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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 8 / 2014
Innkalling til klubbmøte tirsdag 4. november.
Da er vi tilbake på den gamle dagen i uken, første tirsdag i måneden er fast møtedag for Vingtor RC club.
Nå er det er tidlig mørkt om kveldene og da er det ikke så lett å komme seg ut å fly. Bli derfor like godt
med på et klubbmøte! Her treffes vi i hyggelige lokaler for å utveksle erfaringer og ta en kopp kaffe.
Tema denne gang er flyging med elektromotorer og ny batteriteknologi. Et tema som bare
blir mer og mer interessant. Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Mottatt e-post
- Diverse
2. ELEKTRODRIVVERK / TILPASNING AV BATTERI
- Utviklingen på dette område foregår i høyt
tempo. Hvert år er det nye motortyper, nye
smarte regulatorer og nye batterier med enda
bedre ytelse. Vi ser også kontra-roterende
propellere på små innendørsfly samt på store
utendørs acromodeller.
- På dette klubbmøte vil Torbjørn Jespersen gå
igjennom basic teknologi samtidig som han vil
vise oss utstyr i topp klassen.

Seksjonsmøtet på Gardermoen 21. mars 2015.
Eventuelle endringer trer tidligst i kraft fra 1. mai 2015.
Tilsvarende informasjon er sendt alle medlemmer
direkte på e-post i begynnelsen av oktober. Fristen for
å komme med innspill i denne runden er fredag 31.
oktober. Du oppfordres derfor til å sende dine innspill
inn nå til Vingtor på e-post post@vingtor.org så sørger
vi for å videresende dette samlet.
INNENDØRSFLYGING FOR ALLE PENGENE
Det bedrives mye flyging innendørs for tiden. Vingtor
folk er observert både i Rakkestadhallen og i
Alliansehallen i Ski. Det er moro, men samtidig veldig
krevende å fly modellfly innendørs. Vegger og tak
kommer raskt på!

3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG
- Underveis tar vi en pause og en kopp kaffe. Det
vil denne gang bli en ny vri på utloddingen og
de som møter opp har stor mulighet til å få
med seg en gevinst hjem der og da. Ta med en
femtilapp og kom du også da vel!
Vel møtt tirsdag 4. november.
MODELLFLYHÅNDBOKA – NLF BER OM INNSPILL
Modellflyhåndboka er Modellflyseksjonens sikkerhetssystem. Den revideres regelmessig som følge av
brukernes erfaringer og innmeldte hendelserapporter.
Alle NLF-tilsluttede klubber inviteres i disse dager til å
melde inn sine innspill til forbedringer basert på egne
erfaringer. NLF vil at innspill skal samles innad i
klubben og sendes fra klubbleder til fagsjef.
Sikkerhetsutvalget vil se over alle mottatte innspill, og
se dette i sammenheng med hendelserapporter. Ved
behov vil de berørte områder av håndboka revideres,
og forelegges styret, som igjen vil presentere dette for

Her er to bilder fra flyging i Rakkestadhallen.

Hallen er delt i to og flygerne får sin banehalvdel for
seg selv i fire minutter. Det gir mindre fare for krasj.

