Redaktør: Tore Jemtegaard
E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: www.vingtor.org

VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 8 / 2015
Bli med på klubbutflukt til Forsvarets flysamling Gardermoen tirsdag 3. november.
Dette blir et spesielt klubbmøte. Møtet holdes nemlig i lokalene til forsvarets flysamling på Gardermoen.
Se adresse under. Det er ledige plasser så det er bare å melde seg på. Les mer nedenfor.
Viktig at vi er på plass kl. 18:00 for omvisningen kan ta litt tid :)
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Velkommen!
- Innsamling av inngangspenger
(kr 100,- i kontanter)
2. OMVISNING I MUSEET
- Vi får en egen guide til å vise oss rundt og fortelle
om flyene og andre gjenstander i museet.

KLUBBJAKKE MED NLF OG VINGTORLOGO
Nå er jakkene, T-skjortene og sitteunderlagene
kommet i hus. Jippie! Det er bare å bestille.
Det dreier seg om såkalte Cost jackets. De er foret og i
sort utførelse.
Effektene vil være med på klubbmøtene fremover,
også på møtet vi skal ha på Gardermoen i november.
Informasjon om priser og bestilling vil komme på
klubbens hjemmeside om ikke så lenge.
All ære til styremedlemmene Jens K. Lindland og Roy P.
Johansen som har fått denne saken i havn.

Vel møtt tirsdag 3. november.

UTFLUKT TIL FLYSAMLINGEN PÅ GARDERMOEN
På førstkommende klubbmøte (tirsdag 3. november)
inviterer Vingtor til omvisning i flysamlingen ved
Gardermoen. En egen guide er leid inn for å vise oss
rundt på museet og fortelle om de forskjellige flyene.
Det hele starter kl. 18:00 så det er viktig å være presis.
For å dekke noen av utgiftene vil kr 100,- i kontanter
innkreves ved inngangen.
For å vite hvor mange som kommer ber vi om
forhåndspåmelding. Det er fremdeles plass til flere
interesserte.

INTERESSANT OM STORE ELEKTROMODELLER

Send en kort SMS melding til Jens Kristian Lindland på
934 81 825 og si du blir med. Du kan også benytte epost: jens-kristian.lindland@stortinget.no.
Dette blir en fin kveld for flyinteresserte.
Når: Tirsdag 3. november 2015, kl. 1800
Hva: Forsvarets flysamling Gardermoen
Adresse: Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen
På museets hjemmeside finner du mer informasjon om
museet samt henvisning til kart:
www.flysam.no
Du finner også samme informasjon på Vingtors
hjemmeside: www.vingtor.org

Magne Heggstad holdt et veldig engasjerende og
interessant foredrag om forskjellige utfordringer ved
store elektrodrevne modellfly på forrige møte.
Modellen han hadde med tok mye av gulvplassen og
var full av avansert elektronikk. Drivbatteriene bestod
av fire store 6-cellers batterier. Magne konkurrerer og
ligger på topp i klassen IMAC som er acroflyging med
skala lignende modeller.

