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

Hjemmeside: www.vingtor.org

VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club

Nr. 9 / 2013

Julemøte tirsdag 3. desember

Klubben ønsker alle velkommen til julemøtet 2013! Programmet blir omtrent som det pleier, litt og bite i
samtidig som vi avholder VM i papirflyging. Det blir også finale og trekning i årets klubblotteri.

Hvem trekker det lengste strået?
Vi har en møte pause i januar, men i februar er det tid for å holde klubbens årsmøte.

Se lenger ned for mer informasjon om klubbens årsmøte den 4. februar 2014.
Men først møtes vi til julemøte kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Innkommet post
- Forberedelser til årsmøte i februar

2. JULE MAT PÅ VINGTORS VIS
- Klubben stiller med noe godt å spise og drikke. 

Vi koser oss sammen med mat og 
modellflyprat.

3. VM I PAPIRFLY
- Ja, det står VM men les Vingtor Mesterskap. 

Man får utdelt et A4 ark og noen binderser og 
konkurransen går ut på å brette arket til det 
beste papirflyet og så fly det lengt mulig på tid. 
I fjor var det Trond som var best med 5,11 
sekunder. Hvem slår Trond i år?

4. FLYFILMER FRA 1970 TALLET
- Jemtegaard har kjelleren full av gamle flyfilmer.

Vi kikker på to proffe filmer på dette julemøte.

5. INNSPURT OG TREKNING AV ÅRETS 
KLUBBLOTTERI
- Endelig er det siste mulighet for å kjøpe lodd i 

årets klubblotteri. Hasse har lovet en flott 
premie til vinneren.

Vel møtt 3. desember

VET DU OM NOEN SOM BØR HEDRES LITT EKSTRA?
Det er snart tid for årsmøte i klubben. Årsmøtet er
en fin anledning til å hedre noen som har gjort en
spesiell  innsats for  klubben eller  for modellflyging
generelt i Norge. Ta gjerne kontakt med styret om
du  har  en  kandidat  som  fortjener  en  ekstra
oppmerksomhet.

BATTERIENE ER I HUS
Batteriet  til  klipperen  og  de  to  store  batteriene
koblet til solcellepanelet, er satt i vinteropplag hos
Tore Jemtegaard. Det har vært en lang høstsessong
på flyplassen, men nå kommer kulden og batteriene
har best av å stå tørt og frostfritt i vinter.

Styret ønsker alle medlemmer

og et godt nytt modellflyår!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
4. FEBRUAR 2014
Årsmøtet  er  det  møte  i  året  hvor  alle
medlemmene  har  mulighet  til  å  påvirke
klubbens retning. Er det noe du brenner for,
gode forslag eller ser behov for å endre, er
årsmøte det rette tidspunktet til å behandle
slike saker.

• Frist for innlevering av saker er satt
til 17. januar 2014.

• Klubbstyret har møte rett etter dette.
• Sakspapirer  sendes  medlemmene

uke 5 2014.

Vel møtt!


