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Julemøte tirsdag 2. desember.

How, how, nå er det jul igjen og klubben ønsker velkommen til julemøte. På programmet står blant annet
julemat på ekte Vingtor vis og et spennende foredrag om flyging generelt. Og så må jo ny Vingtor-

mester kåres i VM for papirfly. Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Gjennomgang av mottatt e-post
- Diverse

2. ET LIV SOM FULL SIZE PILOT
- Per Strømmen flyr ikke bare modellfly, men har 

stort sett hele sin karriere fløyet fly i full 
størrelse.

- På møtet vil Per dele noen av høydepunktene 
fra dette spennende livet med oss.

3. JULEMAT, KAFFE OG LODDSALG
- Det enkle fungerer. Vi fyrer opp en kjele med 

wiener pølser og holder kaffen varm.
- Men ta med litt lommepenger, for da kan det 

hende du blir vinner av kveldens klubblotteri.

4. VM I PAPIRFLY
- Ved hjelp av et A4 ark pluss noen binderser, skal

vi kåre Vingtors mester i papirfly varighet. 
Hvem slår Audun som ble forrige års vinner 
med hele 5,78 sekunder flytid sammenlagt?

Vel møtt tirsdag 2. desember.

NY NETTBUTIKK I DRAMMEN
Klubben  mottok  for  en tid  tilbake en e-post  som vi
bringer utdrag fra her:

Hei!

Som en lokal RC-klubb vil vi gjerne få tilby Vingtor RC
Club ekstra gode priser på www.playdon.no

Benytt rabattkode VINGTOR10 i kassen, så får dere 10%
rabatt på alt av veiledende priser i nettbutikken.

Trolig har dere ikke hørt om oss ennå, men Playdon er
altså en nyoppstartet nettbutikk med RC og modellbiler.

Vi er 2 fyrer midt i 30-årene som driver butikken, og har
stor interesse for bil, fly og teknologi generelt. Vi fikk et
kall og hoppet av IT-bransjen.

Håper dette er av interesse for medlemmene!

Ta kontakt om dere lurer på noe.

Vennlig hilsen Martin og Tord hos Playdon.no

MI SØKER SPALTEREDAKTØR FOR MULTIROTOR
Vil  du  skrive  i  Modellflyseksjonens  medlemsblad?
Bladet  søker  nå  spalteredaktør  for  multirotor!  Det
søkes etter deg som er nysgjerrig og skrivefør, og som
kan  bidra  med  fagstoff  om  multirotor:  teknikk,
sikkerhet,  produktomtaler  og tester.  Ta  kontakt  med
redaktør Jon Gunnnar Wold på telefon 41620374 eller
e-post  jonwold@gmail.com om  dette  er  interessant
for deg.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
3. FEBRUAR 2015
Det  er  ikke  klubbmøte  i  januar  men  neste
møte vil være klubbens årsmøte. Dette er det
møtet i året hvor alle har mulighet til å påvirke
klubbens  drift.  Har  du  gode  ideer  eller  ser
behov for å forbedre noe, er årsmøte det rette
tidspunktet. Kanskje du ønsker å være med i
styret? Ta i så fall kontakt med valg komiteen!
• Frist for innlevering av saker er satt til 

16. januar 2015.
• Klubbstyret har møte rett etter dette.
• Sakspapirer sendes medlemmene 

uke 5 2015.
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