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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 9 / 2015
Velkommen til julemøte tirsdag 1. desember.
Det er kaldt ute. Selv med varmedress er det guffent å oppholde seg lenge på flyplassen. Ta deg derfor en
tur inn i varmen og delta på klubbens julemøte 1. desember. Juletreet er tent og pølsene trekker.
Og så må vi jo kåre årets Vingtormester i papirfly varighet. Vi møtes i lokalene
til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00
Program for julemøtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Flyplass status
- Klubbeffekter til salgs
- Er det interesse for klubbtur utenlands?
2. VINGTORPØLSER MED LOMPE/BRØD
- Kjelene fylles med deilige Vingtorpølser og trekkes
til riktig temperatur. Drikke, kaffe og loddsalg
hører med. Husk å ta med lommepenger!
3. VM PAPIRFLY VARIGHET
- Det ble ikke kåret noen vinner i fjor, men i 2013
ble det Audun Thinn som oppnådde fantastiske
5,78 sekunder flytid. I år må vi slå denne
rekorden.
- A4-ark og binders pluss en dose kreativitet er det
som skal til for å bli årets VM vinner. Premiering til
lengste sammenlagte flytid.
4. VIDEO
- Om vi får tid slapper vi av med en modellflyvideo.
Vel møtt tirsdag 1. desember.

RADIOTELEFONIKURS
Radiotelefonikurs er nødvendig for å snakke i flyradio.
Flyradio er obligatorisk når man flyr modellfly på
fullskala flyplasser i Norge. NLF arrangerer 19. januar i
Oslo støtteundervisning til radiotelefonisertifikat. Hver
deltaker må dekke kostnad for kursmateriell kr 1090,-.
Om noen i Vingtor ønsker å være med på et slikt kurs,
ta kontakt med klubbens styre.
GLEDELIG NYHET FRA FLYSTUA
Flystua har siden 2012 jobbet med å få til en flyplass i
Sørkedalen og med god hjelp av NLF og Oslo
Idrettskrets er de nå mye nærmere målet. På
kommunens grunn litt nord for Bogstad gård har
klubben takket ja til et tilbud på et stykke brakkmark
langs elven som har et godt potensial for å bli en flott
flyplass. Vi får også bistand til å opparbeide marken.
Forhåpentlig i drift 2017. Vingtor gratulerer!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016
2. FEBRUAR 2016 kl. 1900

Vingtor holder ikke klubbmøte i
januar. Første møte er derfor i
februar og vil være klubbens årsmøte.
Årsmøtet 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 har ønske om å være med i styret?
Ta i så fall kontakt med valgkomiteen ved Axel
Nordli tel 93264917.
• Frist for innlevering av saker er satt til
19. januar 2016.
• Klubbstyret holder møte rett etter dette.
• Sakspapirer sendes medlemmene
uke 4/2016.

KLIPPEREN ER LEVERT PÅ SERVICE
Flyplassjef Kay har kjørt klipperen til service hos Follo
maskinforretning. Det er en del nødvendig servicebehov på klipperen nå. I tillegg ble det spurt om pris
på gressoppsamler som henges bak når vi klipper
plenen. Prisen på en slik er ca 4000 kroner. Dette
mener flyplassjefen er en god investering og får støtte
fra styret. Det er tungt for reimer og klipper å skyve
gresset utover hele tiden pluss at det ligger igjen gress
som tørker og blir til tuver ute på banen.
Oppsamler er lagervare og avtalen er at dette bestilles
og hentes av oss til våren. Kay mener at det er klipper
og vedlikehold av plenen som er det viktigste på
flyplassen for å kunne fly både store og små modeller.

Styret ønsker alle modellflygere
en spennende jul og et
riktig godt nytt flyår!

