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STYREMØTE VINGTOR 18. MARS 2013 
 
Hos Thore. Tilstede: Hasse, Roy, Kim, Tore, Thore. 
 
KLEDNING AV BRAKKE 
Stående eller liggende panel? Vi diskuterer fordeler og ulemper og lander på stående panel for 
enklere montering. Fordel at alle bord teoretisk blir like lange. Roy har innhentet priser og kalkulert 
totalpris til mellom 15.000,- og 20.000,-. 
 
Vi må arrangere dugnad. Det besluttes å ta helgen 13. og 14. april pluss helgen etter. Tar det opp på 
april klubbmøte. Hasse er sjefs-byggeleder, men Roy er utnevnt til assisterende byggeleder. Tore 
legger ut info om dugnad på hjemmesiden. 
Roy gjør endelig oppmåling og setter materialene i bestilling. Til dugnaden handler Hasse inn 
drikke og mat til grillen. 
 
STARTBORD 
Roy har tatt frem tegninger og beregnet materialkostnader. Vi handler materialer til tre stk. bord. 
Thore sier seg villig til å ta jobben med å snekre bordene sammen og kunne tenke seg å gjøre det i 
påsken. Roy bestiller nå og Kim henter med sin bil og frakter til Thore. 
 
LADING PÅ PLASSEN 
Klubben har et bra aggregat i boden. Det diskuteres forskjellige løsninger men det besluttes å kutte 
ut solcellepanelet og kun ha tilbud om ladning fra aggregatet. Batteriene beholdes, men vil kun bli 
ladet fra aggregatet. Klubben investerer i tillegg i et powersupply fra 220 volt til 12 volt. Kim 
sjekker priser for et godt power supply. Kim ser også på muligheter for å lage en luke i bod-veggen 
for enkel tilgang til aggregat og power. 
 
GJØDSLE OG KALKE BANEN 
Det er en fordel å kalke og gjødsle nå mens det enda er noe snø på banen. Knut Aker handler kalk 
og gjødsel. Hasse gir klarsignal til Knut om å gjøre innkjøpet. Vi renger ca tre mann til jobben. KIM 
skaffer tre komplette overtrekks dresser og masker. Slikt arbeide støver fælt. 
 
LODDSALG PÅ KLUBBMØTER 
Populært med loddsalg på klubbmøtene. Men det er en forholdsvis stor jobb å organisere loddsalg 
og premiering til hvert møte. Etter sommeren går vi for å ha en litt større premie som trekkes på 
julemøtet, mens det selges lodd (Loddbok) på hvert møte. For aprilmøte blir det likevel en egen 
premie. Hasse organiserer dette. 
 
APRILMØTE 
To hovedposter på dette møte. Først ser vi på NLFs nye forslag til Modellflyhåndboken. Tore 
avklarer med Jon Gunnar om han kan komme og fortelle litt om innhold og endringer. 
 
3D flyging. Hasse setter sammen video fra YouTube og Jan Thomas Sollie forteller om teknikken, 
utfordringene og viser frem en typisk modell. 
 
KLUBB OG STYREMØTER 
Listen over klubbmøter oppdateres og Hasse renskriver og sender til styret. Hva med å legge 
datoene inn i Google kalender? 
 
RUNDSKRIV FRA OSLO IDRETSKRETS 
Tore sender videre post fra Oslo Idretskrets til styret. Viktig at en av klubbens styremedlemmer 
deltar på disse møtene. Deltakelse gir mulighet for tildeling av støtte til klubben. 
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KLUBBMODELLER 
Roy etterlyser klubbflyene. Tore har fuel-traineren og Vind S hjemme hos seg. Roy overtar traineren 
i første omgang. Roy kontakter Tore for overlevering. 
 
NY HJEMMESIDE 
Hasse har laget et fint forslag til ny hjemmeside http://vingtor.iqdesign.no/. Tore sender de nye 
Vingtor logoene til Hasse. 
 
Møte avsluttet 22.30 
 
Referent 
Tore Jemtegaard 


