
STYREMØTE VINGTOR 21. MARS 
 
Sted: Hos Thore 
Tilstede: Thore, Axel, Ørjan, Tore 
 
Faste agendapunkter: 
KLUBBMØTER 
� Tirsdag 10. april (Flyttet pga påske):  

� Nytt fra styret 
� Lufte stemning for felles tur til flystevnet i Bodø til sommeren? 

� Axel sjekker litt opp om grupperabatter og sender Tore en epost om dette. 
� Teori A-bevis Part1, ved Thore 
� Omvisning på Kjeller flyverksted. 

� Viktig å møte presis kl. 19.00. 
� Strengt fotoforbud. 

� Tirsdag 8. mai (Flyttet pga 1. mai):  
� Teorikurs Part2, ved Thore 
� Modellmønstring 

� Tirsdag 5. juni: 
� Utemøte med nogo attot. 

 
FLYPLASSEN 
� KLUBBHUSET 

� Vi er tilbudt den gamle brakken til Moss MFK vederlagsfritt. Den består av to brakker satt 
sammen. Ingen har enda vært nede for å se på brakken. 
� Tor mener det vil bli problemer å få flyttet disse to brakkene samt at vi muligens ikke 

har plass til så stor brakke. 
� Tor er på utkikk etter en brakke fra ca 1990 årene. Da vil vi ha brakke i mange år. 

� Thore spør en bekjent i entreprenørbransjen om han vet om brakke til salgs. 
� Axel mener veranda og rekkverk bør vaskes og beises før sesongen. Axel kaller sammen til 

dugnad. 
� Axel tar seg av vask og beis av benkene. 

� NØKLER 
� Axel vil få overført alle ledige nøkler til brakken fra Jaran og vil deretter være ansvarlig for 

utlevering av nøkler mot et depositum på kr 50,-. 
� GJØDSLING AV PLENEN 

� Knut Aker vil handle inn gjødsel og ta initiativ til gjødsling. Axel tar kontakt med Knut om 
transport av gjødslet. 

� SIKRING AV TOALETT 
� Vi bør sikre toalettet mot å velte i sterk vind. Det foreslås bardunering. Et problem kan være 

at det er fjell rett under jordsmonnet slik at det kan være vanskelig å få ned spyd. 
� Ørjan mener det ligger mye bra armeringsjern under klubbhuset. Disse må kunne benyttes 

om man får de ned bakken. Axel sjekker dette. 
 
 
Løpende saker: 
KRAV TIL NYE VEDTEKTER 
� Et av kravene er at referater fra styremøter skal være offentlige. Dvs. Legges ut på hjemmesiden 

vår. Tore ser på en løsning her. 
 
A-BEVIS – KURSVIRKSOMHET I KLUBBREGI 
� Det kan ventes endringer i regler etter hvert som NLFs arbeidsgruppe blir ferdig med sitt 



sikkerhets arbeide. 
� Thore har laget et opplegg for en kampanje som skal få flere i klubben til å ta A-beviset. Vi 

gjennomgår hans dokument. 
� Hva skal være målet for 2012? Per i dag er det ca 20 stk som har A-bevis. 
� Det legges opp til en teorikveld i april- og på mai- møtet 

� Etter teorikurs planlegges det flyging to søndager for trening og avlegging av prøve. 
� Det foreslås praktisk flyging disse dagene: 

� Torsdag 10. mai kl. 18.00 til 21.00, reserve tirsdag 22. mai., ansvarlig Tor. 
� Søndag 13. mai kl. 12.00 til 15.00, ansvarlig Tor. 
� Torsdag 7. juni, 17.30 til 21.00, reserve tirsdag 12. juni. 
� Søndag 10. juni kl. 12.00 til 15.00, ansvarlig Thore 

� Tore vil se på mulighet til å melde seg på et slik kurs via et skjema på nettet. 
� Thore sender en invitasjon til Tore som han legger ut på hjemmesiden. 
� Det foreslås en godtgjørelse til instruktørene på stor kr. 200,-. 
� Det vil ikke kreves kursavgift for deltakelse. 
� Hver enkelt må betale for A-beviset selv, pr i dag kr 85,-. 
� Det åpnes for at ”Ikke medlemmer” kan være med mot en betaling på kr 350,-. 
� Tor minner om at det er viktig med reportasje i MI etter kurset er ferdig. 
� En innbydelse i MI hadde også vært bra. 
 
NM F3A 2012 
� Plass for stevnet er enda ikke fastlagt. Det jobbes med flere alternativer. 
 
TERMINLISTE 2012 
� Terminlisten er klar og lagt ut på nett. 
� Det som er viktig i år er å få sendt inn stevneinnbydelser til Modellfly Informasjon for våre 

stevner. 
� Det bestemmes at stevneansvarlig er ansvarlig for utarbeidelse av annonse og innsendelse til 

MI og Vingtors hjemmeside innen korrekt frist. 
 
SØKNAD OM MIDLER 
� Ørjan har søkt Oslo Kommune via Idrettsforbundet og NLF om midler i klasse «Annet». Bl.a. er 

det lagt inn søknad om støtte avvikling av norgesmesterskapet. 
 
MODELLFLYPLASS INNENFOR OSLOs GRENSER 
� Vi står på en liste over prioriterte anlegg saker når det gjelder plass i Sørkedalen.  
� Det er ikke mottatt ny informasjon i saken og saken legges på vent. 
 
STRØM PÅ PLASSEN 
� Prioritet nr 1. er tilkobling til fastnettet. Det er foreløpig ikke gjort undersøkelse på kostnad her. 

� Tor vil ta kontakt med en elektrikerbekjent før helgen for å spørre om råd. Største kostnad 
ligger sannsynligvis i kraftig nok kabel, samt tilkoblingsavgift. 

� Et aktuelt bensinaggregat ligger på ca 10.000,- til 15.000,- i innkjøp. 
� En annen mulighet er en type vindmølle på ca 110 cm i diameter. Kan gi bedre effekt enn 

solcellepanel. Eventuelt i tillegg til solceller. 
 
SØNDAGSFLYGING 
� Ørjan foreslår å starte med søndagsflyging i høst i månedene september og oktober. 
� Tore mener det er uheldig å utvide til flyging på søndager. Vi må gjøre alt vi kan for å beholde 

plassen og det å utvide flytidene vil føre til mer trafikk og mer støy. Om slik utvidelse skal skje, 
mener Tore at det kun må gjelde for bruk av stillegående elektromotorer. 

� Tor, Thore og Ørjan mener tillatelse til flyging på søndager ikke vil være noe problem og 



foreslår å åpne for alle typer motorflymodeller. 
� Ørjan gjør en avtale med grunneier om dette. 
 
SCOTTS MINNESTEVNE (Skaladagen) 
� Thor viser frem en del forskjellige premier som eksempler. 
� Et motiv (relieff av Scott) sannblåst på f.eks. en glassvase. 
� Styre tar dette til etterretning og tenker over saken til neste styremøte. 
 
NOM F3A 2013 
� Ørjan nevnte raskt det forhold at klubben er bedt om å arrangere Nordisk Mesterskap klasse 

F3A i 2013. Et slikt arrangement kan være en risiko rent økonomisk samtidig som det krever 
mye jobb fra en arrangementsgruppe. 

� Det ble reist spørsmål om NLF kan stå som garantist for det økonomiske. 
� Det er ikke motvilje i styret for dette men det ble ikke tatt noe avgjørelse nå. 
 
NESTE STYREMØTE 
� Torsdag 24. mai hos Thore 
 
 


