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STYREMØTE VINGTOR 25. FEBRUAR 
 
Hos Thore. Tilstede: Hasse, Kim, Roy, Thore og Tore. 
 
MØTELOKALER 

Lokaler frem til sommeren er Ok. Koster ca 5600,- pr år. Hvervenbukta er et alternativ, det lånes ut 
gratis av kommunen. 
 
STEVNER 

Stevner for 2013 skal være i boks bortsett fra Scott Føien minnestevne (Skaladagen) som mangler 
en oppmann. Roy bemerker at det ble enkelte feil i resultatlista ved forrige stevne. Det er viktig at 
resultatlistene blir korrekte. 
 
KLUBBMØTER – INNHOLD 

Noe faste innslag gjennom året går igjen, som Julemøte, Modellmønstring og Sommeravslutning. 
Fint om vi kunne sette opp en plan for klubbmøter og styremøter. Hver andre måned for styremøter 
burde holde. Neste styremøte blir 18. mars og holdes hos Thore. 
Brainstorming møtetemaer: 

• Gjennomgang av forskjellige flysimulatorer. Hvem er ekspert? 

• Propellvalg, 

• Lading av LiPo, 

• Plassering av tyngdepunkt, balansering av modeller 

• Utvikling av LiPo batterier. Historikk og fremtid. 

• 3D-flyging, hva er det? Om utstyr og øvelser. 
 
Mars møte 5. mars. 

• Nytt fra styret 
o Luftsportstinget. Klubben kan stille med tre deltakere. 
o Klubbhuset 
o Brøyting av stripe 
o Ønske om kursing og A-bevisprøve 2013 
o Mekkebord på flyplassen, er det et behov? 

• Messerapport fra Nürnberg messen ved Thorbjørn. Kim ringer Thorbjørn for avklaring. 

• Loddsalg. Hasse ringer Ørjan om loddblokker og organisering av loddsalget. 

• Video, Kim tar med videoprojektor og PC. Tore tar med video på minnepinne. 

• Spørsmål om A-bevis i innkallingen. 

• Luftsportstinget. Vingtor kan stille med tre deltakere. Hasse og Kim stiller, men det er plass 
til en til. 

• Hasse ordner med kaffe og kaker. Avklarer med Ørjan. 
 
April møte 2. april 
3D-flyging. Hasse lager en kollasj av 3D videoer fra Internett og forteller litt om hva 3D flyging går 
ut på. Roy spør Jan Thomas Sollie om han kan bidra på en temakveld. 
 
KLUBBHUSET 

Hasse og Kim har vært ute og sett på råteskadene på den nye brakka. Vi må nok reparere dette selv 
da brakka er kjøpt som den er. Ingen garanti å hente. 
Roy foreslår å lekte ut og legge på ny kledning utenpå den gamle. Det kan også være smart å lage et 
nytt skråtak over det flate taket som er nå. Kostnadene avgjør om vi kan gjøre alt dette året. 
Hasse og Roy har noe snekkererfaring og bekjentskaper. Det bør vurderes å kalle inn til dugnad. Det 
tar tid å lage takstoler og dette kan bli den største kostnaden. 
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Roy og Hasse forsøker å lage en tegning og målsetter behov for materialer, beregne kostnader. 
Klarer vi både å bygge nye vegger og tak? Alle er enige om at beskyttende tak med utspring er 
viktigst. Fint om et slikt kostnadsoverslag kunne være ferdig til neste styremøte. 
 
Thore ber om at vi finner en annen plass til ladeuttaket. Dette med tanke på brannfare og at uttaket 
kommer i ly av solen. På den nye ladeplassen ville det være fint om vi kunne supplere med en 
omformer fra motoraggregatets 220 volt ned til 12 volt. Hver ladning beregnes til ca 200 watt. 
Hasse skal høre med en elektrikerkollega om pris på en slik omformer. 
Det må henstilles til medlemmene om ikke å lade større LiPo batterier fra 12 volt solcelle anlegget. 
Uttak for ladning behøver ikke være på selve hoved brakka, men kanskje et eget ladebord nord for 
brakka. Det kommer også frem ønsker om tre fire startbord på plassen. Vi kan lufte dette på 
kommende klubbmøte. 
Vi bestemmer oss for å be Mørk om å ta av snøen på stripa slik at den skal få mulighet til å tørke 
opp raskere. 
 
NØKLER TIL BRAKKA/SKURET 

Vi må ha informasjon om hvor en kan ta tak i nøkler i form av oppslag på plassen og på 
hjemmesiden. Depositum? Hva med å montere kodelås på brakken? Bør vurderes. 
 
SKOLING OG A-BEVIS 

Roy ønsker å starte skoling med faste skoledager allerede fra april. Roy lager en annonse (tekst og 
kanskje et bilde) og sender til Tore som legger dette ut på hjemmesiden. Dette er tenkt å omfatte nye 
flygere også utenfor Vingtor. Her er det muligheter for å kapre nye medlemmer! 
Roy ønsker å ha med seg to til tre instruktører til. 
Roy mener de som skal skoles bør være medlem i klubben for å skoles. I tillegg foreslås det en 
kurskontingent på kr 200,-. 
Det vil bli mulighet for å ta prøven for A-beviset. 
 
NYE LOVER 

Er den nye loven som er vedtatt sendt inn til NLF for godkjenning? Hasse hører med Ørjan om 
dette. 
 
WEB-LØSNING 

Hasse mener hjemmesiden vår bør moderniseres og vi bør få oss en aktiv profil på Facebook. Det er 
klart en fordel at flere har tilgang til oppdatering av nettsidene for å sikre kontinuerlig drift. Tore 
mener det kan passe bra med skifte av webredaktør nå. Fint å få «nytt blod» inn i dette arbeidet. 
Hasse lager et utkast til ny layout og presenterer på neste styremøte. 
 
LUFTSPORTSTINGET 

Hasse og Kim kunne tenke seg å være med på dette og blir Vingtors representanter. Men vi har 
anledning til å ha med en til. Vi lufter dette på kommende klubbmøte. 
 
MEDLEMSLISTE 

Det etterlyses medlemsliste. Tore sender ut en ny oppdatert liste til alle medlemmene. 
 
25. februar 2013 
Tore Jemtegaard 
 
 


