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Velkommen til klubbmøte 1. september ute på flyplassen
Vi starter forsiktig opp igjen med medlemsmøter. Første klubbmøte blir nå til tirsdag den 1. september og det ute på vår vakre flyplass. Sommeren har vært annerledes i år men litt flyging
har medlemmene likevel fått til. Det har vært en del fine samlinger på flyplassen og andre
plasser tross COVID-19 restriksjoner. Vi har også opplevd motgang, et alltid smilende fjes
på flyplassen Tore Tandberg gikk bort og så fikk vi en klage fra nabo på støy fra flyene
våre. Regner med at vi får høre mer om dette på tirsdagens møte. Selve den offisielle
delen av møtet vil skje rundt kl 1900 men det vil nok være folk der lenge før det.
Program for møtet:
1.
-

INFORMASJON FRA STYRET
Status flyplass og dugnad
Klubben har mottatt klage på støy fra plassen
Kommende møter og arrangement

2. VI FLYR!
- Plassen er åpen for flyging frem til kl 2100.
Vel møtt tirsdag 1. september ute på flyplassen.
HØSTENS KLUBBMØTER
Styret hadde et eget styremøte i klubbhuset onsdag
19. august. Her ble det blant annet lagt opp planer
for høstens medlemsmøter:
• 1. sept. Ute på plassen
• Okt.: Inget møte avholdes.
• 3. nov.: Innemøte. Tema 3D printing.
• 1. des. Julemøte m/VM og gourmet middag
OPPDATERT HJEMMESIDE
Koder og plattform til klubbens hjemmeside
(vingtor.org) var gammel og hadde stort behov for
en oppdatering. Vi benytter firmaet WPCODE ved
Hasse Andre Rud (et tidligere Vingtor medlem) til å
stå for den tekniske delen av hjemmesiden. Han ga
oss et godt tilbud og har nå oppdatert siden og gjort
den mer moderne. Se selv på https://vingtor.org/

KOMMENDE ARRANGEMENT I VINGTOR REGI
Wardbird/Oldtimer samling
Mange i klubben liker å bygge og fly Old-timer og
War-bird modeller (ARF modeller). Klubben, med
Kåre Teppen i spissen, avholder lørdag den 12.
september en egen uhøytidelig samling for denne
modell typen. Piloter fra andre klubber ønskes også
velkommen.
Det settes ingen påmeldingavgift men en enkel kiosk
planlegges. Program for dagen er Fri flyging. Max.
tre fly i luften samtidig. Formasjonsflyging bidrar til
fine opplevelser.
Tidspunkt 1000 til 1600. Mvh Kåre Teppen
Tore Paulsen minnestevne
Lørdag 19. september så kjører vi på med retro
pattern stevne på Jarlsberg. Om du har lyst til å
lukte på nitro og høre på sinte glow motorer eller
har en klassisk modell så er det bare å komme. Det
kjøres også en konkurranse med et program som
bygger på datidens måte og fly på - det vil si bare
senterøvelser. Påmelding og mer info finner du på
F3A.no sin hjemmeside. Mvh Espen Kvien.

Modellfly nostalgi. Bildet er fra juni 1999. Da så
Vingtor plassen slik ut. Fungerte det også, men
finere i dag.

