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Julemøte lørdag 5. desember ute på flyplassen
Uvanlige tider og uvanlig julebord for Vingtor-klubben. Styret har besluttet at vi tar julesamlingen ute på
flyplassen istedenfor innendørs på grunn av «dere vet hvorfor». Men det blir like moro og gøy for
det. For eksempel avholdes VM i papirfly varighet som normalt. Juletre og julepølser blir det
også. Men vi tar værforbehold. Og husk varme klær og hold avstand.
Den offisielle delen starter kl. 12. Velkommen!
Program for julemøtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Lederen ønsker velkommen
kl. 1200
- Info om årsmøte 2021
- Info om nytt EU direktiv for droner og fly
- Annet
2. FRI FLYGING MED NISSELUE
- Rudolf leder an
3. JULEMAT PÅ VINGTORVIS
- Det varmes opp vann og modellflypølser
trekkes etter alle kunstens regler.
- Drikke og pepperkaker
4. VM PAPIRFLY VARIGHET 2020
- Kåre vant fjorårets VM med en sammenlagt
flytid på hele 4,54 sekunder. Vil han klare å
gjenta bedriften i år tro?
- Tillat å fly i medvind
- Smittevernutstyr finnes på plassen
Vel møtt til julemøte tirsdag 5. desember ute på
plassen.
INNFØRING AV NYTT EU-REGELVERK
Det ble på onsdag avholdt møte mellom NLF/modell
og klubblederne. Her fikk vi høre om nye regler fra EU
som trer i kraft fra nyttår.
Heldigvis påvirker ikke de nye reglene oss klubbflygere
i NLF i særlig stor grad. Men et punkt må vi merke oss:
Registrering av piloter hos Luftfarttilsynet + tildeling av
personlig id + merking av fly.
Med registrering hører et gebyr til Luftfarttilsynet.
Løsning hvordan dette gjøres i praksis er ikke endelig
avklart. Det kan enten bli slik at enhver modellflyger
personlig må registrere seg, eller som NLF jobber for, å
få til en løsning der NLF samlet registrerer alle
medlemmer og betaler kollektivt for dette.

Det kommer mer info om saken. Inntil videre behøver
ikke Vingtor-medlemmer å foreta seg noe som helst.

VARSEL OM ÅRSMØTE 2021
2. FEBRUAR kl. 1900

Første møte over nyttår vil være klubbens
årsmøte tirsdag 2. februar.
På årsmøtet bestemmes klubbens retning for
de kommende år. Saker behandles, kontingent
fastsettes og det gjøres valg av leder og
styremedlemmer.
I forkant kan du fremme ideer eller forslag til
forbedringer i klubben.
Har du ønske om å være med i styre og stell?
Ta i så fall kontakt med valgkomiteen ved Roy
Nylander, telefon 917 40 095.
NB! Om situasjonen tilsier det, kan det skje at
klubbens årsmøte må holdes digitalt. Det
finnes gode løsninger for dette både på PC,
nettbrett og mobil telefon.
• Frist for innlevering av saker er
17. januar 2021 kl.24:00.
• Innbydelse og sakspapirer sendes
medlemmene uke 4/2021.

God jul og godt nytt flyår!

