VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 4 / 2021
Redaktør: Tore Jemtegaard
E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: www.vingtor.org

DET BLIR VASK AV KLUBBHUS UTVENDIG TIRSDAG 11. MAI
FRA KL.17:00
Tirsdag 11. mai fra kl 1700, blir det utvendig vask av klubbhuset. Dette for å klargjøre vegger og
vinduskarmer for beis og maling. Om det passer er det fint om du kan hjelpe til. Klubbhuset
har fire vegger og to vinduer som skal vaskes, skures og skrapes. Det går greit for alle å
holde avstand. Vi må passe på å følge de smittevernregler som gjelder. Helt Ok å
komme litt tidlig og fly litt først😀. Dessverre ingen servering denne kvelden.
Vi sees til tirsdag kl. 1700.
MER OM TIRSDAGEN
Tom henter inn 900 liter vann og vi skal forsøke så
godt vi kan å få trykk på det. Ellers har vi kjøpt inn
en del koster og annet utstyr for påføring av husvask
m/soppdreper.
Kåre har handlet inn Jotun 2-i-1 Kraftvask og
soppfjerner 2 x 4 liter kanne fra OBS bygg. 1 liter
ferdigblandet holder til 15kv/m. Blandes i forholdet
1 liter til 10 liter vann.
Til de som skal gjøre vaskejobber er anbefalt å bruke
gummihansker og briller. Vaskemiddelet er av
generisk type: Syntetisk, Alkalisk.
Tom har skaffet en manuell trykksprøyte til påføring
av Kraftvask.
OBS! OBS!
• Fint om de som har anledning selv tar med
det de trenger av hansker og briller til
vaskejobben.
• Fint også om folk kan supplere med løse
kosteskaft og en vaskebøtte, 10-15 liters
bøtte er bra.
• Stålbørster og maleskraper blir tilgjengelig
på plassen med greit å ta med din egen om
du kan.

NYE SOLPANELER ER ANKOMMET
Helt nye paneler og regulator er handlet inn. Nå
gjenstår montering og oppkobling. Det er virkelig
bra size på panelene!

OPPFLYGING TIL A-BEVIS
19. april 2021. Bestått med glans.
Knut Rognerud bestod den krevende prøven for Abevis med glans. Hadde med eget fly og forbedrete
turen helt korrekt, tok av og demonstrerte gode fly
ferdigheter med påfølgende sikker landing. Bestått!
Gratulerer!

