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Velkommen til julemøte onsdag 8. desember   i nye lokaler  

Klubben har bestilt møtelokale hos Speiderhuset på Langhus (Bøhlerveien 6, 1405 Langhus) og det første
møtet, (om ikke beskjed fra myndigheter sier annet) blir julemøte onsdag 8. desember. Klubbmøter

blir heretter på onsdager, håper det passer de fleste. Årets julemøtet holdes på tradisjonelt
vis med VM i papirfly type varighet, julewienerpølse i lompe med tilhørende drikke.

Det er også supert om medlemmer tar med seg sine prosjekter på møtet, ferdige
eller uferdige. Se fullt program under. Møtet begynner kl 19:00. Vel møtt!

Program for julemøtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra styret
- Info om årsmøte 2022
- Nye møtelokaler
- Vedtak på Idrettstinget

2. VI KIKKER PÅ MEDBRAKTE FLY-PROSJEKTER
- Styret oppfordrer medlemmene til å ta med seg

sitt nye prosjekt for fremvisning på møtet.
- Kanskje du kan si noen ord om valg av modell, 

motortype, radio installasjon eller lignende. Det
er alltid noe nytt å lære eller bli inspirert av.

3. JULEMAT PÅ VINGTORVIS
- Julemodellflywienerpølser med alt av tilbehør 

settes frem sammen med drikke. Det fortæres 
og koses.

- Kaffe og pepperkaker

4. VM PAPIRFLY VARIGHET 2021
- Det ble ikke avholdt VM i fjor grunnet korona 

men i 2019 vant Kåre med en sammenlagt flytid
på hele 4,54 sekunder.

- Hvem tør å utfordre Kåre i år?

Vel møtt til julemøte onsdag 8. desember.

NYTT MØTELOKALE FOR VINGTOR
Styret fikk inn flere gode forslag til nye møtelokaler og
valget  ble Speiderhuset på Langhus litt syd for Oslo.
Adressen er Bøhlerveien 6, 1405 Langhus og ligger rett
ved  Langhus  skole  og  på  andre  siden  av  veien  for
jernbanestasjonen.  Det  ser  ut  til  at  det  er  best  å
parkere  nedenfor  skolen  og  gå  gangveien  opp  til
Speiderhuset.
For  å  slippe  vask  av  gulv  etter  oss,  må  samtlige
besøkende  ta  av  seg  utesko  i  inngangspartiet.  Det
anbefales  å  ta  med  tøfler  så  det  ikke  blir  gulvkaldt

. Dette får vi til .👠👟👡 😀

INNENDØRSFLYGING
Det  har  i  vårt  område
allerede  vært  to  innendørs-
flyginger i Alliansehallen i Ski.
Neste  dag  her  er  søndag  5.
desember fra kl 17:00. Dette
er  i  regi  av  Blackbird  R/C
klubb. Startavgift kr 100,-.
Fra  Indre  Østfold  Modellflyklubb  har  vi  mottatt
invitasjon til å komme å fly i Rakkestadhallen. Her er
det  2400  m2  å  boltre  seg  på.  Følgende  dager  er
klare:
Søndag 9. januar kl. 17.00 – 20.00
Søndag 23. januar kl. 17.00 – 20.00
Søndag 6. februar kl. 17.00 – 20.00
Startavgift kr 100,-.

VARSEL OM ÅRSMØTE 2022
2. FEBRUAR kl. 1900
Onsdag 2. februar holdes klubbens årsmøte i
Speiderhuset på Langhus.
Årsmøtet bestemmer klubbens retning for de
kommende  år.  Saker  behandles,  kontingent
fastsettes og det gjøres valg av leder og andre
styremedlemmer.
I forkant kan du fremme ideer eller forslag til
forbedringer i klubben.
Har du ønske om å være med i styret? Ta i så
fall  kontakt  med  valgkomiteen  ved  Roy
Nylander, telefon 917 40 095.
Fullstendig  saksliste  sendes  ut  i  på  ny-året
uke 4.
• Frist for innlevering av saker er

17. januar 2022 kl.24:00.
• Innbydelse og sakspapirer sendes 

medlemmene uke 4/2022.
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