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VINGFORMASJON 
Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 5 / 2012 
 

Klubbmøte tirsdag 5. juni 

JUNIMØTE TAR VI PÅ FLYPLASSEN! 

Vi satser på at det blir fint vær til tirsdag og tar dette klubbmøte utendørs på flystripa. Fri flyging, 
grilling, og kanskje noen overraskelser? Ta med deg middagen til Kråkstad ☺ 

Regn med at det er folk på plassen fra kl. 18.00. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post. 
 - Status flyplass/brakke. 
 - A-bevis. 
 - NM 2012 info. 

2. A-BEVIS 

 - Thore, Tor og andre instruktører vil være på 
plass og tilgjengelig for uteksaminering til 
A-bevis. Ikke minst vil det bli oppfordret til 
å melde seg på og møte opp torsdag 7. juni 
for da er det kun A-bevis på programmet. 

 - 26 stk har til nå Flygebevis A i klubben 

og det utgjør ca. 20 %. Kan vi doble det i 
år?? 

3. FRI FLYGING MED OVERRASKELSE 

 - Ørjan smilte i skjegget da han hvisket dette 
til Vingformasjons reporter. Hva er det han 
har funnet på nå da? Møt opp å se. 

4. UTLODDING 

 - Siste sjanse til å vinne i Vingtors store 
lotteri. Premien denne gang blir en flott 
Phoenix Model Tiger 3. 40 størrelse, Sport 
Trainer ARF. Se bildet et annet sted på 
denne siden. 

 
Vel møtt 5. juni 

 

 

 
Phoenix Model Tiger 3 .40 Sport Trainer ARF 
er dette møtets flotte lotteripremie. Husk å ta 
med penger å kjøpe lodd for! 

 

MODELLMØNSTRINGEN 2012 
På seneste møte den 8. mai ble årets 
Modellmønstring arrangert. Syv modeller var 
utstilt og de tre myndige og ubestikkelige 
dommerne Kjell Aanvik, Bjørn Opsetmyren og 
Thore Nylund bedømte modellene strengt men 
rettferdig og kom frem til resultatene under. 
Bilde: Den stolte vinner av modellmønstringen 

2012 med pokal og fly. I skarp konkurranse med 

andre byggeeksperter er Knut Aker - som vanlig 

- ganske suveren. Foto ved Thore Nylund. 

 

  


