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Klubbmøte tirsdag 4. september 

Litt småguffent vær gjør at vi tar første klubbmøte innendørs i varmen. Vi prater litt løst 
og fast om sommerens aktiviteter, om klubbhus, strøm og flyopplevelser. 

Vell møtt til alle kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post. 

 - Status flyplass. 

 - Status klubbhus. 

 - Status strøm. 

2. KAFFE, KAKER OG LODDSALG 

 - Kaffe og småkaker serveres. Kanskje vinner 

du også en modellflyting på loddsalget. 

 

Vel møtt 4. september 

PUNKTER FRA STYREMØTE 

Klubbhus 

Klubbens eminente styre holdt et styremøte på 

flyplassen i forrige uke. Av sakene som ble 

behandlet var behov for ny brakke. Det er bare å 

innse: Det dukker ikke opp noe godt tilbud på 

brukt brakke og et selvbyggerprosjekt vil bli for 

omfattende for noen få ildsjeler. Det ble bestemt 

å be om pris på ny ferdigmontert vedlikeholdsfri 

brakke levert på plassen. Se et eksempel ved å 

følge denne linken: 

http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?fi

nnkode=15515589 

 

Strøm 

Med stadig flere som benytter elektrodrift holder 

det ikke lenger med kun solcelle opplading av 

batteriene. Et nytt og bedre strømaggregat må 

til. Det har nå klubben kjøpt inn og aggregatet 

ble testet ut på lørdagens stevne. Fungerer topp 

med flere uttak for 220 volt og et eget uttak for 

ladning av 12 volt batteri. Case closed! 

SOMMERENS VINGTORSTEVNER 

Klubben kan være stolte av sommerens 

arrangementer. Tre større stevner har det blitt: 

Vingtor Cup i juni, norgesmesterskap acro samt 

Skaladag i august. 

Alle arrangementene ble helt greit gjennomført og 

styret takker alle ildsjeler og primus motorer for 

arbeidet som er lagt ned. Det er moro å fly, men det 

å lage til et stevne hører også med til det hele. Det er 

ekstra gøy når mange kommer sammen. Og så er det 

spenningen da, som følger med ved å prestere når 

det gjelder. 

 
Det krydde av iverige piloter på årets Vingtor Cup. 

Primus motor: Henning Jorkjend. 

 
Ordføreren i Odal kommune stod for en høytidelig åpning 

av Norgesmesterskapet. Primus motor: Espen Kvien. 

 
Bjørn Kristensen på Skaladagen med sin P47 Thunderbolt. 

Primus motor: Kåre Teppen 


