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VINGFORMASJON 
Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 9 / 2012 
 

Klubbmøte tirsdag 4. desember 

Velkommen til julemøtet i Vingtor! Programmet blir tradisjonelt med rund, lang julemat, VM og 
utlodding ++. Denne innkallingen er delt i to. En for julemøtet og en som gjelder 

det kommende årsmøte 5. februar. Se lenger ned for mer info! 
Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post. 
 - Status klubbhus. 
 - Status økonomi/kronerullingen 
 - Stemning for faste treningskvelder med 

instruktør til sommeren? 

2. BEVERTNING 

 - Servering av tradisjonell julepølse med lefse. 

3. VM PAPIRFLY 

 - På dette møtet skal verdens beste papirflyger 
kåres. Utgangspunktet er et A4 ark med binders 
som ballast. Hvordan dette brettes er opptil den 
beste modellflygeren. Premiering! I fjor vant 
Rolf med 6,27 sek. 

4. KAFFE, KAKER OG LODDSALG 

 - Julekaffe og julekjeks. Diverse modellfly greier 
i premie. Kjøp lodd og støtt klubben! 

5. MODELLFLYVIDEO 

 - Ordner det seg med det tekniske, kikker vi også 
på et par videoklipp. 

 
Vel møtt 4. desember 

 

NAKS HEDERSTEGN 2013 

Vet du om noen i klubben du synes fortjener en 
hedersbevisning? Luftsportstinget lørdag 6. april er 
en meget passende anledning for å hedre personer 
som har gjort seg fortjent til en ekstra takk for 
innsatsen. Norges Luftsportforbund står for tildeling 
av NAKs hederstegn i gull, sølv eller gullnål og 
NLFs seksjonshederstegn. Statutter og skjema for 
forslag er tilgjengelig på NLFs internettsider: 
http://www.nlf.no/info/hederstegn. Frist for å sende 
inn forslag til hederstegn som skal tildeles i 2013 er 
7. januar 2013. 

VINGTORES TERMINLISTE FOR 2013  

Styret hadde møte onsdag 28. november og brukte 
tid på å planlegge neste års terminliste. Alle detaljer 
er ikke helt i boks, men når alt er klart, vil den 
publiseres både på klubbens hjemmeside samt i 
NLFs terminliste. Her er det foreløpige utkastet: 

Dato   Tittel Program 

4-5/5 Acrotrening Trening og gjennomgang av 
kunstflyprogram. 

11/5 Vårspretten Sport 07 + Landing 

1-2/6 Vingtor Cup Sport-07, Nordic-13 og F3A-P13 

15-16/6 Warbird treff Treff, ingen konkurranse. 

29/6 Klubbdagen Seilfly, elektro, oldboystreff 

17 eller 24/8 Scott Føiens 
minnestevne 

Skalatreff 

21/09 Klubbmesterskap Vingtreff + Landing 

 

 

I N N K A L L I N G  T I L  Å R SM Ø T EI N N K A L L I N G  T I L  Å R SM Ø T EI N N K A L L I N G  T I L  Å R SM Ø T EI N N K A L L I N G  T I L  Å R SM Ø T E     

5. FEBRUAR 2013 

Årsmøtet er det møte i året hvor alle 
medlemmene har mulighet til å påvirke 

klubbens retning. Er det noe du brenner for, 
gode forslag eller ser behov for regelendringer, 

er det på årsmøte en kan få endringene til å skje. 
 

• Frist for innlevering av saker er 15. januar. 
• Styre har møte 17. januar. 
• Sakspapirer sendes ut uke 4 2013. 

 
Vel møtt! 

 
 

Styret i Vingtor �nsker alle en Styret i Vingtor �nsker alle en Styret i Vingtor �nsker alle en Styret i Vingtor �nsker alle en 

riktig god jul og et godt nytt riktig god jul og et godt nytt riktig god jul og et godt nytt riktig god jul og et godt nytt 

modellfly�r!modellfly�r!modellfly�r!modellfly�r!    


