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Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 2 / 2013 
 

Klubbmøte tirsdag 5. mars 

Nå er det så lyst at man kan lese morgenavisen på vei inn fra postkassen. Lysere tider betyr 
 lengre flydager slik at det kan bli noen fine dager fremover for eksempel ute på solrike 

Årungen. Men først samles vi inne for en skikkelig modellflyprat med nytt styre og ny giv. 
Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Innkommet post 
 - Luftsportstinget 6. og 7. april. Vi kan stille med 

inntil 3 deltakere. 
 - Status klubbhuset. Vi har en jobb å gjøre. 
 - Brøyting av stripen for raskere opptørking. 
 - Skoleflyging og A-bevis 2013 
 - Hva er stemningen for å bygge noen 

start/mekkebord på flyplassen? 

2. MESSERAPPORT FRA NÜRNBERG 
VED THORBJØRN 

 - Thorbjørn har vært på utenlandstur og besøkt 
den store hobbymessen i Nürnberg. Gjennom 
mange haller og kilometer med utstillinger, 
sitter han igjen med en mengde inntrykk. På 
dette møte ønsker han å dele noen av nyhetene 
og trender for 2013 med oss. 

3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG 
 - Det blir anledning til å få seg en kaffekopp og 

noen småkaker. I tillegg kan en støtte klubben 
ved å kjøpe noen lodd i kveldens store lotteri. 
Spenning i hverdagen! 

4. MODELLFLYVIDEO 
 - Denne gang fra Notoddenstevne 2001. 
 
Vel møtt 5. mars 

 

NYTT HEFTE: STEVNEHÅNDBOKEN 
For klubber som skal arrangere stevner, tilbyr 
Modellflyseksjonen heftet "Stevnehåndboken", 
skrevet av Einar Hagerup. Her finner vi alt en 
trenger å vite i forbindelse med stevnearrangement, 
inkludert sjekklister. Du kan laste ned håndboka 
som PDF fil på denne adressen: 

«http://nlf.no/modellfly/dokumenter» 

Kan også bestille gratis eksemplar ved å sende e-
post til jgw@nlf.no. 

KLUBBENS NYE STYRE HAR SATT SEG 
Det nye styret hadde sitt første møte tirsdag 25. 
februar. Referat blir lagt ut på hjemmesiden om litt. 
Hasse Andre hadde laget en grei agenda som vi gikk 
igjennom. Det er moro å føle den nye iveren som de 
nye styremedlemmene har med seg. Dette blir bra! 
Vi snakket om arbeidet som gjenstår på klubbhuset, 
om skoleaktivitet i 2013 osv. WEB-sidene behøver 
også en modernisering og det er viktig for klubben å 
komme seg på Facebook. Det er her vi kan treffe 
ungdommen. Også viktig at flere får tilgang til 
redigering av innholdet for å sikre kontinuerlig drift 
av sidene. Styret vil jobbe med dette fremover. 

NORDISK MESTERSKAP 2013 
Vingtor er vertskap for nordisk mesterskap i 
kunstflyging til sommeren. Vi har fått låne 
modellflystripa til Glomdal RC klubb på Mårud 
gård. Stevnet vil foregå 25. til 29. juni og vil bl. 
annet ha piloter fra Finland, Sverige, Danmark og 
Norge. Som hovedkvarter og internat har vi fått leie 
lokalene til Hvam videregående skole. Dette blir 
bra! Vil du hjelpe til? Ta kontakt med Espen Kvien i 
klubben. 

MEDLEMSLISTE 
Med i denne utgaven av Vingformasjon følger det 
med en oppdatert medlem og telefonliste. Formålet 
med listen er at medlemmene enklere skal komme i 
kontakt med hverandre. 

 
HUSK!!! Blackbird-RC klubb arrangerer Pølse-treff 
på Årungen søndag 3. mars fra kl:1200. 


