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Klubbmøte tirsdag 6. mars 2012 

Det er noen som brukte vinterferien til å fly på Kråkstad. Lite snø og ikke så hard kulde gjorde 
dette mulig. Tøfft! Men til tirsdag holder vi møte innendørs og det er ett hovedtema på 

programmet: Auksjon! Familien til Scott Føien ønsker at utstyret Scott hadde skal 
komme andre modellflygere til gode og ikke bare kastes. Vær forbredt 

på at det blir auksjonert bort mye flott utstyr på kommende møte. 
Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post. 
 - Ledermøte Modellflyseksjonen 

2. STOR AUKSJON 

 - Knut Aker har hjulpet familien til Scott 
med å rydde i Scotts hobbyrom. Ingen lett 
oppgave, men Knut har funnet frem en 
rekke flotte modeller og annet 
hobbyromutstyr som vil være tilgjengelig 
for bud på dette møte. Ta med lommeboka! 

3. KAFFE OG KAKER M/LODDSALG 

 - Ørjan varter opp med kaffe og kaker og har 
samtidig med seg loddbøkene. Premien 
trekkes der og da. 

 
Vel møtt 6. mars 

AUKSJON 

Knut skriver: Det viktige for Scott og familien 
er at utstyret kommer til nytte, ikke å få mest 
mulig betalt for det. Det ville jo være synd om 
ting måtte gå på dynga. De store tingene som fly 
og motorer ønsker de at skal koste litt. Lars 
Føien og jeg tror det enkleste ville være å sette 
en lav minste pris og auksjonere bort fly, 
motorer. 

Alt det andre kan folk sette en pris selv etter 
samvittighet eller det kan gis bort. Alt skal 
vekk! Scott etterlot seg mye, og her er noen 
godbiter som blir tatt med på klubbmøtet 
06.03.2012: 

• 1 stk YAK 54 vingespenn 180cm. Nytt. 
Komplett med servoer, mottaker og motor 2 
cyl boxer 4-takt glow. Extra vingesett og 
understell følger med. 

• 1 stk Super Decathlon vingespenn 245cm. 
Komplett med servoer, mottaker og motor 1 
cyl 2-takt bensin, 25-30 cc. 

• 1 stk Curtiss P36A vingespenn ca 180cm. 
Treferdig Komplett skala riktig understell 
og Moki 210 glow (35cc). alle servoer 
montert. 

• 1 stk seifly vingespenn 300cm 

• 1 stk seilfly vingespenn ca 130 cm 

• 1 stk “Snoopy” 

• 1 stk Moki 180 bensin 1 cyl 

• 1 stk Supertigre 3000 glow 1 cyl 

• Pluss mye diverse 

Legger ved noen bilder som i tillegg til 
utstyrslista hadde vært fint å få med i 
innkallingen.

 

 

 

Tøffe folk ute 
og flyr 

25. februar. 

Hvis mildværet 
fortsetter må vi 
likevel la være å 
tråkke på 
gresset til det 
tørker opp 

OBS! Dette er siste Vingformasjon dere mottar uten å betale kontingenten for 2012 OBS! 



 


