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Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 4 / 2012 
 

Klubbmøte tirsdag 8. mai 

De ivrigste er allerede i gang med å fly på Vingtorplassen. En god del fine dager har de hatt, om 
enn litt kjølig hittil? Mai møtet er det siste på denne siden av sommeren som holdes innendørs. 

Det blir et interessant møte både med kurs og Modellmønstring. 

Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post. 

 - Status flyplassen. 

 - A-bevis. 

 - NM 2012 info. 

2. TEORIKURS – A-BEVIS 

 - Thore og Tor ønsker å ta oss med gjennom 

den teoretiske delen av det som kreves for å 

inneha et A-bevis. 

 - Senere i våres vil klubben arrangere 

flykvelder spesielt tilrettelagt for å gå opp 

til prøven som skal til for å få A-beviset. 

 - Forholdsvis enkle saker, ikke noe å være 

redd for. 

 - Ta A-bevis i ro og mak NÅ før reglene 
blir endret slik at du MÅ ha A-bevis for 
å kunne fly! 

3. MODELLMØNSTRING 

 - Klubben satte for mange år siden opp en 

flott pokal som tildeles på åremål til det 

medlemmet som har den flotteste 

flymodellen. Dommerne benytter følgende 

tre kriteria for bedømning: Originalitet, 

Teknisk og Finish. I år er det din tur til å 

vinne! Men du må ha med fly da… 

4. KAFFE OG KAKER 

 - Enkel servering med kaffe og kaker. 

 

Vel møtt 8. mai 

WEB KAMERA PÅ FLYPLASSEN 
Tor Andreassen er primus motor for dette 

prosjektet. Han startet høsten 2011 med å 

eksperimentere med hva som skulle til for å 

kunne se bilder i sann tid av flyfeltet hjemmefra.  

Fint å sjekke om det regner på Kråkstad før en 

bruker penger og tid på å reise ut der. 

Et problem var å få systemet stabilt nok. Det 

skal en del strøm til å holde det hele i gang. 

Værstasjon som brukes nå er av merket Fine 

Offset og er tilkoblet en PC med tilgang til 

mobiltelefonnettet. Sidene blir oppdatert hvert 

10 minutt. Bildene kan sees på Vingtors 

hjemmeside eller på Tors egen side: 

vingtor2.com/ 

VINGTORMERKET PUSSET OPP 
Klubbens logo og kjennemerke fra klubbens 

barndom har gjennomgått en ansiktsløftning. 

Det var i forbindelse med at ville lage en egen 

logo til norgesmesterskapet at en kamerat av 

Anders også tok tak i Vingtormerket. Anders 

venn Halvår er proff designer og har tegnet opp 

merket på nytt på dataen. Klarere streker og 

skriftbilde er noe av fornyelsen. Ta en titt selv: 

 

Siden det er såpass små forrandringer som er 

gjort, mener styret at den nye logoen kan taes i 

bruk straks uten noe mer avstemning i klubben. 

Noen som har andre meninger? 

TERMINLISTE 

Dato Tittel Program 

5-6/5 Acrotrening Trening og gjennomgang av 
kunstflyprogram. 

19/5 Vårspretten. Start kl. 12:00 Sport 07 + Landing 

2-3/6 Vingtor Cup Sport-07, Nordic-13 og F3A-P13 


