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Klubbmøte tirsdag 2. oktober 

Klubben gjorde et tappert forsøk på å avholde årets siste flystevne lørdag den 22. men 
det hele blåste og regnet bort. Det var synd for 8 til 10 piloter hadde møtt frem med 

håp om å fly. Det var varme på ovnen i brakken og alle sitteplasser var 
opptatt. Tor var den modigste og eneste som tok flyet sitt opp i 
luften og ble dermed litt spøkefullt kåret til klubbmester 2012. 

Gratulerer! Nå er det tid for et nytt innemøte. 
Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Nytt fra styret / post. 
 - Status klubbhus. 
 - Søndagsflyging. 
 - Innendørsflyging i regi av Vingtor i år? 

2. MÅNEDENS MODELL 
 - Du oppfordres til å ta med ditt seneste 

prosjekt for presentasjon og inspirasjon. Vi 
vil vite litt om hvordan det var å sette 
sammen, spesielle løsninger og hvordan det 
flyr. 

3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG 
 - Kaffe og kjeks serveres. Også denne gang 

har du mulighet til å vinne en flott premie i 
lotteriet. Men da må du ha flaks! 

 
Vel møtt 2. oktober 

TEMA PÅ MØTENE 
Lederen spurte på forrige møte hva medlemmene 
kunne ønske som møte-tema i høst. Enkelte forslag 
ble lansert som 

• Radioprogrammering: Oppsett for sport, skala og 
acro og indoor. 

• På innsiden av moderne fjernstyringsteknologi. 
Hvordan fungerer frekvenshopping? 

• Lodding: Hvordan slaglodde (Sølvlodde), hva 
skal til av utstyr? 

• Lodding: Lodding av kabler, kontakter på 
batterier, skjøte servoledninger, krympeplast, 
loddekurs. 

• Fjernstyringsanlegg fra pionertiden. Mange har 
gammelt utstyr hjemme, kanskje 30-40 år 
gammelt. Kunne bli en mimre kveld med innbakt 
læring. 

MUSEUMSFLY DC9 
Hei skalavenner, 

Har fått en henvendelse fra Ragnar Olsen vedr. en 
forespørsel han har fått fra SAS-museet på 
Gardermoen. 

De ønsker seg modeller i skala 1:25 av CV440 
Metropolian og DC9-41. og Ragnar spør om noen i 
skalamiljøet kan ta på seg oppdraget. Museet skaffer 
underlag, men har ikke økonomi til å tilby 
godtgjørelser utover materialkostnader samt heder 
og ære. 

Interesserte kan henvende seg til Ragnar, epost: 
raolse22@vikenfiber.no 

Mvh 

Ole Henrik Torp 

FØRSTE F3P TRENING I VÅLERHALLEN 
Sesongens første F3P samling vil være i Vålerhallen 
i Østfold. I tillegg til flyging vil sesongens 
aktiviteter bli diskutert heter det. 

SØNDAGSFLYGING 
Vår leder har vært en runde og snakket med naboer 
av plassen. Dessverre falt ikke forslaget om 
søndagslyging i god jord. Naboene syntes det var 
greit slik det er med en støyfri dag i uka. Vi forsøkte 
iallfall. 

HJELP TIL Å FINNE KLUBBHUS 
Styret trenger hjelp av alle 130 medlemmene til å 
finne en ny brakke vi kan ha på vår kjære flyplass. 
Ideen med å handle en helt ny metall seksjon kan 
virke noe kostbar for klubbkassen. Kanskje noen 
kjenner noen, vet om noen å spørre? Her må alle trå 
til. 

 


