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Medlemsmøter
Det er satt opp følgende møter ut over våren:
Onsdag 10. Mars
Onsdag 14 April
Onsdag 12 mai.
Styret vil forsøke å få til noen temaer på disse møtene. Og vi ønsker forslag om emner som er ønsket av medlemmene. Vi har i øyeblikket fått inn noen forslag til
emner:
● Programmering av radio, mixing og triksing. Både for
fly og heli.
● Mekanisk oppsett av fly og heli.
● Litt om elektro drift av fly og heli, hvordan fungerer
egentlig en børsteløs motor.
● Justering og vedlikehold av glow motorer, både to og
firetakt. (må nok vente på bedre vær da dette er noe vi
vil ta på stripa.
Vi ønsker å legge opp disse temaene slik at de er mest
mulig nyttige for de som ikke har så mye erfaring enda.
Kunnskap er både nyttig og morsomt.
I skrivende stund ser det ut til vi kan få til et emne
allerede onsdag 10. Mars. Vi vil da ta for oss programmering av radio både for fly og heli. Følg med på
www.phoenix-rc.org for endelig beskjed.
Send forslag til emner for høsten til styret@phoenixrc.org

Søppel
Styret jobber med en ordning for søppeltømming på
stripa og vi håper å ha et opplegg klart i løpet av våren.
Inntil da gjelder fortsatt følgende:
Alt du har med på stripa skal du ta med hjem fra stripa!

En litt stygg
sak
Lederen har fått tilbakemelding fra et medlem som
ankom stripa en lørdags ettermiddag, bommen åpen,
brakka ulåst, gassovnen på fult og ingen folk!

Slikt skal ikke skje!
Vi har hatt mye problemer med innbrudd og hærverk,
også ganske nylig. Og vi behøver jo ikke akkurat å inviterer inn alle kjeltringer.
Prinsippet er:
Har du låst opp når du kommer så sjekk om de som er
igjen når du drar har nøkkel.
Er du siste mann på stripa så sørg for å slå av gassen
og lås døren til brakka med begge låsene (det er samme
nøkkel).
Er du så uheldig å stå igjen til slutt og ikke har nøkkel, så ta kontakt med noen du kjenner som har, eller
kontakt styret.

Ta ansvar!

Hva skjer?
Interessante treff og stevner i nærmeste fremtid:
● 19-21/3 Fagernes flyshow, arrangert av Valdres
flyklubb modell se: www.vfkm.no

● 27/3 Modellflyshow på Mjøsa arrangert av Gjøvik
modellflyklubb se: www.gomfk.no

● Husk at det flys både på Bjørkelangensjøen og på
Årungen når det er fint vær i helgene.
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Flyplass lisens
Ordningen med flyplasslisenser som ble vedtatt på
ekstraordinært årsmøte, vil bli satt i funksjon så snart
styret får ordnet en praktisk løsning.
Alle som har betalt kontingent vil få tilsendt flyplasslisens automatisk. Listen over lisenser vil bli oppdatert en gang per måned, og nye medlemmer vil få tilsendt
lisenser når betaling av kontingenten er registrert.
De som har oppgitt e-post adresse i medlemsregistret
vil få tilsendt lisens som .pdf fil, som de selv kan skrive
ut. Ta vare på filen så kan du alltid skrive ut ny om den
gamle blir slitt. De som ikke har registrert e-post vil få
tilsendt lisens i posten.
Per dato har alle fullverdige medlemmer som har
betalt kontingent rett til flyplasslisens, det betyr at frem til
at styret får ordnet det praktiske, så gjelder ditt medlemsbevis i NLF også som flyplasslisens.
Vi kommer tilbake med ny beskjed så snart lisenser er
sendt ut.

Planer for
sesongen
Viktigste aktiviteten denne sesongen blir vedlikehold
av anlegget vårt.
● Nye mekkebord.
● Et lav gjerde mellom depotet og terrassen.
● Brakka er rapportert å være litt på skjeve og må rettes
opp.
● Døra til brakka er i dårlig forfatning.
● Konteineren må ryddes og all søppel må kjøres bort.
● Terrassen kunne trenge et strøk med olje.
Det vil bli innkalt til dugnad i løpet av våren. Vi vil
løpende vurderer om det er lurt å fordele jobben over
flere dugnader.

Kontingent
Stoff til
Medlemsinfo
Vi i styret tror at medlemsinfo som du leser nå vil bli
mer interessant å lese dersom vi får litt stoff om hva som
skjer på stripa.
Dessverre kan vi ikke alltid være til stede der ting
skjer, så noen tilbakemeldinger om hendelser ville være
fint.
Er det stoff du savner så gi gjerne et hint om det også.

Fristen for betaling av kontingent gikk ut 1. februar. Vi
konstantere at en del ikke har betalt enda.
Vi har fått tilbakemelding om at noen ikke har mottatt innbetaling, i så tilfelle må de det gjelder ta kontakt
med NLF for å få rettet opp i dette. Send en e-post til:
inger.aslaksen@nlf.no eller ring 23 01 04 52. Styret har
ikke mulighet til å rette feil i medlemsregister da dette
administreres av NLF sentralt.
Husk at dersom kontingent ikke er betalt vil du heller
ikke være dekket av forsikringen til NLF. Noe som også
medfører at du mister rettigheten til å benytte stripa.

Ikke glem Bloggen vår på hjemmesiden
Den er ment som en tjeneste for å lokke flere til stripa og få opp aktivitetsnivået i klubben For at dette skal fungere
kreves det at dere som brukere av stripa er flinke til å sende inn bilder til Phoenix RC Club sin BLOGG.
Dette gjør du ved å sende et bilde med teksten: Blogg 211487 din tekst til 1938 Eks. Blogg 211487 Det var mye
aktivitet på stripa i dag. Sendes til 1938 Prisen på dette er vanlig MMS pris for ditt abonnement pluss 2,- Kr for SMS
kvittering fra tjeneste leverandøren.
NB! Bilder og tekst som IKKE har noe med aktiviteten her på stripa å gjøre vil bli slettet.
Hilsen WEBMaster
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