
Dugnad 2011
Dugnaden 2011, kommer til å bli avholdt helgen 14 og 15 Mai, ca fra klokken 10:00 og
utover. Oppgaver som skal utføres, er:
Reperasjon av rekkverk og mekkebord
Oljing av terasse om været tillater dette
Forbedre listing i brakka
Maling av vinduskarmer i brakka
Kontroll av taket på brakka
Vasking og rydding av brakka
Fylling av subbus i hullene i veien inn til stripa
Reperasjon av markiseduk
Kosting av fugesand i mellom hellene i depotet. Medlemmer bes ta med kost, med så
fin bust som mulig, for å koste fugesand utover
Oppstramming av sikkerhetsnett
Det vil bli grilling med servering av pølse og brus til medlemmer som deltar på
dugnaden.

Flyplasslisenser 2011
Lisenser er nå sendt ut til de som har oppgitt
epostadresser i medlemsregisteret.
Husk å sjekke Melwin for hvilken adresse du har
oppgitt.
Ta kontakt med sekretær i klubben om du har
problemer rundt dette.
Epost: sekretaer@phoenix-rc.org

Flyplassregler
Alle medlemmes oppfordres til å lese igjennom og
repetere flyplassreglene for bruk av vårt anlegg.
Reglene er slått opp i vinduet på brakka og finnes også
på vår hjemmeside:
http://www.phoenix-rc.org/
Husk at reglene finnes for din og andres sikkerhet!

Hvordan logge inn på Melwin
Man kan enkelt sjekke opp sin egen profil og
kontrollere sine medlemsdata på
Melwin, ved å gå inn på:
http://www.nlf.no/MeLWin/Sider/Medl
emsdata.aspx

På bildet til venstre, ser du
medlemsnummer og
nøkkel/passord som igjen finnes
i medlemskortet fra NLF.

-

Pass på at din informasjon stemmer, slik at du ikke går glipp av viktig info ! –

Info fra møte i modellflyseksjonen, Gardermoen 02.04.11
På medlemsmøtet som ble avholdt på Meierigården den 13.04.11, informerte leder i Phoenix RC Club om hovedsakene
som ble gjennomgått ved seksjonsmøtet på Gardermoen:
Det ble diskutert mye rundt det kommende sikkerhetssystemet som er foreslått av Sikkerhetsutvalget (S.U).
Diskusjonen foregikk i et par timer med mange meninger.
Konklusjonen ved Seksjonsmøtet, var vedtak om at arbeidet fortsetter i S.U i tiden som kommer.
4 forslag ble lagt frem. 3 av de ble dratt sammen til et forslag.
Av forslag som kom frem på møtet angående det kommende sikkerhetssystemet, ble det til slutt stemt for et system
som går for utdanning og godkjenning av piloten og ikke modeller, så sant luftfartstilsynet ikke krever dette. En
godkjenning av pilot vil da ha flere nivåer avhengig av størrelse på modell.
En jurist fortalte at ingen kontrollant har noen juridisk myndighet.
Det vil bli arbeidet videre med regler for flygning i kontrollert luftrom og generelle regler for flygning utenfor
kontrollert luftrom.
Alle klubbene ble bedt om å sende inn melding om de flyr nærmere enn 10km fra en flyplass.
Phoenix ligger til info, ca 12km i LUFTLINJE fra Kjeller.
Leder av Phoenix RC ble foreslått som leder for seksjonen, men ikke valgt.
Ny leder modellflyseksjonen ble Asle Sudbø.

Siste nytt fra NLF med info om blandt annet møtet på Gardermoen, finnes her:
http://www.modellfly.info/downloads/Siste%20Nytt%2003-11.pdf

