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Nummer 1/ 2016

Pris: Högst överkomligt

Ur innehållet:
Upptaktsmöte
Sommarens Campinghelger
Duxfordresa

Uppstartsdagar
Uppstartsdagar kommer att arrangeras den 16/4 2016 med reservdag den 17 april, om
vädret inte är på bra humör den sextonde. Det är som brukligt allmän uppsnyggning av
fält, stuga och övriga omgivningar som gäller.
Här följer ett litet axplock av vad som diskuterats i styrelsen och bland övrigt
folk i klubben:
Ny parkering, och eventuellt en ny infart har det snackats en hel del om, så ett
litet möte om detta blir det nog. Så att alla får säja sitt i en demokratisk anda.
Frekvensnypor till videoöverföring. Det vill säja att de som surrar omkring
med dessa flygetyg som åker runt fältet och smygfilmar oss vanliga hederliga
modellaviatörer. Det har visat sig att det saknas en hel del vad gäller säkerhetstänk här
nämligen.
Startbord ska vi kika på, och kanske bygga ett par tre styckna. Detta efter de
bilder som ni har sett i en tidigare utgåva av denna lilla avisa.
Mer laddmöjligheter. Detta i form av att vi helt enkelt köper in ytterligare en
solcell med tillhörande batteri.
Detta plus allt vad ni kreativa medlemmar har som förslg på förbättringar av
fältet och allt som vi har runt oss därute.
Vi hoppas förstås på en fin uppslutning så att vi får jobben fixade på ett snabbt
och effektivt sätt. För att höja arbetsmoralen så kommer klubben att bjuppa på korv med
bröd vid en lämplig paus. Notera att fältet är AVSTÄNGT för ALL flygning så länge
arbetena pågår. Så ju fler vi blir, desto fortare kan vi flyga igen.

Friluftshelger dvs CAMPING
Årets begivenhet denna sommar kommer att ske helgerna den 17-19/6 och den
19-21/8. Vadå för begivenhet undrar kanske någon ointres...oinformerad medlem. Vi
snackar så klart om Campinghelgerna. Vi kommer naturligtvis att arrangera en hel
del tävlingar under dessa helger, med finfina priser, som vanligt. Känn ingen press
eventgruppen. Som om inte detta var nog så siktar vi på en gemensam middag på aftnarna.
Vi vet att de senaste gångerna har det varit lite roddigt med att få till en gemensam
middag, men skam den som ger sig. I år ska det lyckas, om intresse finns vill säja.

Årets viktigaste inbetalning
Komihåg att inte glömma bort årets viktigaste inbetalning, den till klubben MFK Looping. Vi vet att det redan är ett helt gäng som redan har bötat in medlemsavgiften för
2016. Detta riktar sig till den skaran av folk, mig själv inräknad, som ännu inte har betalat. Styrelsen med kassören i spetsen ser gärna att vi betalar innan mars utgång, detta för
att vi kan planera lite bättre inför säsongen. Medlemsantalet styr ju en hel del faktiskt.
Medlemsavgiften är på öret lika som förra året, det vill säja 500 nydevalverade
kronor för seniorer och 150 för juniorer. Notera att inget inbetalningskort är
bifogat, du får helt enkelt lösa uppgiften med att få in medlemsavgiften aldeles själv
i år.
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Hemsidan har flyttat till ett nytt webhotell. Det gamla
började kännas lite tjaskigt och omodernt, nåja. Men en
flytt blir det, men det är ingenting att oroa sig för. Ett par
gubbar i styrelsen ansvarar för att detta blir gjort på ett
smidigt sätt, hoppas vi. (Vis av erfarenhet vet Red. att det
brukar strula rejält med allt vad datori heter.) Vi vanliga
medlemmar kommer kanske inte att märka så mycket
av detta men vi vill i alla fall informera er medlemmar
om detta i sann demokratisk anda.

SwapMeet 2016
Det har snackats en del i klubben om att det borde
vara dags för ett SwapMeet i klubbens regi. Som den lyhörda stryrelse vi har, så har just nämnda styrelse kommit
fram till följande; Lördagen den 14 maj kommer det att
arrangeras ett hejdundrande SwapMeet ute på fältet, F-14.
Lämplig tid borde väl vara klockan 11,00, då har väl även
de värsta tröttpjäxorna vaknat till liv.
Så ta och pricka in denna lördag i almanackan, och
packa ihop det skr.. flygatterjer du vill bli av med, antingen
byta till något annat trevligt eller rent av sälja prylarna.
Du blir troligen inte miljonär på kuppen, men någon liten
slant kan det ju bli. Risken är väl ändå störst att du kommer hem med ännu mer än du kom dit med, men vad gör
det i så fall. Mest prylar vinner heter det ju.

Styrelsen 2016
För alla medlemmar som legat sömlösa många
nätter och undrat hur styrelsen ser ut nu inför säsongen
2016, kommer här en uppdatering på just styrelsens
sammansättning.
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Suppleant:
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Revisor:		
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Thomas Norling
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Rolf Samuelsson

Duxfordresa
Hej alla flygentusiaster!
Jag har suttit och spånat lite vad en utflykt till Duxford i England skulle innebära.
Tidigare gick jag ut via sms för att pejla läget, hur många och när det fanns intresse.
Efter en snabb galup landade det hela i att störst intresse rönte Duxford Air Show
den 10 – 11 september. Kolla gärna in länken: http://www.iwm.org.uk/events/iwm-duxford/
airshows. Jag har nu nitat ihop (flygspråk) följande program:
Avresa 9/9 -16
17,00 -		
22,05 – 23,25
		
1,30 - 10/9-16

Gävle – Skavsta (Fyra som samåker i en bil)
Skavsta – Stansted
(RyanAir)
Stansted – Cambirdge
(Hyrbil från flygplatsen)
Boende Cambridge B & B (ZZZZzzzzz efter några pint)

10,00 -		

Museét öppnar. Flygshowen startar 13,30 till 17,15

18,30 -		

Mat och trevligheter i Cambridge. Ev. någon pint!

10,00 – 11/9-16 Museédag, stora utsättningshallar m.m.
Hemresa
15,30 -		
18,25 – 21,40
1,00 – 12/9-16

Duxford – Stansted
Stansted – Skavsta
Åter Gävle

(RyanAir)

Bilresa, flyg, hyrbil och boende till det facila priset på 3.000:- kr/pers. Om man delar bil
på fyra. Entré till Flygshowen och museét tillkommer.
Enklast anmäler du dig genom att sätta in 3.000:- kr på bg. Clearingnummer 8103-4
Kontonr: 83 020 498-8senast
den 1:a juli. Glöm inte att ange avsändare. OBS! Anmälan är bindande.
Tveka inte till denna oförglömliga upplevelse!

Percy Grannfors

