
 

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal 
Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 
Org.nr.883 852 532 , Web: www.vfkm.no , Email: post06@vfkm.no  

 

 
 
 
 
 
 

Styremøte 19/11-07  
 
Tilstede: Tom Olav, Geir Atle, Jo 
 
Sak 1 Midler rekruttering 

Det ble avsatt 10.000kr til avvikling av byggekurs 
 
 
Medlemsmøte 19/11-07  

 
Tilstede: Tom Olav, Geir Atle, Jo, Knut Arne, Erling, Morten 
 
Sak 1 Midler rekruttering 

Det har blitt satt av 10.000kr til avvikling av byggekurs. 
Tanken er at klubben trenger nyrekruttering på samme måte som det ble gjort på 
ungdomsskolen for mange år siden. Skal klubben ha driftige medlemmer trengs det 
nye krefter om noen år. 
Kurset vil gå med teori i lokaler hos NAF og bygging i byggelokalet på Fagernes. 
Avsluttende opplæring på isen eller i Volbu til sommeren. Event. dager er man/tors. 
Fra 18-20:00 
Planlagt oppstart utpå nyåret 2008 (fortrinnsvis januar) 
Vi inviterer til byggekurs og vil kjøpe inn materialer/utstyr slik at man kan 
bygge sin egen modell med utstyr. Gjennomfører man kurset får man flyet til odel og 
eie. Før vi har startet ser det ut til at vi har 3 nye. 
Tom Olav tar jobben med å koordinere / sette i gang og vil passe på at det alltid er folk 
tilstede i lokalene de dager kurset går. Vi oppfordrer alle til å ta ett lite tak. 
Jo sjekker med priser på utstyr og sjekker ut noen alternative byggesett (enkle, 2 
kanaler med fuel 15 motor eller elektro). Man kan også bygge egne fly selvfølgelig. 

 
Sak 2 Ny flystripe 

Ingen ny utvikling 
 
Sak 3 Flyshow  

Det ble diskutert planer og tanker om Fagernes Flyshow. 
Morten ringer litt rundt om kiosken. 
Enkel logo sendt MI slik at dato kommer i siste MI 2007. 
Hotellet er booket og datoene er 14-16.mars 2008 
 

Sak 4 Datamaskin med flysimulator 
Om det blir mange nybegynnere må vi muligens realisere planene om datamaskin i 
byggelokalet med simulator. Vi kan nok klare oss med bærbar PC for kurset. 
 
 
Møtet ble hevet  
 
 
For klubben 
Jo Grini 

 

Fagernes 19.11.07 


