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NRFK 2011.
2011 går mot sitt slut.
Ett nytt flygblad som sammanfattar året.
Nu när vi har en ny hemsida i Blogg
utförande så kommer information ut till
medlemmarna snabbt. I fjol 2010 skrevs
inget Flygblad, så detta blir ett dubbel års
nummer. Flygning på F13 fortsätter som
tidigare, även om Norrköping kommun
övertagit nästan hela området. Vad som
kan tänkas framöver vet nog ingen. Ute vid
Herrebro har det jobbats en hel del, så när
vädret är på vår sida, och det är nyklippt
fungerar det utmärkt för flygning. Kanske
inte går så bra med turbinkärror, men ändå.
Klubbstugan har använts både till
styrelsemöten och klubbmöten. Finns både
el och värme! I juni arrangerade NRFK ett
uppskattat meeting på F13. Mycket folk
kom och tittade, i alla fall under lördagen,
söndag blåste bort. Ett så stort arrangemang
kräver många funktionärer, många lade ner
ett stort jobb för att få det hela att fungera.
Ett trevligt inslag var att samarbetet mellan
lokala klubbar fungerar, Gamen ställde upp
med flera funktionärer. Helikopter gänget
tillsammans med Clas Meier hade
flygshow, också ett uppskattat inslag. I
vintras flögs det flitigt på norra Bråviken
stranden. Helikoptrar och el Fun Cubbar
samsades i luften. Snart är det 2012, så vi
får väl se vad det nya året har att erbjuda.
Gott Nytt År!
/ red

Höst och vinter—inspiration eller
frustration
Det låter sig sägas varje år att hösten och
vintern är byggtid när skapandets flagga
hålls högt. Detta bör rimligen innebära att
kreativiteten flödar och successivt övergår i
någon
typ
av
förverkligande
av
drömprojekten. En del av oss är kanske så
disciplinerade att det flödar ut färdiga
projekt till våren. För en del av oss som
tyvärr hamnar i en verklighet där en massa
andra åtaganden saboterar våra stora planer
inom vår kära hobby så ligger begreppet
frustration nära. Projekten blir långa listor
”att göra” men förverkligandet skjuts på
framtiden. Det är dags att sätta full fart nu
med tanke på hur fort tiden försvunnit
under hösten och hur gärna man vill ha
projekten i luften till våren. Medlemmar,
förverkliga era drömmar innan säsongen
börjar på allvar.
Numera flygs det ju även inomhus på
vintern så man behöver ju egentligen inte
göra uppehåll med själva flygandet. Vårt
samarbete med FK Gamen fortsätter och
nya tider är på gång vad gäller
inomhushallar.
Vi
står
ju
väl
rustade
inför
utomhussäsongen nu eftersom både F13

och Herrebro kommer att vara i flygbart
skick. Självklart hoppas vi att vintern/våren
skall innehålla väder som medger att vi
även kan flyga utomhus under denna tid.
För närvarande har ju vinden mer eller
mindre omöjliggjort flygning trots att det
varit extremt varmt för årstiden. Gnistrande
vinterdagar på Bråviken eller F13 känns
väldigt avlägset för närvarande men
förhoppningsvis väntar andra tider.
Trots frustrationen med försenade projekt
och tufft väder ser jag med tillförsikt fram
mot ett Riktigt Härligt Modellflygår.
/ordföranden

JUBILARER UNDER 2010
Några som fyllt jämnt! NRFK Gratulerar!
Ulf Johansson 60
Jan Ahldin 40
Rickard Edenholm 40
Anton Wärlinge 10

JUBILARER UNDER 2011
Ove Hägerstrand 80
Jan Carlsson 60
Felice di Luca 60
Bengt Wiberg 60
Adam Johansson 20

Säljes
Övrigt
Orörd Pilotbyggsats
Akromaster
Byggsatsen är ca 1400 mm i spännvidd och avsedd för
motorer mellan 3,5 och 5,0 cc och säljs ut för 500 Kr
Tel: 011-146010, 0705-146010 Anders Fälldin

Köpes
Övrigt
Äldre motorer Diesel eller glöd, allt av intresse, även
motordelar. Är även intresserad av motorinstruktioner.
Lånar gärna och kopierar. Även motorkartonger är av
intresse.Tel: 011-391572 Pelle Kempe
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