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NRFK 2013.
Ytterligare ett modellflygarår kan snart
läggas till handlingarna. En viss ändring av
medlemsstrukturen har skett under detta år
varvid en del av de passiva men trogna
medlemmarna försvunnit från listorna
medan det i stället dykt upp både nya
medlemmar och gästmedlemmar. Det har
varit en hel del både gästflygare och
examination
av
utomstående
i
Transportsstyrelsens regi på våra fält.

Dessutom har ju Bengt Pettersson som
enda klubbmedlem avlagt det så kallade
behörighetsbeviset för radiostyrt flygplan.
Vi får hoppas det blir flera som flyger upp
för behörighet under 2014.
De som kallar sig ”daglediga” har i stort
sett utan undantag varit på Herrebro varje
torsdag och detta oavsett väder och vind.
Ibland har det bara blivit snack och fika
men påfallande ofta har det flugits också.
Det känns bra att den sociala sidan inom
klubben också fungerar.
Två aktiviteter som uppskattats mycket,
även om de inte direkt varit flygrelaterade,
är Johans demo av 3D skrivare och

Årgång 37

visningen av räddningsstationen i Åby. Vi
får hjälpas åt att koma på fler intressanta
aktiviteter som vi kan avnjuta tillsammans.
Detta gäller givetvis också flygrelaterade
områden i högsta grad. Vi får sporra
varandra till mer flygaktiviteter också.
F13
Nyligen fick vi ju den mycket glädjande
nyheten att vi även får disponera del av
FMVs domäner på F13. Detta är något vi
verkligen måste vara rädda om så det är ett
absolut måste att alla följer de regler,
rutiner och anvisningar som kommer att
förhandlas fram med FMV i början på det
nya året.

BYGGTID
Även om inomhusflyget och andra
åtaganden tar tid och koncentration från
upprustningen av gamla modeller och
byggnation av nya så är det hög tid att ta
tag i projekten för 2014. Det är bättre att ha
för många objekt i ”hangaren” än att stå
utan modeller när flygsäsongen är som
bäst. Visserligen tycker vi ju i Sverige att
vi har en lång, kall och mörk vinter men ur
byggperspektiv brukar den vara för kort i
alla fall.
/ordf

Uppmaning från Kassören!
Då NRFK inte har några inkomster
förutom klubbavgift, så får vi försöka
skaffa från de möjligheter som finns. De
som spelar på Bingolotto, ange NRFK som
förmånstagare. Några gör det och det är ett
bra tillskott till klubbkassan. De som
handlar på City Gross, spara kvittona,
lämna till kassören, och NRFK får två
gånger om året procent på köpt belopp, det
också ett bra tillskott. Vidare de som har
spelkort och spelar via Svenska Spel,
anmäl NRFK som förmånstagare via något
som heter SVEA. Anmälan sker via
Internet eller via spelombud. Ganska kul att
när man får speltalongen, och det står att
man stödjer NRFK via flygportförbundet!
/red

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

Norrköpings Radioflygklubb
C/O Anders Fälldin
Kungsängsleden 115
603 70 NORRKÖPING
Pg: 222718-9
http://www.nrfk.se
per.kempe@telia.com

JUBILARER UNDER 2013
Johan Karlsson 40år
Göran Andersson 60 år
Göran Brinkeby 60 år
Agneta Antonsson 60 år

NRFK önskar alla medlemmar
God Jul och Gott Nytt År!

Gästande Thunderbolt från grannklubb

