
Stemningsrapport fra Svartorkjærr Torsdag 10/7-03 
 
Det var strålende vær denne torsdagen, men noe vind i begynnelsen.Etter hvert ble det helt 

vindstille å fint.. 

Skole flyet er nå ferdig, så det ble flydd test tur med denne. Alt fungerer som det skal så 

Jostein har gjort en utmerket jobb. 

Nå gjenstår det å formiddle ut at vi har dette tilbude til folk som vil prøve seg.Det er fint vist 

medlemmene kan reklamere dette ut frem til vi får Websiden igang. 

Hvist noen er intressert så kan de kontakte Jostein Sveen på Tlf. 90169583 / 35960487 

 

Ellers så var det en kveld med endel tekkniske problemer for flere av oss. 

Oddvar sliter fremdeles med Saitoen i stikken så han er sikkert glad vist noen kan gi han et 

tipps om hvorfor motoren fjusker å stopper . 

Arild hadde problemer med SC motoren i traineren sin, men vi fikk flydd noe med trainer 

kabel når motoren ble villig. 

Batteriet i radioen til Terje konket så han fikk bare taxet litt på bakken.(Nytt batteri er nå 

kjøpt inn så neste gang kommer han nok opp i lufta) 

Rolv Leirro er kommet sterkt tilbake etter ca.10 års fravær fra hobbyen.Han møtte opp med et 

helt nytt helikopter en Raptor 50.Det kan se ut til at det å fly helikopter er som å sykkle, har 

man først lært det så sitter det.For Rolv har ikke glemt gamle kunster.Der var det full fres fra 

første stund med både loope og stallturn.Vi får nok se litt av hvert på den fronten fremmover i 

tiden. 

Det er også satt opp partytelt, så med regnværet fra forige torsdag friskt i minne så er vi litt 

bedre utrustet nå. 

Jeg storkoste meg denne kvelden å syntes vi har det veldig trivlig på disse klubbkveldene.   

 

                                                                                            Hilsen Rune 

Jeg sender med noen bilder: 

 

 



 
Klubbens nyinnkjøpte skole fly. 

 

 
Skole flyet inn for landing etter en velykket test tur. 

 



 
 

Rolv Leirro is back again.Her blir det nok mye bra helikopter flying. 

Han har også planer om å kjøpe Extra 300 eller noe sånt. 

 

 
Den faens Saitoen . 

 



 
Fra depoet. 

 

 
Stikken flyr nyyyyyydelig når motoren går. 


