
?~~ed~.emsbla.d för Trallebor ,4,.®~...e.~„~.,, .. . 

SvH ~i<...~f,~ det äa~tligexi bli lite bättre ordning på iniormat~onen 
ttit till 111eCi~.elbl3Ii3rnc~, samt lite lättare f'ör. oss alla att f'å kontakt 
i,.?d varndrai :~Qtt~. första "nyhetsblad", vi kan ju kalla det °~TNir':E~--
ny;;t f'~ti_L1:~ n~~hon kalnuier på Qtt bättre na►nn, är ett Steg i rätt :`rikt-
~~ing, c~et traller nog de i'lesta rzed om. . 
j~å (styrel>~en j I-~ac:ie tänkt att v. skulle orka med att ~;e ut c : a ̀  4-~ 
st under årQt . s:~erta blad ä.. tänkt att irnekå.11a lite' av var jet 
vxl~ce ~: vi alla får z~ jälpas ät att kläcka xrr o:ns ! "x~edalktionen" vill 
däx.'ör zs.~- .~~edlelrts?rarna ha izr:, ny xetery natiaer, artiklar,annons~er, 
i'ö~•sla. .~ k.F~I:sri~exatar ex', ber~özrt, k_~.agomå' osv, med andra vrd sånt som 
kan .varma. av :s_ntresse i`'ör ass - alla. . 7.~å kanske det här kan bli en råk-
tigt trevlig k~.uk~bt~.dnia~g suect tiden. r'atta pennan och Sätt igång! 
.~iälsningar i'räx~t sty•e'_5nn/`~'I~4~`~.a 

I+2~;I.~I.E~:~k'~ItTs'~.:C:~hf:I~G ~.~f~H it~°~.,.U:I~Tk~.ttlIvG d~! . 

T;m ~y?-aes ~i.e.r Fri bif`agat en medler:Isförteckning .,Ted adresser 
och tel .nx . till vårs. r:~ed3 ammar. Len kan vara bra att ha am maxi vill 
Irxa. tag i någon ~s:lz~bbl~om~ais . ;östan kocnu~er a~~t kompletteras efter hand 
f.ärxgst. qat :ill höger fir_ns det ett kryss som talar om ifall du har 
be€aw.t n.edle~s;sa.v~;`.~'ter~ för ~.y84,(tom. 231-gt~~ Har du inte betalt så 
finns :i'or~;t~aa•~;~nde r;fi.a.nseaa. , ....för du tänker väI f'artsätta att va-
ra: med i dp~x~.a eminenta, klubb även iq$~?.filler hur?? I3en som betalar 
så här pass sent missar dvc1~ fir l av Niodellflygnytt, som kommer ut 
i rrittera av februari . ftiiissar du detta nummer eller vill ha tag på 
~~;:mla så. r.`.:c du kontakta oNli~'Fs expeditiony Q~dre~~ HQh l©Q22, 
6t}C3 lf~ i~ar~•?söpi:~g, tel . 011-132110 ~ kl . O$ -14 

T~i~'~s medlemsavgifter för $4 är 30 kr upp torn. 2D år, däröver 
13~ kr. Avgiften. kan t.e~, sättas in på klubbens postg•irv 441kOg-Q. 
vedan kaminer medlemskortet på på posten så sr,,åningom. 

2ut.~a.;~A:[1~~')4T~~t' ~'~'.~'~ . -b~.xt5 . ~~-~.~,~~, 

Px~agrazrirret . .för de två närmaste månadsmö tema äx~ spikat så till 
våda att vi hax~. .ttirå st vådeof'iimer att visa, l:en ena ~?ete~^ "AiiQVE 
AF~T.." crch är exa $Ö~inihutex~~s f~.ygh~iatorikf~.lm frän :k~;ngland, en7_.` 
i.~px'3g~:i.t från .~tä~'f'an Å. sola, har skaffat fram der.. Ilen andre hand-
li3.Y,^ oxx? linkontroll-V:~1 i f~xelösund 19tS2. can mycket trevlig film 
med värlctselite~x ~. toppform. 1 vill~.en ordning vå kiomnaer att visa 

detrr är drack inte klart . Vad som är klart däremot är att 1>affe, 

läsk - och :Tukor ko.~=.alar. att ~~ex•vera.si ,~llt~.d xaågot. 

1(ÄL,hf1.~iI~A f'e~a, l~ ~uch rizars 12 P 

~w 
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h`ör de scen: ixgte var på årsmötet elen 17 :sie dec . konu~er här en 
kart s~.m:ri'anfat iinia~.g . 

2~iötet a.vlö.~ite l~zg-Å~t ;~osn vanligt . beltagarantalet var ganska 
högt, c:a 3Q peps. €.e:t be~7l~ztade;~ pn del. saker, bl .a. att detta 
medlemsblad skulle skicka.5 ut nåra. gånger per år, salut att en 

_; medlemsförteck.n.~.:x~ sldu3le sisickas t:t till ålla medlenunarna . 
'Arne l+råtier~; ki<nd~ ~~~:ddål~. att klu:aben skaa.l.~ delta i kul.-i-fem-
verksasul~t:eteEF tznd~r spori.~avet . Xanske det b? ir några nya medlenun-
ar ~;exa€cx~ d.etta. . .Arne .i_'e:~a:fe dessutom ut ett s.k. "aktivåtetspris 1°, 
ran åyuks.r ~~.;ra de ~, e~zellanå.t . lienna gånng tillföll priset, en något 
förvånad !_,~x:.rs Koos, som fick priset för in~.tiativtagandet och 
~obbc: ~. €-ated. <-~it a.rrangera "~'indinill i;up" . 

Lfä.x•e¢'i:vr. säg vå videofilm och diabilder, drack kaffe, åt 
tårta, ~nacka.de ►~osiellflyg och hade :.linränt trevligt . 

i~~3a. styrelsen omvaldes så dom hade tydligen sköt sig bra! 
~ty?, elsc~n fiir 1~i31i ser ut så här:, ordförande Arne !~'riber~;, kassör 
]Leif' f''r~.ma.n, seic~•eteY•are fars. åcoos, övriga ledamöter ~taff'an 
~.hlstsöx~i c~ch ~,7cas.ny C~ozllberg, ~or~ suppleanter utsågs ~~iklas Heineu3y~ 
och ~tef`an l:itzberger, vilka. härmed hälsas välkomna i "styrelse-
gänget'E. lien sc~m vill kia en kopia gå irerksamhet5 och kassaberätt-
elsL el:.er åxs~n.ötesgrotoka3Zet kan hänvända sig fåll sekr. Lars 

:~ecs . 

Y~.~' ~~ ' Ad.~.._.l~e.~i.~~r a 

l3~.~ ha;:^ v':l s~i;t vå.r tztställ:~ing ~. aösie.rs_l.ätts ~parbank? 
C1~n intc3 s stick ~,`dit och ?cofi2 ~.nnan det är f'örsent: 

~: ;~ ~ ;~.t!'a~.W l~'L 1''G ~ ..~:~,..., .:..~...,... ,.~-e 

:s_nor,.ezt.as~'~.ya_ e~. !E>~.l_leä ~~. scm ~jranligt :x K«gingeskolans idratts-
hall sö~+c~agsl~:v~aliar. ? ~-moj . ~~~__ > a ä.r vä?.:.-::es...;r~<~ ~. Lt f'åy~a med allt som 
går act• fly~c+. stied i:,rs;;~~~~us 9 l~'1t~~3n t .e:~„. sown lean kögas genom klubben, 
Pr~~.s c:a .1~ k:~ . L'er~ ''>~.z~ i'lyga. u,lap till eii ,e:inut om man tråmrnar 
n€~~;g~^~~~zL.ti.~~~° n~~ fr~.~~~.r t~c~ F~;~drwz~~~e.r :.gym i~a.e.~.~husi'Iyg eller friflyg? 
`l'a i så fall kent~:,let r_~t~s's 1~T-alle ~ri.~~erg sol;i ä_i boss för uen avdel-
nz:tegen„ 1e.; . .~~2 ''_„`~;. 

iårA.~~\~sSR.~3.i' : 
~~ 

~1r c'Y,z ~.i~tresseraci a.v el~'lyg? l~et är ecY tuodellflygvariant Slom 

ä.r. på ~'ranysn~.rsch ä~re~~, i ~;•år kl~bb ¢ Är ciu åntresserad a.v att bör~a 
rren i,~te~.~{*et ril~.tigt ha.ar det: ska gå till, så tår vi oss här : fri- 
he z e:rl 

åt.~.. 
s: ekLf~aF:~:~rzdcr.a att du l:ontaktar Knut ~tridh, soffii har en 

he?. ~'el erf'a~•er,.het i ärnnet , ~san har n~.~ra nya kärror gå gång, 
b1..a, e'iIE?I_ z'~': , sorn c~u kan~tce se~t i senaste. A11t om rlobby. 

a~iUf~T ? 

• ~'ör alin linkor~srsal3intresserade, -slet lär visst finnas ett par 
st~cas.e:n ä~r?n i den här klub?~en, .kan r!a~~cåelas att den lyckade stu_~lt 
Q^ ser~s stio.nttäv? inge -e "s:~irid~i.11 C: tag" so:;: vi höll i juni förra 
G~re+., ; koif.naer ått an~~:~an~eras åa också. . .L~tuanet blår denna gäng 
Zb.~17 ;,anå . Änma är uet inte föraent att .smälla. 3hap en enkel 
seniistuhtkärf-~. os;'!~a deltag, ±Att. t<ivict. är spännande och man behöver 
#'alni W~kt bara .kunna. några loopinf;ar .för a L t delta . 

~sEixöver ~'iaa ti}~s ccir hjä{-A mf~ci ditt .I.infly~;ande så kontakta 

ar s i~otz;: ~ tel . . 12~s9 e ' 


