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Nu är hösten här (även om man funderar ibland om
det fortfarande inte är sensommar) och i och med
det så är det dags för höstnumret av NMK-Nytt.
Höstens nummer är ett ”Lilla Höstnumret”, vi får se
fram emot ett mer fullmatat ”Stora Julnumret”
istället, men ett litet NMK-Nytt är bättre än inget
NMK-Nytt.
Trevlig läsning tillönskas!
//Pontus Svensson

Nils Börjesson död
En av Nyköpings Modellklubbs trogna medlemmar,
faktiskt från tidiga Radiolanda tiden, har gått bort.
Nils flög emellanåt med våra skolflygplan och kom
då och då till vår klubblokal och hälsade på. Nils
efterlämnar en del modellflyggrejor, som vi
tacksamt tagit emot.
//Christer Svensson

Information från Båtsektionen
Några medlemmar har anmält sitt intresse för att
liva upp sektionen, men det skulle vara roligt om
det blev fler.
Vi avser att ha ett informationsmöte i början på
nästa år, då vi kommer att diskutera gemensamt
inköp av lämpliga båtar, samt någon form av träffar
för att prata båt, sjömanskap, väjningsregler m.m.
Uppgifter om detta möte hittar du i nästa NMKNytt samt på hemsidan.
//Sören Holmgren

Big A Cup
Nu har första säsongen med Big A Cup gått i mål. Uppslutningen under året har varit
över förväntan. Vi har pendlat runt 8-9 deltagare per tävling och totalt ca 12 olika förare.
Finalen gick av stapel i slutet av september på Trosa banan. Inför final racet var det 3-4
stycken som hade chansen att ta hem första inteckningen på segerpokalen. Solen sken
och det var ett härligt sensommar väder som lockade till kortärmat på förarställningen.
Den som tog hem finalracet och tillika totalsegern var Peter ”Skäggis” Lindberg från
Trosa RC. Ett större reportage med skvaller och skandaler från finaldagen kommer att
läggas upp på nykmk.se under Radiostyrd bilsport. Där finns även reportagen från
tidigare deltävlingar.
Avslutningsvis vill jag Gratta Skäggis till segern, och TACKA dom som kört och dom som
hjälpt till vid sidan av banan. Vi ses nästa år igen.

//Nalle

OT-RC
I september arrangerade vår ”grannklubb” Kondoren en OT-RC tävling på Brandholmen.
Vinnare var en hemmaflygare från arrangörsklubben, Bengt Höglund, tillika medlem i
NMK. Ett stort GRATTIS till Bengt!
Ta en titt på web1.vattnet.com/kondoren/. Klicka på "Referat och bilder från träffar och
tävlingar". Där finner du bl.a. "OT-RC special 06-09-23"

//Pontus

Skala-VM i modellflyg
Många NMK:are, däribland undertecknad, styrde söderöver till Norrköping under en
veckas tid i juli månad för att titta på Skala-VM i modellflyg. Vädret var strålande (vilket
bevisades av den eminenta ”bonnabränna” som man kom hem med…), flygningarna var
även de mestadels strålande (med vissa avvikelser, se Yak nedan…), men tyvärr var inte
förutsättningarna för publik lika strålande. Nåväl, här är ett litet collage med bilder, håll
till godo! Ett tips, på forumet har Christer Landberg lagt upp bilder från evenemanget,
mycket sevärt!

//Pontus

