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F3A – Nordic – N09 
Program og manøvrebeskrivelser 

 Nordic program for år 2008 til 2011 

 

Beskrivelse af manøvrerne for R/C kunstflyvning 

 

Alle manøvrer starter i samme højde og på samme linje, medmindre andet er beskrevet. 

Centermanøvrer starter og slutter i samme retning, medens vendemanøvrer slutter 180° 

modsat indgangen til manøvren. Indgang og udgang på manøvrerne sker i samme højde og 

på samme linje, medmindre andet er beskrevet. 

 

Alle manøvrer, som har mere end et loop eller dele af loop skal udføres med samme 

diameter og placering. Sammenlignet skal manøvrer, der har mere end en rulning, udføres 

med samme rullehastighed. Alle rulninger skal udføres i samme højde og retning. 

 

I manøvrer med 1/2 eller 1/4 rulninger skal ligeudflyvning før og efter have samme 

længde, medmindre andet er beskrevet. 

 

Alle afvigelser af ovennævnte vil give fradrag iht. følgende manøvrebeskrivelse. 

Bemærk: Det er ikke alt fra de officielle regler, der er medtaget i denne oversættelse. 
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1. Flyveprogram 

Nr. Manøvre beskrivelse: K-faktor: 

 Start (Bedømmes ikke).  

1 Immelmann – Split-S. 3 

2 Halvt omvendt cubansk ottetal. 1 

3 Firepunktsrulning. 3 

4 Stall turn. 1 

5 Top hat med halve rulninger op og ned. 3 

6 Halvt indvendigt loop, ud ryg. 1 

7 Trekantet loop, ud ryg. 3 

8 Figur 9. 1 

9 Stall turn med kvarte rulninger. 3 

10 Valgfri Humpty bump. 1 

11 Højkantsflyvning. 3 

12 Halvt firkantet loop med halv rulning op. 1 

13 To udvendige loop fra top. 3 

14 2½ omgange spind. 2 

15 Cubansk ottetal med halve rulninger. 3 

16 Halvt firkantet loop på hjørne, ud ryg. 1 

17 45° ned med en halv rulning. 3 

 Landing (Bedømmes ikke).  

Total: 36 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Organisation: RC-unionen, Styringsgruppen for Kunstflyvning. 

Emne: F3A - Nordic regler og program. 

Udarb. af: Morten Laugesen. 

Dokument: Udgivet 03-03-2008, revideret 20-03-2010  

 

 

Side 3 af 8 

 

2. Manøvrebeskrivelser 

Start og landing 

Start og landing bedømmes ikke. Det er tilladt at lande i modsat retning som man startede. 

1: Immelmann – Split-S – K3 

Modellen trækkes op i et halvt indvendigt loop, umiddelbart herefter udføres en halv 

rulning fra rygflyvning, hvorefter modellen fortsætter i vandret flyvning i større højde end 

indgangen til manøvren. Herefter foretager modellen en halv rulning og udfører 

umiddelbart herefter et halvt indvendigt loop ned i vandret ligeudflyvning, i lavere højde 

end i indgangen. 

Fradrag: 

1. Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren samt efter de halve rulninger 

2. De halve loop udgør ikke cirkelbuer 

3. Immelmann: Den halve rulning udføres ikke umiddelbart efter det halve loop 

4. Split-S: Det halve loop udføres ikke umiddelbart efter den halve rulning ( 

afslutningen af  rulningen skal dog være tydelig, så modellen også kommer korrekt ind i 

det halve  loop) 

5. Længden af den øvre horisontale linie (inkl. rulninger) svarer til diameteren på de 

halve loop. Den geometriske form af manøvren er magen til en dobbelt immelmann 

 

2: Halvt omvendt cubansk ottetal – K1 

Modellen trækkes op i en 45° stigning, halv rulning til ryg efterfulgt af 5/8 indvendigt loop 

tilbage til vandret flyvning samme sted som indgangen til manøvren. 

Fradrag: 

1. Delloopene udgør ikke cirkelbuer 

2. Delloopene har ikke samme radier 

3. Modellen flyver ikke 45° i stigningen før loopet 

4. Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop 
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3: Firepunktsrulning – K3 

Modellen flyver i vandret ligeudflyvning og der udføres en firepunktsrulning centreret ud 

for midterlinien. 

Fradrag: 

1. Der er ikke 4 punkter i rullet 

2. Rullehastigheden er ikke ens 

3. Hver enkelt punktrulning afviger fra 90° 

4. Der er pauser af forskellig varighed mellem punkterne 

5. Modellen ændrer flyvehøjde i løbet af manøvren 

6. Manøvren er ikke centreret ud for midterlinien 

 

4: Stall turn – K1 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, på toppen udføres et stall turn, modellen 

fortsætter ned på et lodret ben, til sidst rettes der ud i vandret flyvning. 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke lodret ved start og slut af stall turnet 

2. Radius af kvarte loop ved ind- og udgang er ikke ens 

3. Linierne op og ned er ikke sammenfaldende 

4. Modellen drejer sig ikke om tyngdepunktet 

5. Ved en radius på over 2 spændvidder (wing-over) gives 0 point 

 

5: Top hat med halve rulninger op og ned – K3 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, halvvejs udføres en halv rulning. På toppen 

udføres et kvart indvendigt loop og modellen fortsætter på ryggen. Herefter foretages 

endnu et kvart indvendigt loop så modellen flyver lodret nedad; halvvejs udføres en halv 

rulning. Herefter rettes modellen op til vandret flyvning. 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke lodret før og efter de halve rulninger 

2. Radius af de kvarte loop er ikke ens 

3. Linierne op og ned er ikke parallelle 

4. Den horisontale flyvning på ryggen er ikke lige så lang som de lodrette ben 

5. Modellen ændrer flyvehøjde i løbet af den horisontale flyvning på ryggen 

6. Manøvren er ikke centreret ud for midterlinien 
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7. Rullehastigheden er ikke ens 

 

 

6: Halvt indvendigt loop – K1 

Modellen foretager et halvt indvendigt loop til halv flyvehøjde og flyver videre på ryggen. 

Fradrag: 

1. Vingen er ikke vandret under det halve loop 

2. Det halve loop er ikke cirkulært 

3. Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren 

4. Modellen er ikke i halv flyvehøjde ved udgangen af manøvren 

 

7: Trekantet loop – K3 

Udfor midterlinien trækkes modellen fra rygflyvning ned i et 45° dyk, udfører et 135° loop 

til vandret flyvning, herefter udføres et 135° loop op i en 45° stigning. Træk ud i vandret 

rygflyvning i halv flyvehøjde for at afslutte manøvren. 

Fradrag: 

1. Ned og op ben er ikke 45° 

2. Radius af del-loop er ikke ens 

3. Vingen ligger ikke vandret i manøvren 

 

8: Figur 9 – K1 

Fra rygflyvning udfører modellen trekvart udvendigt loop således at den flyver lodret 

nedad. Ved bundlinien trækkes modellen ud til vandret retvendt flyvning. 

Fradrag: 

1. Vingen ligger ikke vandret i manøvren 

2. Modellen flyver ikke lodret nedad 

 

9: Stall turn med kvarte rulninger – K3 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, halvvejs oppe udføres en kvart rulning, på 

toppen udføres et stall turn, modellen fortsætter ned på et lodret ben, halvvejs nede 

udføres endnu en kvart rulning, til sidst rettes der ud i vandret retvendt flyvning. 
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Fradrag: 

1. Modellen er ikke lodret ved start og slut af stall turnet 

2. Radius af kvarte loop ved ind- og udgang er ikke ens 

3. Linierne op og ned er ikke sammenfaldende 

4. Modellen er ikke lodret før og efter de kvarte rulninger 

5. Rullehastigheden er ikke ens 

6. Modellen drejer sig ikke om tyngdepunktet 

7. Ved en radius på over 2 spændvidder (wing-over) gives 0 point 

 

10: Valgfri Humpty Bump – K1 

Her forstås en Humbty Bumb med en halv rulning op, eller en Humbty Bumb med kvarte 

rulninger op og ned. Det er pilotens valg. Modellen trækker op i en lodret stigning, på 

midten af benet udføres en halv eller en kvart rulning, på toppen af benet udføres et halvt 

indvendigt loop, på benet ned udføres enten en kvart eller ingen rulning ( Der skal kun 

rulles på begge ben, hvis piloten valgte en kvart rulning på første ben), ved bundlinjen 

trækkes igen ud i vandret flyvning. 

Fradrag: 

1. Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren 

2. Rulningerne ligger ikke på midten af benene 

3. Delloopene har ikke samme radius 

4. Rullehastigheden er ikke ens 

 

11: Højkantsflyvning – K3 

Modellen foretager en kvart rulning til højkantsflyvning, flyver et stykke ligeud, og 

foretager herefter en modsat kvart rulning tilbage til vandret flyvning. 

Fradrag: 

1. Rulningerne er ikke 90° 

2. Højkantsflyvningen er ikke centreret ud for midterlinien 

3. Modellen ændrer kurs under manøvren 

4. Stykket på højkant er meget kort og der demonstreres ikke kontrol over modellen 
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12: Halvt firkantet loop med halv rulning op – K1 

Modellen trækkes op i et lodret ben, på midten af benet udføres en halv rulning, i toppen 

trykkes modellen til vandret flyvning igen. 

Fradrag: 

1. De kvarte loop har ikke samme radius 

2. Det lodrette ben er ikke lodret 

3. Den halve rulning udføres ikke på midten af det lodrette ben 

 

13:  To udvendige loop fra top – K3 

Fra vandret flyvning trykkes modellen ned for at foretage to udvendige loop. Manøvren 

afsluttes i toplinien i vandret flyvning. 

Fradrag: 

1. Vingen er ikke vandret under loopene 

2. Loopene er ikke cirkulære 

3. Loopene har ikke samme diameter 

4. Loopene er ikke placeret "oven i hinanden" 

5. Ind- og udgang er ikke i samme højde 

 

14: 2½ omgange spind – K2 

Modellen flyver en vandret linje og gassen tages fra og modellen flyves med "høj" næse til 

den staller, går i spind, og efter 2½ omgange spind fortsætter i et dyk og modellen rettes 

ud til vandret ligeudflyvning i modsat retning i forhold til indgangen af manøvren. 

Fradrag: 

1. Snaprulning ved indgangen → 0 point. 

2. Der udføres ikke 2½ omgange spind, mindre end 2 eller mere end 3 omgange  spind 

→ 0 point 

3. Modellens flyvehøjde ændres under indflyvningen til stallet 

4. Spiraldyk mere end 1/2 omgang → 0 point 

 Bemærkning: 

Hvis indgangen til spindet ikke er jævnt eller "flakset" giver dette ikke anledning til fradrag, da 

dette er en indikation på, at det er et rigtigt spind. Spiraldyk er kendetegnet ved at det er jævnt og 

med stigende hastighed, ved et spind vil hastigheden ikke stige tilsvarende. 
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15: Cubansk ottetal med halve rulninger – K3 

Flyv forbi midterlinien; træk op og foretag 5/8 indvendigt loop så modellen flyver i en 

vinkel på 45° nedad, midt for udføres en halv rulning. Derefter trækkes der igennem ¾ 

indvendigt loop så modellen endnu engang flyver i en vinkel på 45° nedad, midt for 

udføres endnu en halv rulning. Træk ud i vandret flyvning for at afslutte manøvren 

retvendt. 

Fradrag: 

1. Delloopene har ikke samme radius  

2. Delloopene udgør ikke cirkelbuer 

3. De halve rulninger er ikke centreret ud for midterlinien 

4. Modellen flyver ikke 45° nedad før rulningerne 

5. Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop 

 

16: Halvt firkantet loop på hjørne – K1 

Modellen trækkes op i en 45° linie og udfører et halvt firkantet loop på hjørne. Modellen 

afsluttes i vandret rygflyvning. 

Fradrag: 

1. Vinklerne i loopet afviger fra 45° 

2. Liniestykkerne i loopet er ikke af ens længde 

3. Radius af del-loop er ikke ens 

4. Vingen ligger ikke vandret i manøvren 

 

17: 45° ned med en halv rulning – K3 

Fra rygflyvning trækkes modellen ned i en 45° linie og udfører en halv rulning midt for, 

herefter rettes modellen ud til vandret ligeudflyvning. 

Fradrag: 

1. Vinklerne nedad afviger fra 45° 

2. Den halve rulning ligger ikke midt på benet 

3. Manøvren er ikke centreret ud for midterlinien 

4. Radius af del-loop er ikke ens 

5. Vingen ligger ikke vandret i manøvren 


