
 
 

 
 

Henne d. 20-03-2010 
 
Orientering fra Kunstflyvningsstyringsgruppen 
 
Så nærmer vi os sæsonstarten for 2010 og også i år er der en række ændringer inden for 
kunstflyvning. 
 
Tidsoptimering. 
Fra denne sæson vil vi starte med briefing kl. 9:00 lørdag morgen i stedet for kl. 10:00 som vi har 
gjort de senere år.  Desuden har Sport piloterne ytret ønske om at få deres tre runder om lørdagen 
afviklet hurtigere, således at de ikke skal flyve den sidste runde Sport sent lørdag eftermiddag. 
Derfor vil vi fra og med 2010 afvikle runderne om lørdagen på denne måde: 
 

• 1. runde Nordic 

• 1. runde Sport 

• 1. runde FAI 

• 2. runde Sport 

• 2. runde Nordic 

• 3. runde Sport 

• 2. runde FAI 

• 1. runde X 
 
Søndag afvikles runderne på denne måde: 
 

• 3. runde Nordic 

• 3. runde FAI 

• 2. runde X 

• 4. runde Nordic 

• 4. runde FAI 

• 3. runde X 
 
I løbet af året vil styringsgruppen desuden vurdere om X-klassen skal afvikles fra og med 2011. Der 
har de senere år været et meget begrænset antal deltagere i X-klassen, og idet IMAC (International 
Miniature Aerobatic Club) er ved at blive startet op i Danmark, vil der fremadrettet være et 



 
 

konkurrence-tilbud til de piloter, der ønsker at flyve med skalalignende kunstflyvningsmodeller i 
stor størrelse. Hvis IMAC bliver en succes i 2010 vil styringsgruppen derfor foreslå at X-klassen 
afvikles med udgangen af 2010. Dette vil naturligvis være oppe til diskussion i løbet af 2010, og 
styringsgruppen hører meget gerne om piloternes holdning til dette. 
 
Ændring af flyveprogrammer. 
Sport: Fra 2010 bliver start og landing i Sport klassen ikke længere bedømt. Dvs. vi går over til 
samme system som det der har kørt i Nordic samt FAI klassen de seneste par år. I øvrigt ændres 
programmet ikke. 
 
Nordic: Der flyves samme program i Nordic klassen som i 2009, dog med den lille ændring, at 
manøvre nr. 6 ”Halvt indvendigt loop” ikke længere skal afsluttes i halv højde. Dermed bliver der 
lidt bedre plads til det efterfølgende trekantede loop. 
 
FAI: Fra 2010 flyves der helt nye programmer i FAI klassen, P11 og F11. Begge programmer kan 
hentes på Kunstflyvningsstyringsgruppens hjemmeside under flyveprogrammer. Der vil ved årets 
fire første konkurrencer flyves fire runder P11 ved hvert stævne, men ved årets sidste stævne vil 
man til 4. runde frit kunne vælge at flyve P11 eller F11. I 2011 vil man - som optakt til NM og VM 
samme år - til 4. runde frit kunne vælge at flyve P11 eller F11. 
 
X: Der ændres ikke i flyveprogrammet til X-klassen. 
 
Årets stævner. 
I 2010 afholdes der igen fem nationale stævner, og desuden afholdes der Europa Mesterskaber i 
Østrig, hvor der stilles med fuldt landshold. Nedenfor er årets stævner hurtigt remset op, for 
yderligere information om tilmelding etc. henvises der til Kunstflyvningsstyringsgruppens officielle 
kalender på hjemmesiden: http://www.modelflyvning.dk/elite/kunstflyvning.aspx 
 

Arrangement: Arrangør: Tidspunkt: 
Dommerkursus Falcon - Veerst 17. april 2010 
Jysk Mesterskab Haderslev RC 8. og 9. maj 2010 

OMF Cup Odense MFK 29. og 30. maj 2010 

Falcon Cup Falcon - Veerst 19. og 20. juni 2010 

NFK Cup NFK 10. og 11. juli 2010 
Grenaa Cup Grenaa MFK 7. og 8. august 2010 
Europa Mesterskaberne Østrig 26. august til 4. september 2010 

 
Dommerkursus. 
Sidst men ikke mindst afholder vi endnu engang dommerkursus og kunstflyvningsseminar d. 17. 
april 2010. Se venligst følgende indbydelse for yderligere information. 
 

Indbydelse til dommerkursus/kunstflyvningsseminar 2010 
 
Lørdag den 17. april 2010 kl. 10:00 afholdes der dommerkursus og kunstflyvningsseminar. Vi har 
endnu engang fået lov til at låne Falcons fine klubhus til den teoretiske gennemgang, samt deres 
plads til nogle enkelte testflyvninger efter kurset. Falcon ligger i Veerst i nærheden af Kolding, den 
nøjagtige placering kan findes i klubhåndbogen. 
 



 
 

Vi vil som sædvanligt gennemgå de forskellige flyve programmer, og desuden vil vi forsøge at øve 
dommerne ved at gennemgå diverse manøvrer med pind-flyveren og/eller på simulatoren. Der vil 
desuden blive vist nogle videoer hvor FAI programmet gennemflyves. 
 
Det vil som sædvanligt være muligt at spørge ind til det at flyve kunstflyvning, samt det mere 
tekniske ved modellerne. Der vil være folk til stede, som jeg tror kan svare på næsten alt indenfor 
kunstflyvning. 
 
Hvis vejret tillader det, vil vi også forsøge at få fløjet lidt så dommerne kan få afprøvet teorien og 
lavet nogle praktiske bedømmelser. 
 
Vi vil meget gerne, om I vil melde Jeres ankomst på forhånd til Peer Hinrichsen, så vi kan få 
arrangeret nogle af de praktiske detaljer såsom forplejning. Peer kan kontaktes på nedenstående 
telefonnummer samt e-mail. 
 
Tlf.: 2328 0562 
peer_gitte(a)stofanet.dk 
 
Vel mødt i Veerst! 

 
 
Det var alt for denne gang, jeg ønsker alle en rigtig god flyvesæson i 2010 og håber på at vi ses til 
dommerkurset samt årets fem stævner. 
 

På vegne af styringsgruppen, 
Morten Laugesen 

 
 

 
 
 


