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Stormodel kontrollant seminar 2011 
Denne artikel beskriver de ændringer til kontrollant systemet som er blevet drøftet og besluttet i 
hobbyudvalget, kontrollantudvalget og bestyrelsen.  
Hovedpunkterne i ændringerne er: 

 Kontrollantkorpset tilknyttes i fremtiden MDK direkte 
 Kontrollantkorpset størrelse tilpasses arbejdsbyrden 
 Kontrollantseminar afholdes en gang årligt 
 Godkendelse af model og pilot adskilles 

 
Efter selve artiklen præsenteret en del af det statistiske materiale som ligger til grund for 
ændringerne. 

Bemærk: deadline for indstillinger den 1. januar 2011. 
 

Det nye kontrollantudvalg 
Det er nu ved at være 3 år siden vi holdt stormodelkontrollant seminar sidst, og tiden nærmer sig 
hvor kontrollanterne igen skal mødes for at udveksle erfaring og få fornyet deres kontrollant status. 
I år har vi i hobbyudvalget valgt at alliere os med en lille gruppe af nuværende kontrollanter for at 
få deres input til hvad vinterens seminar skal indeholde. Alle grene af stormodeller er repræsenteret 
i det nye udvalg som vi har valgt at kalde kontrollantudvalget.  
Udvalget består af: 
Jet: Stig Andersen 
Brændstof: Peter Bejerholm 
Helikopter: Troels Lund 
Svæv/el: Claus Tønnesen 
Referant og ordstyrer: Michael Munk 
 
Udvalgets arbejde kommer, ud over at planlægge stormodelkontrollant seminaret, til at bestå i at 
samle op på de diskussioner vi har på seminaret, samt at planlægge en ”stormodellens dag” som 
skal afholdes for piloter som er nye indenfor stormodeller. 

Ændringer i kontrollantsystemet 
Kontrollantudvalget har arbejdet med en række ideer som skal gøre kontrollantsystemet endnu 
bedre.  

Kontrollanternes tilhørsforhold 
Kontrollanterne vil i fremtiden have deres primære tilknytning direkte til MDK, i stedet for 
klubberne. Dog vil klubberne stadig være den indstillende instans, da det er klubberne som kender 
de lokale kontrollanter bedst. Den største betydning af ændringen i kontrollanternes tilhørsforhold 
er at der i fremtiden lægges op til at når man har brug for en kontrollant kan kontakte en hvilken 
som helst kontrollant, uafhængigt af om han er medlem i samme klub som en selv. 

Færre, men mere aktive kontrollanter 
Hobbyudvalget har set på statistisk materiale for antallet af kontrollanter og antallet af godkendelser 
de sidste mange år. Dette har ført til den konklusion at antallet af kontrollanter (110) er stort i 
forhold til antallet af stormodelpiloter (336). Faktisk er hver tredje stormodelpilot i dag også 
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kontrollant. I de forgangne 3 år, har 24 kontrollanter ikke godkendt nogle modeller og 38 har 
godkendt 1-3 modeller  
Dette rejser spørgsmålet om vi har flere kontrollanter end vi har behov for. Hobbyudvalget har 
derfor bedt kontrollantudvalget arbejde med ideen om at justere antallet af kontrollanter. 
Kontrollantudvalget har ud fra oversigten over stormodel godkendelser fra de foregående år 
vurderet at 50-60 kontrollanter vil kunne dække landet, og hver kontrollant vil komme til at 
godkende 2-3 modeller om året i gennemsnit. 
Ulempen ved at reducere antallet af kontrollanter er at det kan blive lidt vanskeligere at få 
koordineret en godkendelse med en lokal kontrollant. Da der i dag er mange inaktive kontrollanter 
vil reduktionen i kontrollantantallet dog næppe kunne mærkes så voldsomt. Til gengæld vil man i 
fremtiden have mulighed for at bevæge sig lidt længere og benytte sig af andre kontrollanter. 

Hyppigere seminarer 
Det reducerede antal kontrollanter muliggør at kontrollanterne kan mødes hyppigere. I det hidtidige 
system har der været afholdt stormodelseminar en gang hvert tredje år, i fremtiden lægges op til et 
årligt seminar.  
En af fordelene ved hyppigere seminarer er at kontrollantgruppen bliver en mere homogen gruppe. 
Der er mange vurderinger som skal gøres som kontrollant, og hyppigere seminarer vil gøre at disse 
vurderinger bliver mere ensartet i korpset. 
En anden fordel er at det bliver langt lettere hurtigt at få suppleret kontrollant korpset op, da man 
ikke kommer til at vente 3 år på det næste stormodelseminar. 

Opsplitning af pilot og model 
Det er desuden blevet besluttet at adskille godkendelsen af pilot og model. Dvs. at når man har 
aflagt prøve og er blevet godkendt til at flyve én gren af stormodeller, må man flyve med alle 
modeller af samme type. Alle modeller skal stadig godkendes og have en registreret ejer. 
Dette vil være gældende efter stormodelseminaret når stormodelregelsættet er blevet ændret. 

Stormodelseminar 2011, søndag d. 6.Marts 
Stormodelseminaret vil blive afholdt søndag den 6. marts fra kl 10-16 på Fjelsted skov kro på Fyn. 

Indstilling af kontrollantaspiranter 
Igen i år, vil vi gerne have klubberne til at indstille kontrollanter. Men til forskel fra tidligere år, 
bliver det i år en indstilling som ikke nødvendigvis medfører at man bliver indkaldt til 
stormodelseminar. I år vil hobbyudvalget i samarbejde med kontrollantudvalget, ud fra geografisk 
placering og statistikmateriale for spredningen af stormodeller i DK, vælge de personer som vil 
blive indkaldt til stormodelseminar og dermed blive MDK’s fremtidige kontrollanter. 
 
Ved indstilling af kontrollanter vil vi bede klubbernes bestyrelser tænke over at antallet af 
kontrollanter skal reduceres.  
Når man overvejer hvilke personer som skal indstilles bør man vurdere følgende hos den person 
man overvejer at indstille 

 Muligheden for at deltage på den fastsatte dato 
 Teknisk ekspertise 
 Erfaring med godkendelse af stormodeller 
 Seriøsitet i sit job som kontrollant 
 Pædagogiske egenskaber 
 At personen har viljen og tiden til at gennemføre godkendelserne 
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Indstillingen foregår via klubberne og stiles skriftligt til MDK’s sekretariat. 
Modelflyvning Danmark 
Kirkeskovvej 1 
4660 Store Heddinge 
info(snabela)modelflyvning.dk 
 

Sidste frist for at indstille personer til at deltage i kontrollantseminaret er den 1. januar 2011.  
 
Indstillingen skal indeholde: 

 Navn, adresse, tlfnr, email på kontrollantaspirant 
 Hvilke grene personen skal være kontrollant for (Jet, Motor, Svæv, Heli) 
 Begrundelse for indstilling af præcis denne person 
 Klubnavn samt navn, adresse, tlfnr og email på klubbens kontaktperson 

 
 

På vegne af kontrollantudvalget 
Michael Munk 

 
 

Antal godkendelser pr. kontrollant, 2008-2010 

Antal modeller godkendt 2008-
2010 

Antal kontrollanter 

0 24 (21%) 
1-3 38 (35%) 
4-6 19 (17%) 
7-9 14 (13%) 

10-18 11 (10%) 
19-46 4 (4%) 
Ialt 110 

 

Godkendte modeller pr. år (som stadig er registrerede) 

Årstal Antal godkendte 
fly 

2000 7 
2001 8 
2002 16 
2003 34 
2004 44 
2005 48 
2006 62 
2007 67 
2008 109 
2009 137 

2010 (halv 
sæson) 

57 
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Oversigt over godkendte stormodeller, fordelt på vægtklasse og type 

Vægt Helikopter Jet Motor Svæver Ialt 
1-2 kg  1   1 
5-6 kg  1   1 
6-7 kg  1   1 
7-8 kg 2 6 109 3 120 
8-9 kg 1 9 148 3 161 
9-10 kg 2 13 71 1 87 
10-11 kg  13 43 2 58 
11-12 kg  8 31 1 40 
12-13 kg  11 37 4 52 
13-14 kg  7 27 2 36 
14-15 kg 1 12 24 3 40 
15-16 kg  4 12 1 17 
16-17 kg 2 13 10 1 26 
17-18 kg  1 5  6 
18-19 kg  3 6  9 
19-20 kg 1 1 11  13 
20-21 kg 1 1 2  4 
21-22 kg  1 2  3 
22-23 kg  2 3  5 
23-24 kg  3 1 1 5 
24-25 kg  4 5  9 

Ialt 10 115 547 22 694 
 


