
Siden sidst på 
stormodelkontrollant området. 

Regelændringer, opdateringer, præciseringer 
og generel info fra det forgangne år. 

Præsenteret på seminaret 2013 af Claus Tønnesen 



• Vi har nu haft stormodeller i 
30 år 

 

• Startede som forsøgsordning 
i 1982-84, og blev derefter 
permanent. 

– (årstal skal checkes) 

Jubilæum ! 



Stop af motor 

• Tilføjelse til checkliste/beskrivelse 

• ”Motor skal kunne stoppes fra sender” blev 
vedtaget på forrige seminar, men det er ikke 
indført i checkliste/beskrivelse. 

• ”Der skal være to måder at stoppe motoren 
på, den ene skal være fra senderen” 

• ”Anbefalet fail safe setting: Jet = sluk, øvrige 
motor(er) tomgang eller sluk.” 



Kontrol af CE mærkning udgår 

• På MDKs forum har der været en diskussion 
vedrørende CE mærkning. MDKs bestyrelse ser ikke at 
det er muligt, eller fair, at en stormodelkontrolant skal 
kunne finde rundt i de forskellige typer CE mærkning. 
Derfor er kontrollanterne ikke længere forpligtet til at 
kontrollere CE mærkning når de godkender en 
stormodel. 

• MDKs bestyrelse beder udvalget informere 
stormodelkontrollanterne om ændringen. 

• Følgende pasus er derfor fjernet fra vejledningerne 
”Kontrollanten skal sikre sig, at dette er i orden. Sender 
og modtager skal være, CE mærket.” 



S klasse kræver S certifikater 

• Der har været et tilfælde, hvor en A-stormodelkontrollant 
har godkendt en Stormodel svæver. 

• Dette er ikke tilladt iflg. reglerne og kontrollanten er blevet 
kontaktet og opfordret til at søge om at blive S-
stormodelkontrollant. 

• I samråd med bestyrelsen dispenserede MDK for denne 
stormodelgodkendelse, da kontrollanten også er erfaren 
inden for storsvævere. 

• Man kan kun godkende en svæver hvis man er S-
stormodelkontrollant. (Det samme gælder for de andre 
grene af stormodelkontrollant reglerne.) 

• Piloten skal have S-certifikat ved godkendelse, dermed får 
vi stille og roligt certificeret alle nuværende stormodel S 
piloter. 



Godkendelser generelt 

• Godkendelser kan indsendes pr. e-mail, scanning 
eller skarpt billede af udfyldt godkendelses 
blanket er OK 

• Det er kun godkendelsesblanketten der skal 
indsendes, vejledning og udfyldt checkliste skal 
ikke indsendes 

• Check at registrering er korrekt 
– Hvis du angiver din e-mail adresse, vil sekretariatet 

melde tilbage med registrerings data som kvittering 
for at registrering er udført 



Vejning af model 

• Skal brændstoftank være fyldt ved vejning af model ? 

• Øvrige tanke ? (f.eks røgvæske, ballast) 

• Er der forskel på en 6.9 kg model og en 24.9kg model? 

 

Følgende blev vedtaget og er indskrevet i vejledningerne: 

• Modellen vejes i flyveklar stand i overværelse 
af kontrollanten. Den maksimale vægt må 
ikke overstige 25 kg incl. alle tanke fyldt, 
akkuer, ballast og lignende. 



Flyvning fra full size pladser (1) 

• I regler for stormodeller og jet står 
– §4 Stormodeller må kun flyve fra flyvepladser godkendt til 

stormodeller af MDK. 

• I aftale med trafikstyrelsen står 
– Jf BL 9.4 må stormodeller kun flyves fra modelflyvepladser, der er 

godkendt til brug for stormodeller af Modelflyvning Danmarks 
Flyvepladsudvalg.  

– Flyvning med stormodeller kan desuden foregå fra offentlige 
flyvepladser og fra lufthavne, når den stedlige lufthavnschef har 
opnået tilladelse hertil ved ansøgning til Trafikstyrelsen.  

– Private flyvepladser skal godkendes af Flyvepladsudvalget til flyvning 
med stormodeller på samme vis som modelflyvepladser. 

• I flyvepladshåndbogen står under krav til Stormodelpladser 
– Pladsen skal drives af en klub der er tilsluttet Modelflyvning Danmark i 

overensstemmelse med vedtægterne. 
– Klubben skal udpege en sikkerhedsansvarlig for stormodeller, og den 

sikkerhedsansvarlige skal godkendes af Modelflyvning Danmark. 

 



Flyvning fra full size pladser (2) 
• Ved flyvning fra “offentlige flyvepladser og fra lufthavne, når den stedlige 

lufthavnschef har opnået tilladelse hertil” skal der være en en skriftlig godkendelse 
fra lufthavnsdirektøren og en endags-(periode-) tilladelse fra MDK-
Flyvepladsudvalg.  
– f.eks. Sønderborg Lufthavn, Stauning Lufthavn, Odense Lufthavn, Sindal Lufthavn og Herning 

lufthavn  
 

• Alle “private flyvepladser” skal godkendes af MDK flyvepladsudvalg efter gældende 
regelsæt, og forudsætter at pladsen drives af en klub tilsluttet MDK.  
– f.eks.  Lindtorp Modelflyveklub 

 

• Hvis den “private flyveplads” ikke drives af en klub tilsluttet MDK, skal der søges 
om endagstilladelse hvilket flyvepladsudvalget kan udstede hvis øvrige forhold er i 
orden. 
– f.eks. Randers Flyveplads, Haderslev flyveplads 

 

• Derfor er det altid ”§4 Stormodeller må kun flyve fra 
flyvepladser godkendt til stormodeller af MDK” der 
gælder 
 
 



Aktuelle vejledninger 

• Aktuelle vejledninger og blanketter findes altid 
opdateret på www.modelflyvning.dk 

• Brug dem 

 

 

• God kontrollant sæson 2013  

http://www.modelflyvning.dk/

