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Hobbyudvalget Side 1 af 2 

 

Tid: Søndag d.30.marts 2014 kl 9.30 til 16.00 (i bragende godt flyvevejr ) 

Sted: Fjelsted skov kro 

Deltagere: Jes Bering, Stig Andersen, Claus Tønnesen, Troels Lund 

Afbud: (Anders Hansen – delvist, deltager på MDK bestyrelsesmøde) 

Referent: Claus Tønnesen 

 

Velkommen til Jes Bering 

Jes Bering er trådt ind i udvalget som repræsentant for stormodel A modellerne, velkommen til . 

 

Websider 
Under aktivitetsudvalg skal kun være linket ”Stormodel og Jet’ - Anders retter. 

Link til BL 9.4 skal opdateres, linker til SLV – Claus retter. 

Jes undersøger om kontrollant oversigt kan flyttes til Google Maps. 

 

Besvarelse af indkomne spørgsmål 

Kan man tage færdighedscertifikat (A, S eller H) og tilsvarende stormodel certifikat umiddelbart 

efter hinanden? 

Ja, det kan man fint gøre, kontrollanten skal stadig vurdere om piloten er kvalificeret til at flyve den 

pågældende stormodel. 

 

Skal en motorsvæver godkendes som S eller A? 

Hvis den flyver som en svævemodel og den bruges som en svævemodel, så ér det en svævemodel i 

certifikatmæssig forstand, uanset om der er monteret hjælpemotor. Kontrolbeskrivelsen for 

svævefly indeholder allerede check af motor, og checklisten er opdateret tilsvarende. 

Den kan også godkendes som A model hvis pilot og kontrollant er enige om dette. 

Når dagen er omme er det præcis samme godkendelsesprocedure der foretages, uanset certifikat 

typen, det essentielle er at den bliver godkendt og piloten kan håndtere flyet på forsvarlig vis. 

 

Seminar 2014 - opfølgning og evaluering 

Generelt positive tilbagemeldinger, men gruppearbejdet fungerede ikke i A gruppen, manglede 

styring og gruppen bør opdeles til gruppearbejdet. 

Flytningen til slut januar passede de fleste fint, der styres uden om vinterferier, pilottræf og 

repræsentantskabsmøde. 

 

Indkomne forslag til dagsordens punkter 2015 

 Fastsættelse af servokraft, faktuel kraft 

 Powerbokse – hvad kan de? 

 Mere med hængsler og lignende 

 Strømforsyninger, BEC og ESC 

 Ledningsnet i stormodeller 

 Trækstænger, link, limtyper, servo 

 Antal accuer i stormodeller 

 Flutter, afbalancering af ror 

 Hvad gør man ved alle de nye ARF der kommer og det er svært at tjekke deres bygning 

 Stig begynder at samle info omkring limtyper til et indlæg på næste års seminar. 
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 Mobiltelefoner og rc-sendere, kan 2.4 forstyrres? 

 Telemetri 

 

Seminar 2015 planlægges afholdt søndag d.25.Januar 2015. 

 

Stormodel møde 

Blev afholdt i November 2013 i Silkeborg og blev en succes med mange fremmødte modeller, 

projekter og piloter. 2014 mødet bliver afholdt af MFK Falken d. 23.November. Stormodel udvalget 

vil arangere en dagsorden og 1-2 indslag i løbet af dagen. 

 
Giant Scale regelsæt 
Arbejdet med regelsættet for GS modeller blev færdiggjort sidste år og er sendt til gennemlæsning i 

trafikstyrelsen. Der er endnu ikke afholdt møde med trafikstyrelsen omkring det nye regelsæt, da 

der er kommet nye forhindringer. EASA, de europæiske flymyndigheder, ønsker at regulere 

flyvning helt ned til 25 kg i hele Europa gældende fra 2017. Hvis dette bliver en realitet vil vi ikke 

kunne få godkendt vores nye regelsæt. Vi afventer også en reaktion fra det tyske forbund da de vil 

mærke reguleringen på deres nuværende regler som gælder fly op til 150 Kg. 

Flyvning med udenlandske stormodeller i Danmark 

Hvordan skal vi forholde os til flyvning med udenlandske stormodeller i Danmark? 

Det forudsættes at flyvningen foregår ved stævner godkendt af Modelflyvning Danmark, og det vil 

således være bestemmelserne beskrevet under ”Ansvarsforsikring for udenlandske gæstepiloter” der 

gælder.  

http://www.modelflyvning.dk/foreningsinfo/ansvarsforsikring-for-piloter/gaesteforsikring-for-

udlaendinge.aspx 

 

Oprydning i stormodelregistret 

Bede sekretariatet om at udsende ’er din stormodel stadig aktiv’ ved årsskiftet 2014-2015 

 

Vejledninger og formularer opdateret for stormodel S 

Kontrolbeskrivelsen for svævefly indeholder allerede check af motor og punktet er tilføjet i 

checklisten. 

 

Driftshåndbog 
Anders forklarede om nogle af bevægsgrundene for at udarbejde en driftshåndbog, f.eks. auditering 

fra TS og som arbejdsredskab internt i MDK. 

Stormodeludvalget skal også bidrage til driftshåndbogen da vi er betroede at administrere 

stormodeller som beskrevet i BL 9-4. 

 

 

Næste møde 
Næste møde forventes afholdt ultimo oktober som forberedelse til Stormodel Mødet 2014. Mødet 

forventes afholdt via Skype. 

http://www.modelflyvning.dk/foreningsinfo/ansvarsforsikring-for-piloter/gaesteforsikring-for-udlaendinge.aspx
http://www.modelflyvning.dk/foreningsinfo/ansvarsforsikring-for-piloter/gaesteforsikring-for-udlaendinge.aspx

