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KLASSE F2B KUNSTFLYVNING (STUNT) 
  
Dette regelsæt er en oversættelse af FAI’s regler for klasse F2B kunstflyvning, som de er 
beskrevet  på FAI’s hjemmeside: http://www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4 , 
dokumenterne ”Control Line Competitions” og ”Control Line Competitions (Annex 4H)”. 
I tvivlstilfælde vil beskrivelserne i FAI’s version være de gældende. 
 
4.2.1 Definition på kunstflyvemodeller. 
Motoriseret linestyret modelfly , hvor de bærende flader skal forblive faste under flyvningen 
(undtaget herfra er styreflader og propel(ler)). 
 
4.2.2 Karakteristik af linestyrede kunstflyvningsmodeller. 

a) Maksimal flyvevægt:   3,5 kg. 
b) Maksimal vingefang   2,0 m. 
c) Maksimal total længde: 2,0 m. 
d) Fremdrift: Alle motortyper, undtagen raketter, er tilladt. Stempelmotor(er) må maksimalt 

have et samlet slagvolumen på 15 ccm. Elektriske motor(er) må maksimalt trække 42 volt 
(ubelastet).Turbinemotor(er) må maksimalt yde 10N statisk tryk. 

e) Trådløs fjernstyring (elektrisk, optisk, eller på anden måde) af nogen af modellens 
funktioner eller systemer er ikke tilladt.  

 
f) Der tillades følgende undtagelser fra regel 1.3.2 i section4C, volumen ABR: 

Andre funktioner, der kan være optrækkeligt landingsstel, motorselvstarter, eller andet, 
skal virke fuldt automatisk eller kun kontrolleret af piloten, via liner. Benyttes 
elektromagnetiske pulser gennem linerne, må deres frekvens ikke overstige 30khz. 

 
For stempelmotorer, inklusiv Wankel rotationsmotorer, tillades under flyvning (fra 
modellen slippes til den holder stille efter landing) ingen ekstern kontrol af motor(enes) 
ydelse, uanset om denne kontrol sker direkte på motoren eller via propel(er) med variabel 
stigning. Det er heller ikke tilladt med aktiv eller dynamisk regulering af motorydelse på 
basis af f.eks. flyvefart, vinkelhastighed, linetræk, flyvehøjde eller kombinationer af dette. 
Så længe det ikke bruges til aktiv motorstyring, er det dog tilladt med følgende: 
i. Passiv eller statisk kontrol med brændstof mængde og tryk (f.eks. uniflow tank) 
ii. Passiv eller statisk udstødningsregulering, f.eks. afstemt udstødningsrør til at regulere 

omdrejningstal. 
iii. Under forudsætning af at det kun bruges til at afslutte en flyvning, og underlagt 

paragraf e), er det tilladt med motor stop/ cut-off system, der enten skal styres af 
piloten, eller virke automatisk. 

g) For andre motorer end stempelmotorer, er det tilladt med motorkontrol-systemer, der skal 
virke enten pilot-styret eller automatisk. 

h) Regel B.3.1 i sektion 4B i afsnit ABR (selvbyggerreglen), gælder ikke for klasse F2B. 
 
 
 
4.2.3 Linelængde. 
Linelængden skal være mere end 15 meter, men ikke mere end 21,5meter. Der skal måles fra 
håndtagets centerlinie til propellens centerlinie. Hvis der anvendes flere motorer, anvendes 
modellens centerlinie som reference. 
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4.2.4 Linekontrol (skal udføres før hvert forsøg på officiel flyvning). 

a) Linelængen skal kontrolleres før hver flyvning. 
b) Senest 20 minutter og højst 1 time før hver flyvning, skal der udføres trækprøve på 10 

gange modellens vægt (uden brændstof). Trækprøven skal udføres en gang, sådan at 
trækket fordeles ligeligt og jævnt på det samlede håndtag, begge liner og model. 

c) Hvis linerne afmonteres efter en trækprøve, skal linerne måles og der skal trækprøves 
igen, før den officielle flyvning foretages. 

 
4.2.5 Konkurrencevejr. 
Ingen flyvning skal starte, når vindhastigheden er lig eller større end 9 m/sek, uafbrudt i 
minimum 30 sekunder. Der skal måles ved at holde måleinstrumentet i en armslængde over 
hovedet.  
 
Af sikkerhedsgrunde, skal enhver pilot, hvis flyvning påvirkes af elektriske udladninger (torden 
og / eller lyn) tilbydes en omflyvning. 
Ingen flyvning skal starte hvis det ser ud til at torden er umiddelbart foreståede, opstår denne 
situation, skal F2B-konkurenceleder og chefdommer aftale en passende udsættelse af 
konkurrencen og snarest muligt informere alle deltagere og officials. 
 
4.2.6 Støjtest 

a) Støjniveauet på alle piloters modeller skal måles, hvis F2B konkurrenceleder, 
Chefdommer eller et FAI Jury medlem kræver det.  Det skal kun ske hvis en af disse 
syntes at en model, under en officiel flyvning, støjer mere end krævet i paragraf c. Alle 
anmodninger om støjtest skal rettes til F2B konkurrencelederen. 

 
b) Hvis der er krævet en officiel støjtest, skal F2B konkurrencelederen arrangere denne. 

Samtidig skal han sikre sig (via chefdommeren), dommersedlerne fra den pågældende 
flyvning. Hvis F2B konkurrencelederen ikke selv udfører støjtesten, skal han overvære 
denne. 

 
c) Den officielle støjtest procedure er: Støjmåleren placeres 3 meter fra modellens 

centerlinie, modellen skal stå på jorden (bedst på hård overflade som asfalt) tæt ved 
konkurrence-cirklen, med modellens indertip pegende mod vinden. Motor(erne) skal 
kører med normal start-ydelse. Målingen tages i 90 graders vinkel i forhold til 
flyveretningen og med måleren hævet 30 cm over jorden, på linie med motor(erne). Der 
må ikke være støj-reflekterende genstande indenfor 3 m af fly eller måler. Hvis der ikke 
kan findes en hård overflade at foretage målingen over, kan den foretages over græs., hvis 
græssets højde ikke overskrider 2,5 cm.  
Maksimum støj over græs: 94dB(a),  
Maksimum støj over hård overflade: 96dB(A) 

 
d) Den officielle støjtest skal udføres så hurtigt det er praktisk muligt, efter at modellen har 

landet efter den flyvning, hvor anmodningen om støjtest blev fremsat. Bortset fra 
optankning, må der ikke foretages nogen modifikationer eller justeringer på modellen, før 
støjtesten er udført. 

e) Hvis modellen ikke klarer støjtesten, skal piloten informeres øjeblikkelig og modellen 
skal opbevares af F2B konkurrencelederen, indtil en anden støjmåler er fremskaffet og 
opstillet. Flyet skal måles igen, efter samme procedure og med denne anden støjmåler. 
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f) Hvis modellen klarer den anden måling, betragtes modellen som godkendt og 
dommersedlerne for den pågældende flyvning behandles som normalt. 

g) Hvis modellen ikke klarer støjmålingen, udleverer F2B konkurrencelederen flyet til 
piloten, til forbedring/reparation og markerer samtidig dommersedlerne med N (Noise = 
støj), og scoring sættes til 0 point. 

h) Alle piloter kan bede F2B konkurrencelederen om en uofficiel støjmåling af hans fly. 
Målingen skal udføres snarest belejligt og efter samme procedure som C). 

 
 

4.2.7 Officielle flyvninger / forsøg. 
a) Når en deltager foretager en flyvning, med det formål at opnå et resultat i konkurrencen, 

kaldes det forsøg, et forsøg bliver til en officiel flyvning i det øjeblik modellen slippes for 
at starte starten. Alle officielle flyvninger skal resultere i at et pointtal noteres for piloten, 
undtagen, når der tildeles en omflyvning. 

 
b) Alle konkurrencer skal organiseres på basis af runder, en runde er komplet, når alle 

deltagere har foretaget en officiel flyvning, eller har haft to forsøg. I konkurrencer, hvor 
der flyves finaler (fly-off), skal alle runder før finalerne betegnes eliminationsrunder, 
runderne i finalen betegnes finalerunder. 

 
c) Alle runder der ikke kan afsluttes på en dag, skal fortsætte næste konkurrencedag, på 

samme cirkel og med de samme dommere. 
 

d) Hver pilot har krav på to forsøg i hver runde, til at lave en officiel flyvning. Det regnes 
som et forsøg hvis: 

i. Piloten ikke træder ind i flyvecirklen indenfor 2 minutter efter at være kaldt til at 
flyve. 

ii. Modellen ikke slippes for start af flyvning, indenfor 3 minutter efter start på den 
officielle 7 min. periode. 

iii. Piloten erklærer flyvningen et forsøg, før modellen slippes. 
I disse tilfælde skal dommerne sætte en markering for omflyvning på dommersedlerne. 
 

e) Efter første forsøg, kan piloten vælge at blive i flyvecirklen, gør han det, skal han starte 
andet forsøg med det samme. 

 
f) Piloten kan også vælge at forlade flyvecirklen, efter første forsøg, gør han det, skal han 

kaldes til andet forsøg 30 minutter efter han forlod cirklen. Denne 30min. regel gælder 
også, selvom første forsøg sker i slutningen af en runde. 

 
g) Hvis følgende sker, under andet forsøg: 

i. Piloten ikke træder ind i flyvecirklen indenfor 2 minutter efter at være kaldt til at flyve. 
ii. Modellen ikke slippes for start af flyvning, indenfor 3 minutter efter start på den 

officielle 7 min. periode. 
iii. Piloten selv erklærer flyvningen et forsøg, før modellen slippes. 
I disse tilfælde skal dommerne markere dommersedlerne med nul point til piloten for 
denne runde. 
 

h) En omflyvning tildeles en pilot, efter Cirkel Chefens vurdering, hvis: 
i. Vindforhold eller torden (jævnfør 4.2.5) opstår under en flyvning. 
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ii. Hvis forhold i cirklens overflade, gør at propellen rammer jorden og forårsager at 
motoren stopper eller gå på en måde, så det ville være farligt at fortsætte flyvningen. 

iii. Der opstår et sikkerhedsmæssigt problem under flyvningen, som er udenfor pilotens 
kontrol og som har påvirket hans muligheder for at gennemføre programmet. 
Eksempelvis, men ikke kun, et barn eller hund, der går ind i cirklen, under en flyvning. 

I disse tilfælde skal flyvningen markeres som et forsøg, ikke som nul point, i stedet skal 
chefdommeren tilbyde piloten en omflyvning. Piloten må ikke se scoringerne fra denne 
flyvning og skal forstå at disse scoringer slettes og erstattes af den score der måtte opnås i 
omflyvningen. 
Hvis en omflyvning accepteres, skal den ske hurtigst muligt, på samme cirkel og med de 
samme dommere, som flyvningen der udløste omflyvningen. 

 
 4.2.8 Antal flyvninger. 
En konkurrence kan afvikles med en (en-cirkel format) eller to cirkler (dobbelt-cirkel format) 
aktive.  
Ved alle en-cirkel konkurrencer skal konkurrencen planlægges, så alle piloter flyver minimum 3 
runder (3 indledende runder, hvis der også flyves fly-off).  
Ved dobbelt-cirkel format konkurrencer, sal konkurrencen planlægges, så hver pilot flyver to 
runder på hver konkurrence-cirkel. Under helt specielle omstændigheder, kan FAI-juryen 
reducere antallet af runder. 
Der tillades maksimalt 5 dage til afvikling af Verdens- og kontinental-mesterskaber.  
Ved verdens-mesterskaber, kontinental-mesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer skal der organiseres fly-off for de 15 piloter med de højeste score (plus alle piloter 
med pointlighed med 15.pladsen), efter at have beregnet placeringerne efter sidste 
eliminationsrunde. Fly-off skal bestå af tre adskilte runder, der skal flyves på en og samme cirkel.   
 
Flyve-rækkefølgen til hver runde skal fastsættes med separate tilfældige lodtrækninger. 
 
Ved verdens-mesterskaber, kontinental-mesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer, skal der være mindst en anden deltager mellem to deltagere fra samme nation. 
 
4.2.9  Antal hjælpere. 
Hver deltager må have to hjælpere. 
 
4.2.10 Scoring. 
Hver dommer skal tildele point til hver pilot gennem alle officielle flyvninger, for hver manøvre, 
der flyves i den rigtige rækkefølge. 
Dommerne skal kun vurdere første forsøg på hver manøvre. 
Der kan tildeles point fra 1 til 10, med 0,1 point spring.  
Disse karakterer multipliceres med en koefficient, der varierer med manøvrernes sværhedsgrad. 
 
I beskrivelsen af manøvrerne (4.2.15.3 til 4.2.15.17), den første nummererede sætning, ”start af 
manøvre”, er punktet, hvor dommerne officielt skal starte bedømmelsen og den sidste 
nummererede sætning ”slut på manøvre” er punktet, hvor bedømmelsen officielt stoppes. 
 
Note: Beskrivelsen af manøvrerne omfatter også unummererede sætninger ”anbefalet indgang” 
og ”anbefalet udgang”, disse er anbefalinger alene til piloten og skal ikke indgå i dommernes 
bedømmelse eller karaktergivning, uanset om der er fløjet efter anbefalingerne, eller ej. 
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Alle dommere skal tildele 0 (nul) point for følgende: 
a) Manøvre der er udeladt. 
b) Manøvre, der er påbegyndt, men ikke afsluttet. 
c) Manøvre, med forkert antal gentagne manøvre (for få, eller for mange). 
d) Manøvre, der ikke flyves i den rigtige rækkefølge. 
e) Manøvre, der flyves uden der er fløjet mindst 1½ omgang efter forrige manøvre. 
Hvis en manøvre udelades, skal de efterfølgende manøvrere bedømmes, hvis de flyves i den 
rigtige rækkefølge. 
 

Det er tilladt at udføre Ikke-pointgivende manøvrer efter afslutning af firkløveren og før 
landingen. Disse manøvrer skal dommerne ikke bedømme. 
Der skal tildeles 0(nul) point for landingsmanøvren, hvis den officielle tidtager bekræfter at flyet 
er stoppet helt med at rulle på jorden, efter 7 minutter perioden er udløbet. 
Der skal også tildeles 0(nul) point for landingsmanøvren, hvis: 

f) Flyet styrter 
g) eller flyet lander på maven. 
h) Eller flyet lander på ryggen. 
i) Eller flyet er forsynet med optrækkeligt landingsstel og det ikke kommer helt ud før 

landingen, eller det kollapser når modellen rører jorden. 
j) Eller modellen tipper rundt, når den rører jorden. 
k) Note: Hvis flyet tipper over på næsen, medens den ruller på jorden, kan der tildeles 

landings-point, hvis dommerne mener at det skyldes vindforhold eller dårlig bane-
overflade, der påvirkede flyets forventede normale rulning efter landing. 

 
Hvis der sker et styrt, skal dommerne bedømme alle manøvrere, der var afsluttet korrekt, før 
styrtet opstod. Alle efterfølgende manøvrere, indbefattet, den hvor styrtet skete, skal tildeles nul 
point. 
 
I samarbejde med F2B konkurrencelederen, skal chefdommeren sikre, at alle scoringer sættes til 
0 (nul), hvis noget af følgende forekommer: 

l) Flyet ikke består støjtest (se afsnit 4.2.5) 
m) Der falder noget af flyet (med overlæg, eller på anden måde) fra flyet slippes, til det igen 

rører jorden. Dette gælder ikke for dele der falder af i et styrt, et flip over, ryg eller 
mavelanding. 

  
4.2.11 Bedømmelse 
Kunstflyvningsdommere har ansvaret for at betragte hver flyvning og tildele point for hver 
manøvre, når den er fuldført. Når en officiel flyvning er begyndt, har hver dommer lov til at flytte 
sig, dog maksimalt 1/8 omgang til hver side, i forhold til deres position, da den officielle 
flyvning startede. Dommerne må kun flytte sig under de 1½ omgange vandret flyvning mellem 
hver manøvre, ikke medens der flyves en manøvre. 
 
Ved en-cirkel konkurrencer skal der udpeges et panel på mindst 3 dommere. Til verdens og 
verdensdels-mesterskaber skal dommerpanelet udvides til 5 dommere. 
 
Ved dobbelt-cirkel konkurrencer, skal hver konkurrencecirkel have et panel på mindst 3 
dommere. Ved fly-off runderne (VM o.l.) hæves antallet af dommere til 5, disse vælges af FAI-
juryen, blandt dommerne der dømte de indledende runder. 
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For hvert dommerpanel udpeges en chef-dommer. 
 
Ved verdensmesterskaber, kontinentalmesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer, skal alle dommere vælges fra CIAM’s liste over godkendte dommere. Ved åbne 
internationale konkurrencer skal mindst to af dommerne, i hvert dommerpanel, være fra CIAM’s 
dommerliste. 
 
Ved verdensmesterskaber, kontinentalmesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer, skal alle dommerne være af forskellig nationalitet. 
Ved åbne internationale konkurrencer skal dommerne, i hvert dommerpanel, være af mindst to 
nationaliteter. 
(CLU: Dommerne vælges, så vidt muligt, fra forskellige klubber, fra en kreds af kyndige og 
erfarne personer). 
 
En dommer tilknyttes til en bestemt konkurrencecirkel for hele konkurrencen, undtagen, hvis der 
flyves fly-off, i så fald gælder dommerens tilknytning alle eliminationsrunderne. 
 
Alle dommere i dommerpanelet, skal dømme alle konkurrenceflyvninger på deres cirkel. Dette 
krav kan fraviges, hvis særlige omstændigheder kræver det, f.eks.(men ikke kun) hvis en 
dommer bliver syg. Sker dette, skal F2B stævnelederen og F2B Chefdommeren, sammen med et 
FAI jury medlem, konferere med hensyn til erstatning af den manglende dommer. 
 
Ved verdensmesterskaber, kontinentalmesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer, skal der, hver dag, for hvert dommerpanel, flyves en kalibreringsflyvning for 
dommerne.  
Disse flyvninger skal ske, før nogen konkurrenceflyvninger sættes i gang.  
Der skal være afsat tid nok til at dommerne kan briefes før og de-briefes efter kalibrerings-
flyvningen.  
Disse briefinger skal ske for dommerne alene, uden deltagere, officials eller organisatorer er til 
stede. 
Ved åbne internationale stævner, kræves det ikke, men anbefales med kalibreringsflyvninger. 
 
Alle stævneledere skal sikre mindst en spisepause pr. dag. Hvis dommerne kræver det, skal der 
indlægges ekstra tid til pauser, f.eks. 10 min. pause pr. 2 timer, i hver runde. 
Ingen dommer skal dømme mere end 50 flyvninger, eller mere end 10 timer, pr. dag (hvad der 
nås først) , til nogen konkurrence. Dette er inklusiv kalibreringsflyvning, men fraregnet pauser. 
 
4.2.12 Klassifikation. 
a) Karakteren for hver manøvre, multipliceres med deres tilhørende koefficient og adderes, så 
der er en score fra hver dommer.  Disse enkelte score lægges sammen og divideres med antal 
dommere, dette resultat rundes ned, på 2 decimaler og er  deltagerens endelige point(score) for 
denne runde. 
 
b) Ved åbne internationale konkurrencer, beregnes piloternes endelige placering således: 

i) ved en-cirkel konkurrencer, skal piloterne rangeres efter summen af de to højeste score. I 
tilfælde af pointlighed, anvendes score fra den tredje flyvning, til at afgøre placeringerne. 

ii) Ved dobbelt-cirkel konkurrencer, skal der, for hver deltager, anvendes summen af hans 
højeste score fra hver konkurrence-cirkel, til klassifikation. Hvis der er pointlighed, 
anvendes den bedste af de næsthøjeste score til at afgøre placeringerne. 
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iii) Hvis der, af helt ekstraordinære grunde, kun er fløjet to komplette runder, anvendes 
summen af disse til at afgøre placeringerne. 

c,d,e)  Ved verdensmesterskaber, kontinentalmesterskaber og andre begrænsede internationale 
konkurrencer: Ikke oversat, se Sporting Code. 

 
4.2.13 STARTPROCEDURE 
 

 
a) Fra det øjeblik piloten officielt kaldes til flyvecirklen (Call to enter), har han 2 minutter 

til at komme ind, til at placere hans model på den ønskede startposition, at placere 
dommerne, hvor han finder det passende og bekræfte hans startposition (take off release 
position confirmed). Tidtagningen starter fra det øjeblik piloten træder ind i cirklen. 

b) Når piloten har bekræftet hans start-position, starter den officielle 2 minutters 
klargøringsperiode (preparation before start), før start af motor skal starte. Den 
officielle tidtager skal informere piloten og dommerne om at klargøringsperioden starter. 

c) En officiel flyvning (official flight) , inklusiv start af motor, skal være afsluttet indenfor 
7 minutter (End of judging). 

d) Den officielle start på 7min.perioden (stiplet linie på tegning) starter normalt, når den 
officielle tidtager ser pilotens oprakte hånd, før han starter hans motor(er). Dette skal dog 
ske senest 2 minutter efter start af klargøringsperioden. Hvis piloten ikke har givet klar-
signal indenfor 2-min.perioden, eller han starter motoren, uden at give signal, skal den 
officielle tidtager meddele pilot og dommerbord om at 7minutters perioden er startet. 

e) Piloten skal give et tydeligt håndsignal, før han starter hans motor(er) og den officielle 
tidtager skal bekræfte at han har set det, før piloten fortsætter. Den officielle tidtagning er 
derfor startet i enighed. 

f) Den officielle tidtagning stopper, når modellen holder helt stille på jorden, som afslutning 
på flyets rullen, som afslutter landingsmanøvren. 
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 4.2.14 UDFØRELSE OG SEKVENS AF KUNSTFLYVNINGSMANØVRER. 
 1. Start         K= 1 
 2. Start af flyvning    K= 2 
 3. Dobbelt wing-over    K= 8 
 4. Tre indvendige loops   K= 6 
 5. Rygflyvning(to omgange)   K= 2 
 6. Tre udvendige loops   K= 6 
 7. To indvendige firkantede loops  K=12 
 8. To udvendige firkantede loops  K=12 
 9. To indvendige trekantede loops  K=14 
 10.To vandrette ottetaller   K=  7 
 11.To firkantede vandrette ottetaller  K=18 
 12.To lodrette ottetaller   K=10 
 13.Timeglas     K=10 
 14.to ottetaller over hovedet   K=10 
 15.Firkløver     K=  8 
 16.Landing     K=  5 
 
K = Koefficient, den sværhedsgrad, der skal ganges med dommerens score, for at få de opnåede 
point. 
 
Alle manøvre skal flyves i den angivne rækkefølge.  
Der skal flyves mindst 1½ omgang, plus den anbefalede indgangs- og udgangs-manøvre, mellem 
slut af en manøvre og start af den næste, for at skabe pauser mellem manøvrerne. 
De 1½ omgang skal flyves vandret, mellem 1 og 3 meters højde. Dommerne skal dog ikke, 
officielt, overvåge nogen af pauseperioderne, men skal, i stedet, bruge tiden til at notere den 
karakter piloten opnåede, før næste manøvre starter. 
 
 4.2.15 BESKRIVELSE AF KUNSTFLYVNINGSMANØVRER. 
 
Diagrammer over manøvrerne, vist fra pilotens plads, findes i sporting code annex 4H. (CLU: 
bilag til disse regler). Diagrammerne er en integreret del af reglerne og skal læses i sammenhæng 
med disse manøvrebeskrivelser. 
F2B Jury Guide findes i Sporting Code, annex 4B. 
  
4.2.15.1 Ordforklaring og definitioner. 
Alle manøvrediagrammerne er tegnet og beskrivelserne er lave, set fra pilotens placering (ikke 
dommernes) og til flyvning mod uret. 
Selvom det er kendt, at en linestyret model faktisk flyver i buer på en halvcirkel, benytter 
beskrivelserne to - dimentionelle termer, fordi disse buer, set fra pilotens øjne, ligner rette linier. 
Følgende termer bruges: 
Ord  
(Dansk/engelsk)
  

Betydning 

Manøvre/ 
Manoeuvre  

Mener alle figurer og segmenter, der er nødvendige for at lave en komplet 
manøvre, som de er beskrevet efterfølgende. F.eks.: 3 indvendige loops 

Figur/ 
Figure 

Menes en figur, der er en separat del af en komplet manøvre., f.eks.: det første loop 
i 3 udvendige loops, men f.eks. det første loop, der er første halvdel af det første 8-
tal, betegnes ikke som en figur. 



 - 4.9 - 
 

Vedtaget: 1.jan.2006 
rev.: 1.jan.2006 

 

Segment/ 
Segment 

Er en veldefineret del af en figur eller manøvre, hvor bestemte elementer er 
beskrevet i detaljer, f.eks. det første loop, der er første halvdel af det første 8-tal, 
betegnes ikke som en figur 

Opret/ 
Upright 

Betyder at modellen flyver ”normalt”, med landingsstellet mod jorden. 

På ryggen/ 
Inverted 

Betyder at modellen flyver modsat Opret, i daglig tale rygflyvning. 

Lodret / 
Vertical 

Mener lodret linie, i ret vinkel i forhold til jorden/banen, dette gælder også selvom 
jorden/banen har en tydelig hældning. 

Vandret / 
Horizontal 

Mener parallelt med jorden/banen, hvor flyvningen sker, dette gælder også selvom 
jorden/banen har en tydelig hældning. 

Ret linie / 
Straight line 

Den korteste distance mellem to punkter, set to dimensionalt.  Der kræves at 
selvom flyveruten, f.eks. i firkantede og trekantede manøvrer, omfatter et antal 
drej/hjørner, forbundet med flyvning (flight paths), der, set fra piloten, skal se ud 
som rette linier.  

Øjeblik 
Momentary 

Bruges i sin originale betydning fra ordbogen: Noget der kun gælder i kort tid, 
f.eks. den korte tid, et fly krænger i en lodret kniv-æg position over pilotens hoved, 
under dobbelt 8-tal over hovedet beskrives som et øjeblik. 

Referencelinie / 
Lateral reference 

Her menes en tænkt linie, trukket lodret (90 grader) fra jorden, hvor der flyves. I 
disse regler er linien referencepunkt under flyvning og bedømmelse, for størrelse, 
placering og symmetri og for overlejring af figurer og manøvrer. Alt efter de 
enkelte manøvres behov,  vil reglerne beskrive en reference, en referencelinie eller 
et referencepunkt. Beskrives et referencepunkt, beskrives også punktet (højden), 
hvor referencelinien skal placeres. 

Wing-over  / 
Wing-over path 

Det lodrette stig og dykkende flyvning, der er defineret som et segment i Dobbelt 
wing-over manøvren. 

 
  
4.2.15.2 Start. 
Alle dommere skal give scoren 10, hvis modellen starter med at rulle (til start af flyvning), 
indenfor et minut, efter han har givet håndsignal om klar til start. Der må anvendes manuelle og 
motoriserede startmaskiner, f.eks. elektrisk startmotor. Den valgte startmetode har ingen 
indflydelse på pointgivningen. 
 
Der skal gives score 0 (nul), hvis 

- Der ikke gives håndsignal, 
- Eller piloten starter, før hans signal er registeret/ accepteret, 
- Eller der går mere end 1 minut fra håndsignalet er givet, til modellen begynder at rulle. 
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4.2.15.3 Start af flyvning. 
a) Start af manøvren: Når modellen er sluppet og starter med at rulle hen ad jorden. 

Modellen skal lette fra jorden. 
b) Rul og let segment: Før modellen slipper jorden, skal den rulle jævnt hen ad jorden i en 

længde af ikke mindre end 4,5 meter, men ikke mere end en kvart omgang. Modellen skal 
stige jævnt op i luften, ikke pludseligt ”springe” fra jorden. 

c) Stige og udret segment: Modellen skal stige jævnt, til den når en højde af 1,5m. 
Overgangen til vandret flyvning skal ske præcist over punktet, hvor modellen startede at 
rulle på jorden. Overgangen til vandret flyvning skal være jævn og blød, uden pludseligt 
højdeændringer. 

d) Vandret flyvning segment: efter udretning, skal modellen flyve i 1,5m højde over 2 hele 
omganges stabil og jævn vandret flyvning, uden bratte højdeændringer og med 
højdeafvigelser på maksimalt +/- 30 cm. 

e) Afslutning af manøvre: Manøvren slutter på omgang 3, lige over det punkt, hvor 
modellen blev sluppet. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 
4.2.15.4 Dobbelt Wing-Over (et kræves). 
 
Note: alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 1,8m radius. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 

a) Start af manøvre: Begyndelsen af første vending fra vandret til lodret flyvning. 
b) Første wing-over segment: Modellen skal vende skarpt op i et lodret stig og skal fortsætte 

i en lige linie, vinkelret på jorden. Modellen skal passere lodret over pilotens hoved og 
fortsætte i en lige line i et lodret dyk, også vinkelret på jorden. Dykket skal fortsætte 
indtil 2’den vending, der skal vende flyet fra dyk til vandret rygflyvning i 1,5 højde. 

c) Rygflyvnings segment: efter udretning fra første wing-over, og inden starten på 2’den 
wing-over, skal modelle flyve et segment, der er vandret med jorden, i 1,5m højde, med 
maksimal afvigelse på +/- 30cm og uden pludselige højdeændringer. Længden af dette 
segment, inklusiv vendinger, er ½ omgang. 

d) Andet wing-over segment: Modellen skal vende skarpt op i et lodret stig og skal fortsætte 
i en lige linie, vinkelret på jorden. Modellen skal passere lodret over pilotens hoved og 
fortsætte i en lige line i et lodret dyk, også vinkelret på jorden. Dykket skal fortsætte 
indtil 4’de vending, der skal vende flyet fra dyk til vandret flyvning i 1,5 højde, med 
maksimal afvigelse på +/- 30cm. Punktet hvor flyet starter 4’de vending, skal være 
præcist, hvor modellen startede stiget efter 1’ste vending. 

e) Afslutning af manøvre segment: Afslutning af 4’de vending, overgang til vandret 
flyvning. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
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4.2.15.5 Tre fortsatte indvendige loops 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde:45 grader vinkel på linerne, bredde: 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde 
 

a) start på manøvre: I starten af første loop, når modellen forlader normal vandret flyvning. 
b) Første loop figur: Fra normal vandret flyvehøjde 1,5m +/- 30cm, skal modellen flyve op i 

en cirkel, indtil linerne har en vinkel på 45grader, på det punkt skal modellen flyve på 
ryggen. Uden afbrydelse skal modellen fortsætte sin cirkel flyvning nedad, indtil bunden 
af loop’et passeres i en højde af 1,5m +/-30cm over jorden. Hele figuren skal være jævnt 
cirkelrund, uden afvigelser eller rette linier. Når modellen når vandret position første 
gang, definerer det referencelinien for hele manøvren. 

c) Andet og tredje loop figurer: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i b), andet og 
tredje loop skal placeres samme sted og skal være af præcis samme størrelse. 

d) Afslutning på manøvren: Ved afslutning af tredje loop, når flyet når normal vandret 
flyvning. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Flyet bør fortsætte et halvt loop, rette  ud i rygflyvning og 
indenfor ½ omgang, dale til normal rygflyvnings højde på 1,5m. 
 
 4.2.15.6 To omganges rygflyvning. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra vandret rygflyvning, i 1,5m højde. 
 

a) start på manøvre: Ved starten på tredje omgang, efter afslutning på foregående manøvre. 
b) Segmentet 2 omgange rygflyvning: Modellen skal flyve 2 omgange stabil og jævn 

flyvning på ryggen, uden pludselige højdeændringer, i 1,5 meters højde, +/-30cm.  
c) Afslutning af manøvren: Ved afslutning af 4’de omgang efter afslutning af forrige 

manøvre. 
 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt rygflyvning, i 1,5m højde, indtil start af næste 
manøvre. 
 
4.2.15.7 Tre Fortsatte udvendige loops 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra vandret rygflyvning i 1,5m højde 
 

a) start på manøvre: I starten af første loop, når modellen forlader rygflyvning. 
b) Første loop figur: Fra vandret rygflyvning med flyvehøjde 1,5m +/- 30cm, skal modellen 

flyve op i en cirkel, indtil linerne har en vinkel på 45grader, på det punkt skal modellen 
flyve opret. Uden afbrydelse skal modellen fortsætte sin cirkel flyvning nedad, indtil 
bunden af loop’et passeres i rygflyvning, i en højde af 1,5m +/-30cm over jorden. Hele 
figuren skal være jævnt cirkelrund, uden afvigelser eller rette linier. Når modellen når 
vandret position første gang, definerer det referencelinien for hele manøvren. 

c) Andet og tredje loop figurer: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i b), andet og 
tredje loop skal placeres samme sted og skal være af præcis samme størrelse. 
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d) Afslutning på manøvren: Ved afslutning af tredje loop, når flyet når vandret rygflyvning. 
 
Anbefalet udgang fra manøvren: Flyet bør fortsætte et halvt loop, rette ud i normal vandre 
flyvning og derfra dale til normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 
 4.2.15.8 To fortsatte indvendige firkantede loops. 
 
Note: alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 2,1m radius. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 

a) Start af manøvre: Punktet hvor modellen begynder første vending fra normal vandret til 
lodret stig. 

b) Første loop figur – første vending plus lodret stigning segment: Modellen skal vende 
skarpt og fastholde stigning i en lige linie, der er vinkelret på jorden. 

c) Første loop figur – anden vending plus øverste vandrette segment: Modellen skal vende 
skarpt og fastholde rygflyvning i en højde, hvor linerne er i 45 grader vinkel. Den lige del 
af flyvelinien skal være parallel med jorden. 

d) Første loop figur – tredje vending plus lodret dyk segment: Modellen skal vende skarpt og 
fastholde et dyk i en lige linie, der er vinkelret på jorden. 

e) Første loop figur – fjerde vending plus nederste vandrette segment: Modellen skal vende 
skarpt og fastholde normal vandret flyvning, i en lige linie, i en højde på 1,5m +/- 30cm. 
Den lige del af flyvelinien skal være parallel med jorden og den totale længde af nederste 
segment, inklusiv begge vendinger, skal være 1/8 omgang. 

f) Andet loop figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet ovenfor. Det andet loop skal 
placeres præcist samme sted og være af samme størrelse, som det første loop. 

g) Afslutning på manøvren: Normal vandret flyvning, i en højde på 1,5m +/- 30cm, på det 
sted hvor modellen startede sin første vending.  

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt vandret flyvning i 1,5m højde. 
 
4.2.15.9 To fortsatte udvendige firkantede loops. 
 
Note: alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 2,1m radius. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Brug ¾ omgang på at stige til en højde på 45 grader 
linevinkel og hold den højde og flyvning i 1/8 omgang. 
 

a) Start af manøvre: Punktet hvor modellen begynder første vending fra 45graders vandret 
flyvning til et lodret dyk. 

b) Første loop figur – første vending plus lodret dyk segment: Modellen skal vende skarpt og 
fastholde dyk i en lige linie, der er vinkelret på jorden. 
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c) Første loop figur – anden vending plus nederste vandrette segment: Modellen skal vende 
skarpt og så fastholde rygflyvning i en højde på 1,5m +/- 30cm en højde. Den lige del af 
flyvelinien skal være parallel med jorden. Den totale længde af nederste segment, inklusiv 
begge vendinger, skal være præcis 1/8 omgang. 

d) Første loop figur – tredje vending plus lodret stigning segment: Modellen skal vende 
skarpt og fastholde et stig, i en lige linie, der er vinkelret på jorden. 

e) Første loop figur – fjerde vending plus øverste horisontale segment: Modellen skal vende 
skarpt og fastholde opret flyvning i en højde, hvor linerne er i 45 grader vinkel. Den lige 
del af flyvelinien skal være parallel med jorden. 

f) Andet loop figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet ovenfor. Det andet loop skal 
placeres præcist samme sted og være af samme størrelse, som det første loop. 

g) Afslutning på manøvren: Horisontal flyvning, i en højde, hvor linerne er i 45 grader 
vinkel, i samme punkt, hvor modellen startede sin første vending.  

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt Horisontal flyvning, i en højde, hvor linerne er i 45 
grader vinkel, mindst 1m efter afslutning af manøvren, dal så jævnt, over ½omgang,  til normal 
vandret flyvning i 1,5m højde. 
 
 
 4.2.15.10 To sammenhængende indvendige trekantede loops. 
 
Note: Alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 2,1m radius. I hver vending 
skal modellen dreje ca. 120grader. 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: lidt mere end 1/8 
omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 

a) Start af manøvre: Punktet i normal vandret flyvning, hvor modellen begynder første 
vending. 

b) Første trekantede loop figur – første vending og stigning segment: Modellen skal vende 
skarpt, 120grader, og fastholde et rygvendt stig, i en lige linie, der er 30grader efter lodret 
på jorden. Når vendingen er afsluttet, skal modellen holde denne retning indtil anden 
vending starter. 

c) Første trekantede loop figur – anden vending og dyk segment: Modellen skal vende 
skarpt, til  at flyve i en ret linie. Linien skal være i 60grader vinkel på linien før 
vendingen, dvs. 30grader i forhold til lodret i forhold til jorden. Efter vendingen skal 
modellen flyve i ret linie indtil tredje vending. Modellens højde i anden vending skal 
være hverken mere eller mindre end, hvor linerne er i 45 grader vinkel.  

d) Første trekantede loop figur – tredje vending plus nederste horisontale segment: Modellen 
skal vende skarpt til normal vandret flyvning, i en højde på 1,5m +/- 30cm. Længden af 
alle tre sider i det trekantede loop, inklusiv to vendinger pr. side, skal være den samme og 
bund segmentet inklusiv begge vendinger, skal være lidt mere end 1/8 omgang lang. 

e) Andet trekantede loop figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i de tre segmenter 
ovenfor. Det andet loop skal placeres præcist samme sted og være af samme størrelse, 
som det første loop. 

f) Afslutning på manøvren: Normal vandret flyvning, i en højde på 1,5m +/- 30cm, på det 
sted hvor modellen startede sin første vending.  

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt vandret flyvning i 1,5m højde. 
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 4.2.15.11 To vandrette ottetaller. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: ¼ omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 

 
a) Start af manøvre: Når modellen passerer manøvrens centrum første gang. Når modellen 

vender helt lodret, første gang, definerer den centrum for hele manøvrens, dvs. efter at 
have fløjet ¼ af det første loop, i det første 8-tal. 

b) Første ottetal figur – første indvendig loop segment: Modellen skal flyve op i en cirkel, til 
linerne har en vinkel på 45grader i forhold til jorden, i det punkt skal modellen flyve 
vandret på ryggen. Modellen skal, uden afbrydelse,  fortsætte dens cirkelbevægelse nedad, 
indtil den når normal vandret flyvehøjde på 1,5m +/- 30cm, i det punkt skal modellen 
vende normalt opad. Modellen skal uden afbrydelse fortsætte sin cirkelbevægelse 
yderligere ¼ loop, indtil det når centrum af manøvren, i det punkt skal modellen 
kortvarigt vende helt lodret.  
Note: Centrum af manøvren, som defineret i første del af manøvren, skal fastholdes 
gennem hele manøvren. På det tidspunkt modellen passerer dette punkt og skifter til 
første udvendige loop, skal modellen midlertidigt vende lodret op, men skal ikke se ud til 
at bevæge sig lodret eller ad en lige linie. 

c) Første ottetal figur – udvendigt loop segment (faktisk et komplet loop fra centrum til 
centrum): Efter at have passeret centrum i manøvren, skal modellen, uden afbrydelser, 
flyve et komplet udvendigt loop, ved at flyve op, til det punkt, hvor linerne er hævet med 
45grader og modellen vender horisontalt opad. Modellen skal fortsætte dens cirkel-
bevægelse uden forstyrrelser, indtil den når rygflyvning i en flyvehøjde på 1,5m +/- 30cm. 
Modellen skal fortsætte den ubrudte cirkelbevægelse yderligere ¼ loop, indtil den når 
centrum af manøvren, i det punkt skal modellen midlertidigt flyve lodret. 

d) Andet ottetal figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet ovenfor. Det andet ottetal 
skal placeres præcist samme sted og være af samme størrelse, som det første ottetal. 

e) Afslutning på manøvren: Når modellen har fuldført det andet ottetal og passerer centrum i 
et lodret stig, for 4 og sidste gang. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: efter at have passeret centrum af manøvren for sidste gang, 
fortsæt i loop, ca. 135grader, derefter flyves nedad i ca. 45graders vinkel, indtil der rettes ud i 
normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 
 
4.2.15.12 To firkantede vandrette ottetaller. 
 
Note: Alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 2,1m radius. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 45 grader vinkel på linerne, bredde: ¼ omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 

a) Start af manøvre: Punktet hvor modellen begynder første vending fra normal vandret til 
lodret stig. Note: Når modellen har nået det lige lodrette stig, fastsætter det midterlinien 
for resten af manøvren. 
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b) Første firkantede ottetal figur – første vending plus lodret stigning segment af første 
indvendige firkantede loop: Modellen skal vende skarpt og fastholde stigning i en lige 
linie, der er vinkelret på jorden. 

c) Første firkantede ottetal figur – anden vending plus øverste horisontale segment: 
Modellen skal vende skarpt og fastholde rygflyvning i en højde, hvor linerne er i 45 
grader vinkel. Den horisontale del af flyvelinien skal være parallel med jorden. 

d) Første firkantede ottetal figur – tredje vending plus lodret dyk segment af første 
(indvendige) firkantede loop: Modellen skal vende skarpt og fastholde et dyk, i en lige 
linie, der er vinkelret på jorden. 

e) Første firkantede ottetal figur – fjerde vending plus nederste horisontale segment af første 
indvendige firkantede loop: Modellen skal vende skarpt og fastholde normal vandret 
flyvning, i en lige linie, i en højde på 1,5m +/- 30cm. Den lige del af flyvelinien skal være 
parallel med jorden og den totale længde af nederste segment, inklusiv begge vendinger, 
skal være 1/8 omgang. 

f) Andet firkantede ottetal figur – første vending opad og lodret stigning segment af andet 
firkantede udvendige loop: Ved afslutningen af det forrige segment (paragraf e), skal 
modellen vende skarpt og fastholde stigning i en lige linie, der er vinkelret på jorden. 
stiget skal placeres præcist samme sted, som defineret af modellen ved starten af 
manøvren (paragraf a) . 

g) Første firkantede ottetal figur – anden vending plus øverste horisontale segment af 
andet(udvendige) loop: Modellen skal vende skarpt og fastholde horisontal flyvning i en 
højde, hvor linerne er i 45 grader vinkel. Den horisontale del af flyvelinien skal være 
parallel med jorden. 

h) Første firkantede ottetal figur – tredje vending plus lodret dyk segment af 
andet(udvendige) firkantede loop: Modellen skal vende skarpt over i et lodret dyk og 
fastholde dette, i en lige linie der er vinkelret på jorden. 

i) Første firkantede ottetal figur – fjerde vending plus nederste horisontale segment af 
andet(udvendige) firkantede loop: Modellen skal vende skarpt over i jævn rygflyvning 
parallelt med jorden i en højde på 1,5m +/-30cm. Hele sektionen, inklusiv begge 
vendinger, skal være præcis 1/8 omgang bred. 

j) Andet firkantede ottetal figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i de individuelle 
segmenter ovenfor. Det andet firkantede ottetal skal placeres præcist samme sted og være 
af samme størrelse, som det første firkantede ottetal. 

k) Den sidste vending, sidste lodret stig og afslutning på manøvre-segment: I slutningen af 
det andet horisontale bund segment i det fjerde firkantede loop, skal modellen vende 
skarpt ind i en lodret stigning, i en lige linie vinkelret på jorden. Dette er skal være præcis 
samme sted som modellen definerede i starten af manøvren (paragraf a og b). 

l) Afslutning på manøvren:. I slutningen af sidste lodrette stigning, før modellen vender 
over i normal horisontal flyvning med linerne i 45graders vinkel. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren:. Udfør yderligere en 90gradres vending, over i normal 
horisontal flyvning, med linerne i 45graders vinkel. Hold denne linie parallelt med jorden, indtil 
modellen har passeret venstre side af det venstre firkantede loop, med ca. 5,0 meter, dyk så, med 
modellen en vinkel på ca. 45grader, ret ud i normal vandret flyvning, i en højde på 1,5m. 
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4.2.15.13 To lodrette ottetaller. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 90 grader vinkel på linerne(lodret over hovedet), 
bredde: 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde flyv op i et 
indvendigt loop, til en højde, hvor linerne er i 45graders vinkel, i det punkt skal modellen flyve 
på ryggen. 
 

a) Start af manøvre: Efter modellen har fløjet første halvdel af et indvendigt loop og passerer 
manøvrens centrum første gang. 
Note: Centrum af manøvren fastsættes, når modellen passerer en højde på 45graders 
linevinkel, i horisontal rygflyvning. 

b) Første lodrette ottetal figur – første indvendig loop segment: Som modellen flyver 
gennem centrum af manøvren, for første gang, skal den fortsætte med et komplet rundt 
indvendigt loop uden rette steder eller afvigelser. Bunden af loop’et skal ligge i 1,5m +/-
30cm. Loop’et fuldføres ved at modellen fortsætter cirklen, indtil det når rygflyvning i en 
højde svarende til 45graders linevinkel. 

c) Første lodrette ottetal figur – anden (udvendig) loop segment: når modellen krydser 
manøvrens centrum, skal den fortsætte direkte over i et komplet udvendigt loop, uden 
flade steder eller afvigelser. Bunden af loop’et skal være i den højde, hvor linerne er i 45 
grader vinkel og toppen af loop’et skal være i 90grader(direkte over hovedet).   
Note: Flyveruten for dette andet loop skal røre centrum af manøvren, dette centrum skal 
bestå gennem hele manøvren. På det tidspunkt, hvor modellen passerer gennem centrum 
af manøvren og skifter til det andet udvendige loop, skal modellen kortvarigt ligge i ret 
rygflyvning, men ikke synligt flyve i en lige linie. Modellen skal hverken dykke eller stige 
i denne kortvarige periode med rygflyvning. Desuden skal centrum i begge loop ligge på 
en tænkt linie tegnet vinkelret på jorden. 

d) Andet lodrette ottetal figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i de individuelle 
segmenter ovenfor. Det andet lodrette ottetal skal placeres præcist samme sted og være af 
samme størrelse, som det første lodrette ottetal. 

e) Afslutning af manøvren: Når modellen fuldfører den anden ottetal figur, i det øjeblik 
modellen når vandret rygflyvning i en højde hvor linevinkelen er 45grader. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: fortsæt med yderligere et halvt indvendigt loop indtil 
modellen befinder sig i normal opret flyvning i 1,5m højde. 
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4.2.15.13 Timeglas (et kræves). 
 
Note: Alle vendinger i denne manøvre, skal være mellem 1,5m og 2,1m radius.  
I hvert sving skal modellen vende ca. 120grader. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Højde: 90 grader vinkel på linerne(lodret over hovedet),  
bredde: lidt mere end 1/8 omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 

a) Start af manøvre: Fra det punkt hvor modellen starter første vending, for at stige første 
gang.  

b) Første vending og stigning i rygflyvning segment: Modellen skal vende skarpt til en 
rygvendt stigning, i en ret linie der er ca.30grader efter lodret(i forhold til jorden). Stiget 
skal fortsætte indtil et skarpt udvendigt loop resulterer i at modellen følger wing-over 
flyvelinien. Denne wing-over linie skal ligge 90 grader i forhold til hele manøvrens 
centerlinie og midten af linien skal være lige over centrum af cirklen. 

c) Anden vending over hovedet, wing-over og tredje vending segment: Den lige wing-over 
linie skal være 90grader i forhold til centerlinien for hele manøvren og midtpunktet af det 
lige segment, skal være lige over centrum af cirklen. Længden af dette segment, inklusiv 
de to vendinger, skal være lidt længere end 1/8 omgang. Segmentet skal afsluttes med en 
skarp udvendig vending på ca. 60grader, over i et indvendigt dyk. 

d) Indvendig dyk segment: Modellen skal vende skarpt over i og fortsætte et rygvendt dyk, i 
en ret linie, der er i ca. 60 graders vinkel i forhold til jorden. 

e) Skæringspunkt i manøvren: Skæringspunktet mellem ret-linie stiget og ret-linie dykket 
skal være i en højde, hvor linerne er hævet i en vinkel på 45 grader i forhold til jorden. 

f) Fjerde vending og bundlinie segment: Modellen skal vende skarpt over i normal opret 
flyvning i 1,5m højde +/- 30cm. Længden af dette segment, inklusiv to vendinger, skal 
være list mere end 1/8 omgang. 

g) Symmetri i den komplette manøvre: Figuren skal flyves symmetrisk i forhold til den 
vertikale centerlinie, som skal være i ret vinkel i forhold til jorden. 

h) Afslutning af manøvren: Præcis i punktet, hvor modellen startede sin første vending, i 
starten af manøvren. 

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt i normal opret flyvning i 1,5m højde. 
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4.2.15.15 To ottetaller over hovedet. 
 
Overordnet manøvre størrelse: Loop diameter 1/8 af en omgang, laveste punkt af begge loop 
skal være, hvor linerne er hævet 45grader i forhold til jorden. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning, skal modellen stige til en wing-
over flyvelinie, der går gennem et punkt lige over centrum af cirklen. 
 

a) Start af manøvre: Når modellen første gang passerer punktet lige over centrum af cirklen. 
Note: Midtpunkt/kryds af manøvren skal være et fast punkt, direkte over centrum af 
cirklen. 

b) Første komplette (indvendige) loop segment: Fra positionen over centrum, skal modellen 
flyve et komplet cirkelrundt indvendigt loop og vende tilbage til midtpunktet over 
centrum. Højre bund i loopet, skal være i en højde, hvor linerne er hævet 45grader. Dette 
loop skal tegnes symmetrisk omkring en tænkt linie på overfladen af halvkuglen, der 
flyves på, som er tegnet 90grader vinkelret på modellens wing-over linie i stigningen til 
midtpunkt af manøvren.  

c) Vejen gennem krydspunkt (centrum) og overgang til andet (udvendigt) loop segment: 
Medens modellen passerer krydspunktet skal den blød overgå til den andel(udvendige) 
loop, uden lige sektioner eller afvigelser. I punktet lige over centrum af manøvren, skal 
modellen ligge knivskarpt lodret, med liner i 90 graders vinkel. 

d) Andet komplette (udvendige) loop segment: Fra positionen over centrum, skal modellen 
flyve et komplet cirkelrundt udvendigt loop og vende tilbage til midtpunktet over 
centrum. Venstre bund i loopet, skal være i en højde, hvor linerne er hævet 45grader. 
Dette loop skal tegnes symmetrisk omkring en tænkt linie på overfladen af halvkuglen, 
der flyves på, som er tegnet 90grader vinkelret på modellens wing-over linie i stigningen 
til midtpunkt af manøvren (samme punkt som nævnt i paragraf c) ).  

e) Andet ottetal over hovedet figur: Modellen skal flyve præcis som beskrevet i de 
individuelle segmenter ovenfor. Det andet ottetal over hovedet skal placeres præcist 
samme sted og være af samme størrelse, som det første ottetal over hovedet figur. 

f) Afslutning af manøvren: Når modellen fuldfører det anden (udvendige) loop i det andet 
ottetal over hovedet figur, ved at passerer igennem krydspunktet over centrum af cirkelen.  

 
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt med det meste af  dyk-segmentet, i det wing-over der 
startede manøvren og flad ud i normal opret flyvning i 1,5m højde. 
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 4.2.15.16 Firkløver manøvre (et kræves). 
 
Overordnet manøvre størrelse:  
Højde: 90 grader vinkel på linerne(lodret over hovedet).  
Bredde: ¼ omgang. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Brug ¾ omgang til at stige til en højde på 42 graders vinkel 
på linerne og hold denne højde i opret horisontal flyvning i 1/8 omgang. 
 

a) Start af manøvre: Punktet hvor modellen starter på første (indvendige) loop. 
b) Første komplette (indvendige) loop segment: Med ”komplet loop” menes et fuldt 360 

graders cirkelrundt loop. Toppen af dette første loop skal være tangent til en wingover-
linie, 90grader for hele modellens centerlinie. Modellen skal vende tilbage til normal 
horisontal flyvning i 42graders højde. Dette loop skal placeres tangentielt til en tænkt 
vertikal linie, tegnet vinkelret fra jorden. Placeringen af denne linie fastlægges, når 
modellen når lodret vinkel første gang, denne tænkte linie bliver så reference for hele 
manøvren. 

c) Horisontal normal flyvning i 42grader linevinkel segment: Modellen skal flyve 
horisontal(parallelt med jorden) normal (oprejst) flyvning med linerne i 42grader vinkel. 
Længden af segmentet er den samme som diameteren på første loop. 

d) Andet (udvendige) ¾ loop segment: (med ¾ loop menes 270grader af en fuld cirkel) 
Dette ¾ loop skal flyves som en ægte cirkelbue, uden synlige afvigelser fra en cirkel og 
bunden skal ligge i 1,5mhøjde +/- 30cm. Dette ¾ loop skal slutte med at modellen går i 
en lodret stigning, på reference linien fra det første loop. 

e) Første lodret stigning segment: Modellen skal flyve ”lodret” (vinkelret på jorden). 
Længden af segmentet er den samme som diameteren på første loop. 

f) Tredje (udvendige) ¾ loop segment: Dette ¾ loop skal flyves som en ægte cirkelbue, 
uden synlige afvigelser fra en cirkel og bunden skal ligge i højden hvor linerne er i 
42grader vinkel. Dette ¾ loop skal slutte med at modellen går i horisontal rygflyvning, i 
højden hvor linerne er i 42grader vinkel. 

g) Rygflyvning i 42grader vinkel segment: Modellen skal flyve på ryggen, i en linie parallelt 
med jorden. Længden af segmentet, er den samme som diameteren på første loop. 

h) Fjerde (indvendige) ¾ loop segment: Dette ¾ loop skal flyves som en ægte cirkelbue, 
uden synlige afvigelser fra en cirkel og bunden skal ligge i 1,5m højde, +/- 30cm. Dette ¾ 
loop skal slutte med at modellen går i lodret stigning på reference linien, fra det første 
loop. 

i) Andet lodret stig segment: Modellen skal flyve ”lodret” (vinkelret på jorden). Længden af 
segmentet skal være så lang, at modellen fuldfører den komplette firkløver-figur.  

j) Afslutning af manøvren: Når modellen afslutter det lodrette stig, ved at passerer igennem 
punktet lige over centrum af cirkelen. 

  
Anbefalet udgang fra manøvren: Fortsæt Wing-over linien fra sidste lodrette stig (paragraf i)), 
over i et lodret dyk og flad ud i normal opret flyvning, i 1,5m højde. 
Det er tilladt med andre manøvrere efter at firkløver-manøvren er afsluttet. 
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 4.2.15.17 Landingsmanøvre. 
 
Anbefalet indgang til manøvren: Fra normal vandret flyvning i 1,5m højde. 
 

a) Start af manøvre: Når modellen, med motoren stoppet, forlader vandret flyvning i 1,5m 
højde +/- 30cm. 

b) Indflyvnings segment: Modellen skal svæve 1 hel omgang, målt fra start på indflyvning 
(modellen forlader 1,5m højde), til modellen rører jorden. Modellen skal dale jævnt, 
gennem hele indflyvningens svæveomgang, fra den forlader 1,5m højde til landingen 
(modellen rører jorden / touch down).   Selve landingen skal være jævn, både 2-punkts og 
3-punkts landing skal bedømmes som lige korrekte. 

c) Afslutning af manøvren: Når modellen stopper helt, efter at have rørt jorden og have 
rullet fremad på jorden, i den normale flyveretning. Længden af rullet på jorden, må ikke 
overstige en omgang. 
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