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Tid: Mandag d.4.Okt 2012 kl 10.00 til 16.00
Sted: Fjelsted skov kro
Deltagere: Peter Bejerholm, Troels Lund, Stig Andersen, Claus Tønnesen, Anders Hansen
Afbud: Ingen
Referent: Anders Hansen

Opsamling og stormodelkontrollantseminar 2013
Programmet for stormodelkontrollantseminaret er lavet færdigt.
Der har generelt været tilfredshed med sidste års seminar, så vi fortsætter dette års seminar på
samme måde. Programmet bliver i år sammensat så alle bliver i samme lokale under hele seminaret.
Vi skal huske at informere om at der er kaffe og et rundstykke til dem der møder lidt tidligere.

Giant Scale modeller
Claus har kigget mere på reglesættet til GS modellerne og har samlet alt information i et dokument.
Reglernme er 75% færdige og udvalget samles d. 20. jan. og færdiggør reglesættet.
Herefter vil reglesættet blive sendt til bestyrelsen og flyvepladsudvalget til revision.
Næste skridt er kontakten til de forskellige organisationer der er involveret i en godkelse af GS
modeller i Danmark. Vi vil høre bestyrelsen om de vil formidle kontakten og i hvilken rækkefølge
det bør gøres. Involverede parter vil være: Forsikringsselskabet, SLV, MDK.

S-Certifikater
Der har været en episode hen over sommeren, hvor en A-stormodelkontrollant har godkendt en
Stormodel svæver. Dette er ikke tilladt iflg. reglerne og kontrollanten er blevet kontaktet og er
blevet opfordret til at ansøge om at blive S-stormodelkontrollant.
I samråd med bestyrelsen dispenserende MDK for denne stormodelgodkedelse, da kontrollanten var
erfaren indefor storsvævere.
Man kan kun godkende en svæver hvis man er S stromodelkontrollant. Det samme gælder for de
andre grene af stormodelkontrollant reglerne.
Dette skal præciseres til storkontrollantseminariet, og vi opfordre flere kontrollanter til at blive
S-kontrollanter da der er meget få af dem.

Multirotor og UAV/UAS/FPV
Udvalget har vedtaget at stormodel multirotor ikke kan høre under en H-stormodelkontrollant, og
bør have sit eget reglement.

Der sættes spørgsmål ved, om multirotor stormodeller der flyver UAV/UAS/FPV bør høre under
MDK?
Da en multirotor over 7 kg, der flyver UAV/UAS/FPV, sældent ville have det formål, at flyve rundt
på en godkendt flyveplads. Men et mere kommercielt formål, som at tjene penge. Derfor vil der
foreløbig ikke blive udarbejdet noget reglement til stormodel multirotor og der vil p.t. ikke kunne
godkendes stormodeller  med multirotor.
Multirotor defineres som et luftfartøj med mere end 2 bærende rotorer.
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Nyt medlem i udvalget
Peter Bejerholm ønsker at træde ud af udvalget efter næste storkontrollantseminar.
Udvalget et begyndt at lede efter en afløser for Peter og vi vil nævne, på det kommende seminar, at
vi søger nyt medlem til udvalget indefor motorfly.

Ny AIC fra Trafikstyrelsen der omhandler UAS/UAV
Udvalget har læst og diskuteret den nye AIC B 22/12.
Denne AIC vedkommer kun flyvning med UAS/UAV flyvning udenfor BL9-4.
Derfor har den ikke relevans for MDKs medlemmer.

Kontrol af CE mærkning
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 forskellinge typer
CE mærkning. Derfor er kontollanterne ikke længere forpligtiget til at kontrollere CE mærkning når
de godkender en stormodel.
MDKs betyrelse beder udvalget informerer stormodelkontrolanterne om ændringen.

Hjemmeside
Udvalget vil gerne være mere synlige på MDKs hjemmeside. Derfor laves der et ”site” for
stormodelkontrollanter hvor en masse information vil være tilgængelig.
Eksempler: PDF links med artikler på siden. Skema hvor man kan ansøge om at blive
stormodelkontrollant. Nyheder og ændringer i reglerne. Info om udvalgsmedlemmer, osv.

Claus vil være webmaster og sørge for at holde ”sitet” opdateret. Claus har søgt adgang hos Biogis.
På sigt er det udvalgets ønske at få ”sitet” helt frem på forsiden, så det er let at finde for
stormodelkontrollanterne.

Næste møde:
Næste møde  20. jan. 2013, Fjeldsted Kro. Kl. 10.00.
Dagens enmer er færdiggørelse af GS reglesæt og evt. stormodelkontrolantseminar.


