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Tid: Lørdag d. 5/11-2011 kl 10.00 til 17.00 
Sted: Fjelsted skov kro 
Deltagere: Peter Bejerholm, Troels Lund, Stig Andersen, Claus Tønnesen, Michael Munk 
Afbud: Ingen 
Referent: Michael Munk 

 
 Siden sidst 

o Seminar 2011 
Evalueringen blev gennemgået, og de vigtigste punkter blev diskuteret med henblik på at 
medtage dem i overvejelserne for den videre planlægning af seminar 2012 
o Det reviderede regelsæt 
Det nye regelsæt blev diskuteret og evalueret. Der var enighed om at det i hovedtræk er 
gået fint med indførelsen men at der stadig udestår nogle afklaringer omkring reglernes 
fortolkning i specifikke situationer. 
o Regler og vejledning for stormodeller og jet 
Vi skal have rettet blanketterne til så de matcher de nye regler. Claus er tovholder. 
Michael oploader originaler til udvalgsforum 
Vi skal have oprettet en grafisk forklaring af de nye regler. Troels er tovholder på det 
projekt. 
o Status på antal piloter/kontrollanter  
Michael skaffer data, Claus evaluerer. Følgende skal undersøges: 
Modeller godkendt i 2011 fordelt på modeltyper 
Godkendte modeller i alt 
Antal kontrollanter 

 Nyt fra Giant scale gruppen (Stig) 
Michael medbragte information om at bestyrelsen har indvilget i at der arbejdes videre 
med en løsning hvor GS reglerne opsplittes i to grupper.  
Der var enighed om at arbejdet med GS nu er gået fra en indledende undersøgelsesfase 
og til en fase hvor der skal nogle mere konkrete forslag på bordet. Det er en stor opgave 
så det blev besluttet at resten af udvalget nu går aktivt ind i GS arbejdet. 
Det besluttedes at arbejde videre med en beskrivelse af en belastningsprøve og en 
beskrivelse af hvordan man styrkeberegner kritiske komponenter.  

 Belastningsprøve. Der skal laves en beskrivelse. (Stig - Peter) 
 Der skal indføres beregning af servokrafter, rorforbindelser, ledninger, accuer 

osv. Der lægges op til at oprettelse af et excellark/program som kan udføre de 
vigtigste beregninger. (Claus) 

Et GS pilotcertifikatpilot blev diskuteret og der var enighed om at det nok var bedst at 
benytte princippet fra de gamle stormodelregler hvor model og pilot godkendes sammen 
GS kontrollanter, det blev vurderet at der nok vil være behov for 4-5 kontrollanter til GS 
modeller.  
GS flyvepladser, Flyvepladsudvalget kontaktes, så de kan gå i gang med at undersøge 
hvilke krav der skal indføres til GS flyvepladser. (Michael kontakter) 
Stig har et arbejdsdokument som beskriver GS modeller. Arbejdsdokumentet lægges ud 
på udvalgets forum for viderebearbejdelse af alle kontrollantudvalgsmedlemmer. 

 Nye kontrollanter i 2012 
Da det vurderes at der ikke er behov for flere kontrollanter vil der ikke blive udsendt 
Information/reklame for seminar. Der udsendes tilmeldingsblanket til alle nuværende 
kontrollanter. 
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 Seminar 2012 planlægning 
Det blev foreslået at lave et tema for seminaret 2012. Det blev besluttet at temaet skal være 
”elektronik” 
Datoen for seminar 2012 er tidligere blevet valgt af de kontrollanter som er aktive på forum. 
Datoen er 11. marts 2012 kl 10-16 
Program. Programmet blev sammensat således 

  10:00 Velkomst og indledning (Allan)  
 Formål med seminar  
 eksakt >< vurderinger 
 Evalueringen skal udfyldes, ellers bliver man ikke registreret 

  10:10 Gennemgang af BL9.4  (Allan)  
  10:25 Gennemgang af regler og procedurer (Trols)  

 Revideret godkendelses formular 
  10:55 Pause 
  11:05 Kontrollantens rolle, godk.processen (Claus)  

 Sikkerhed 
 Forum 

  11:45 Status på GS model arbejdet (Stig)  
  12:00 Frokost 
  12:45 Installationsteknik, valg og dimensionering (Peter)  

 Ohm’s lov i praksis 
 Ledninger, stik og forsyning 
 Elektronik og vibrationer 
 Støj 
 Bussystemer 
 Telemetri 

  13:15 Typiske fejl set på modeller 30min gruppe +  plenum 
  13:45 Rundtur i servo verdenen (Peter)  

 Servoens opbygning 
 Belastninger 
 Forbrugsstrøm 
 Hastighed 
 Coreless, digital, lejer, tandhjul 
 Geometri 

 Udveksling 
 Slør 
 Armlængder 
 % udslag 

  14:15 Pause 
  14:30 Power elektronik (Claus)  

 elmotorer  
 regulatorer 
 Støj 

  15:00 Faggrupper  
 Jet (Stig) 
 Svæv (Claus) 
 Heli (Troels) 
 Motor (Peter) 

  15:45 Afslutning 
 Tip en 13’er 
 Evaluering 

 Uddelegering af opgaver i forbindelse med seminar 
o Indbydelse brev til kontrollanter (Michael skriver og sørger for udsendelse) 
o Artikel om indførelsen af de nye regler (Michael) 
o Evaluerings blanket (ordstyrer) 
o Tip en 13’er (Troels) 
o Ordstyrer (Michael undersøger hvem vi kan bruge) 
 
 

 


