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Tid: Søndag d.7.april 2013 kl 09.30 til 16.00 

Sted: Fjelsted skov kro 

Deltagere: Peter Bejerholm, Stig Andersen, Claus Tønnesen, Anders Hansen 

Afbud: Troels Lund 

Referent: Claus Tønnesen 

 

Seminar 2013 - opfølgning og evaluering. 

Generelt positive tilbagemeldinger, men flere efterlyser mere fagligt indhold og mindre ”lov og 

paragrafrytteri”. 

Seminar 2014 vil fokusere på det faglige hvorfor en del af den generelle information vil blive 

udsendt skriftligt og kun kort gennemgået på seminaret. 

 

Foreløbige forslag til dagsordens punkter 2014 

 Servo teknik (fortsat), længde af servoarme, servotyper, gerne med praktiske eksempler. 

 Hængsler, typer og teknikker (oplæg fra 2013 er klar) 

 Regn den ud, simple styrkeberegninger og praktisk eftervisning (rorkræfter, belastningstest, 

servostrømme). 

 Radioteknik, rækkeviddetest, gyroer og ’bring me home’ systemer (oplæg fra 2013 skal 

udbygges) 

 Kontrollantrollen, kontrol af modeller 

 Kategoriopdelte emner?! 

 Tip en 13’er 

 

Der oprettes et indlæg på forum med de foreløbige forslag og en STOR opfordring til at komme 

med indlæg på seminaret eller forslag til samme. (Claus initierer) 

 

Seminar 2014 placeres ultimo Januar – 26.Januar 2014 eller 2.Februar 2014 for at komme fri af 

pilottræf, vinterferier og generalforsamlinger/repræsentantskabsmøde. 

Der oprettes en afstemning på forum, svar inden 1.Maj.  (Claus initierer) 

 

Stormodellernes dag 

Særskilt arrangement for alle stormodel interesserede, hvor der kan tales byggeteknik, motor teknik, 

radioinstallation og ikke mindst byggeprojekter generelt. 

Kom og mød ligesindede stormodel tosser, få råd og vejledning, få inspiration, del ud af dine 

erfaringer. 

Påtænkes afholdt i slut oktober eller november. Der forventes et vest og et øst træf, hvor der i 

samarbejde med en lokal klub lånes en idrætshal/lignende hvor der er plads til en masse 

stormodeller og mennesker. 

Udvalget stiller naturligvis op til dagene, ligesom lokale kontrollanter forventes at støtte op. 

Der kan ydes økonomisk støtte til halleje fra stormodelkontrollantudvalget. 

 

Kontrollanter 

Det er udvalgets opfattelse at der stadig er et antal kontrollanter som ikke er reelt aktive. 
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Dette forhindrer potentielt at nye kontrollanter kan komme til, og det lidt ærgeligt at benytte 

ressourcer på inaktive kontrollanter. 

I 2012 er der godkendt 142 modeller af 47 kontrollanter. 

I 2011 er der godkendt 146 modeller af 53 kontrollanter. 

I 2010 er der godkendt 128 modeller af 60 kontrollanter. 

 

Samlet for 2010-2012 er der 13 kontrollanter der slet ikke har godkendt modeller. 

  

Ved indkaldelse til seminaret 2014 udsendes brev til kontrollanter der ikke har godkendt nogle 

modeller i de sidste 3 år, om de fortsat ønsker at opretholde kontrollantstats, eller de vil overveje at 

overlade pladsen til en af de formodede aktive der måtte stå i kø. 

Listen gennemgåes af kontrollantudvalget før denne udsendelse så der stadig opretholdes rimelig 

geografisk dækning i de forskellige kategorier. 

 

Seminar deltagelse af ikke indstillet stormodel pilot 

Der deltog på seminaret 2013 en stormodel pilot der ikke var indstillet og godkendt til deltagelse. 

Man skal være indstillet og godkendt til at være kontrollant før man deltager på seminaret og 

dermed bliver kontrollant. 

Hvis scenariet var at piloten kom fra en område med meget lavt antal kontrollanter, kunne der 

komme en dispensation på tale, men der er overbefolket med kontrollanter i det pågældende 

geografiske område. 

(Anders skriver en e-mail til piloten og begrunder afslaget) 

 

Nye kontrollanter 

Indstilling af nye kontrollanter foregår uændret via bestyrelsen for klub/interessegruppe. 

Nye kontrollanter godkendes af stormodelkontrollantudvalget der verificerer at piloten er 

kvalificeret inden for den/de søgte kategorier og at der er et behov i det geografiske område. 

 

Oprydning i stormodelregistret 

Bede sekretariatet om at udsende ’er din stormodel stadig aktiv’ ved årsskiftet 2013-2014 

 

UAS - opdatering fra Troels 

Jeg deltog i UAS-mødet i Odense Lufthavn i slutningen af marts, hvor den profesionelle del af UAS 

branchen var til stede. Trafikstyrelsen fortalte om de mange regler som gælder på området. 

Alt sammen noget som ikke er nogen nyhed for os modelflyvere, men mere for UAS-branchen som 

er meget i vildrede og ser det som et stort problem at de ikke bare kan flyve og optage film / foto / 

måle osv. 

Set fra en modelflyver vinkel er der intet nyt under solen. Reglerne for FPV og UAS er klare for os 

modelflyvere og lige nu ser det ud til at de faktisk gør at vi ikke får en masse UAS-nørder til at 

flyve rundt i Danmark og ligne avancerede modelfly folk. Det er egentlig OK. Men der er store 

kræfter på spil og der er ingen tvivl om at der er mange firmaer som har milioner af kroner parat til 

at investere i UAS teknik. Grunden til at vi ikke har set det store gennembrud endnu er, at 

lovgivningen er for spinkel og i hovedreglen bygger på individuelle dispensationer fra BL 9-4 fra 

Trafikstyrelsen. 
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Hvis der kommer en permanent lovgivning på UAV området som gør UAS flyvning mere 

lettilgængeligt, vil store summer frigives fra firmaer som vil udvikle og sælge UAS services. Der er 

det at vi i MDK skal være fremme i startklodserne og give vores syn og vinkel på UAS til 

Trafikstyrelsen. 

 

Som tingene er nu kommer der ingen fælles europæriske regler (fra EASA). Det er op til de enkelte 

EASA medlemslande at håndtere det nederste luftrum (og dets brugere) på basis af national 

lovgivning, ikke EASA lovgivning (endnu). 

 

Det var lige en kort opsummering på UAS området. Det efterlader mig med holdningen, at vores 

opfordring til ikke at gå ind i fx stormodel multirotor er korrekt. 

 

Vejledninger og formularer opdateret 

Actionpunkt fra sidste møde, Claus har opdateret vejledninger og formularer, og de er lagt på 

webben. 

Indlæg på forum i stormodelkontrollant området, var efter en uge læst af 22, og efter 3 uger er det 

nu oppe på 33 visninger, ikke overvældende tal, antallet af kontrollanter taget i betragtning.  

 

Stormodel og Jet web opdateret 

Actionpunkt fra sidste møde, Claus har samlet og opdateret et ”Stormodel og Jet” område under 

hobbyudvalgets web. 

Ved gennemgangen blev der fundet et par småting der skal rettes (Claus tager action) 

 Ret udvalg medlems betegnelser til A,J,S,H 

 Ret teksten om hvordan bliver man kontrollant 

 

Adgang til stormodelkontrollantområdet på forum 

Anders har modtaget og gennemgået listen over hvem der har adgang til området, og der er blevet 

ryddet op i udgåede kontrollanters adgang. 

 

Aktivitet i stormodelkontrollantområdet 

Udvalget besluttede at være mere synlige i stormodelkontrollantområdet, og f.eks. skære igennem 

på spørgsmål som der klares klart på. 

 

Besvarelse af spørgsmål på stormodelkontrollantforum 

Der var et par konkrete spørgsmål som blev vendt og efterfølgende besvaret. 

 

Svæver under/over 7kg grænsen afhængig af konfiguration? 

”Fjerner du kortet fra din model, er den ikke en godkendt stormodel, og må således kun flyve hvis 

startvægten er under 7 kg. Startvægten er altid pilotens ansvar. 

Er kortet monteret i modellen, er den en stormodel med dertil hørende regelsæt, uanset startvægt. ” 

 

Er det nok for en Stormodel A kontrollant at bliver Stormodel S pilot for at kunne kontrollere 

Stormodel S? 
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”Et er sikkert, Stormodel S kontrollant bliver man ikke uden at have taget Stormodel S certifikat  

Men at f.eks. en Stormodel A kontrollant erhverver et Stormodel S certifikat gør ikke omgående en 

ny Stormodel S kontrollant. 

Vejen til kontrollant status går stadig via en indstilling til og efterfølgende godkendelse fra 

hobby/kontrollantudvalget. Her er nåleøjet blandt andet at det skal være en aktiv pilot i den 

pågældende kategori, og til det hører mere end en tur eller to med en storsvæver. 

Der er ikke andet for end at vi hverver Stormodel S kontrollanter blandt de aktive Storsvæve piloter 

eller får nogle af de nuværende Stormodel A/J/H kontrollanter med op i termikken” 

 

Giant Scale regelsæt 

Arbejdet blev fortsat, og medens vi venter på feedback på det hidtil udarbejdede blev vi enige om at 

vente med detailbeskrivelser af den tekniske godkendelse. 

Vi fik gang i formlerne for flyvehastighed, rorbelastning og fordeling af vægt til statisk 

belastningstest, og ud fra disse blev de tilhørende regneark gennemgået, fordansket og testet med 

forskellige kendte konfigurationer. 

Disse regneark er alment gyldige, uanset om der er tale om Giant Scale, Stormodel eller et modelfly 

generelt, og vi vil derfor publicere dem på web/forum. Formålet er også at få tilbagemeldinger både 

på den praktiske brug af regnearkene og de formler og beregninger der ligger til grund. 

 

Bestyrelsen har haft kontakt til forsikringen og kort præsenteret det nuværende oplæg til Giant 

Scale regelsættet. Umiddelbart er meldingen at Giant Scale modeller formentlig kan medtages på 

vores nuværende forsikring. 

 

Navneskifte 

Udvalget har indtil nu haft navnet ”Stormodelkontrollantudvalget”, men har valgt at skifte navn til 

”Stormodeludvalget” som udtryk for at vi arbejder med Stormodeller og Jet generelt (regler, 

certifikater, kontrollanter og almen information) og ikke kun kontrollant delen. 


