
Stormodelkontrollantseminar 2014

Referat fra stormodelkontrollant seminar 26 jan. 2014
Årets stormodelkontrollant seminar blev afholdt på Fjeldsted Skov Kro. Der var 49
kontrollanter til stede, samt formanden for hobbyudvalget Anders Hansen, MDKs formand Allan
Feld, og stormodeludvalget: Peter Bejerholm, Claus Tønnesen, Troels Lund og Stig Andersen.
Formanden for Hobbyudvalget Anders Hansen, bød velkommen og fortalte om hobbyudvalget
og stormodeludvalgets arbejde i 2013.
Der er 75 kontrollanter, og der er blevet godkendt 158 stormodeller i 2013. Det er 2,1
stormodel godkendelse pr kontrollant, hvilket er højere end sidste år.
Anders fremlagde statistisk data omkring stormodeller og kontrollanter fra 2013 som kan ses
på hjemmesiden under ”stormodel og jet”.
Stormodeludvalget har afholdt 3 møder, 1 fysisk og de 2 som telefonmøder.
Peter Bejerholm er udtrådt af udvalget for at give plads til nye kræfter. Stor tak til Peter for en
stor indsats siden udvalgets start.

Luftrum v. Allan Feld
Allan informerede deltagerne om at trafikstyrelsen vil begynde med årlige auditeringer af MDK
og stikprøver i klubber.
Allan opfordrede klubberne til at være bekendt med optegnelsen af klubbens godkendte
luftrum og at have et synligt kort hængende i klubben der viser klubbens godkendte luftrum.

Kontrollant prøve
Alle deltagere deltog i en ”Tip en 13’ner”
Prøven blev evalueret og afvigende svar blev diskuteret kort.
Spørgsmålet om kontrollanten skal checke CE mærkning af radioudstyr var et af de spørgsmål
der voldte kvaler for flere, svaret er at kontrollanten IKKE skal checke CE mærkning, dette
udgik i 2013.

Kan vi godkende fly over 25 kg fra udlandet?
I forbindelse med stævner og konkurrencer kan de forekomme at der kommer modeller til
Danmark der vejer over 25 kg.
Eks. Japaner kommer til VM i Danmark med en kunstflyver på 27 kg.
Kan han stille op i konkurrencen eller skal han rejse hjem igen?

Umiddelbart skal udenlandske piloter følge danske regler, og arrangørerne må være gode til at
informere udenlandske piloter omkring vores regler i Danmark.
Udvalget vil kigge nærmere på om der kan findes en dispensation for piloter der ”kommer i
klemme” i konkurrence øjemed.

Erfaingsudveksling
Der kom mange historier og erfaringer fra sæsonen der gik, f.eks.

 Keld Hansen: pilot skær i konstruktionen – ok eller ej
 Claus har en sag med en pilot der ikke kunne magte flyvningen
 Stig Boomerang Jet ødelagt under prøveflyvning (check ror og check igen)
 Jørgen: Pilot med manglende flyveevner
 John: Forkert GC på spitfire
 Troels: Vil ikke godkende heli pga mangelsfuld info om gyro



Gyroer, flyv som på skinner, Claus Tønnesen

Claus holdt et indlæg omkring udviklingen inden for gyroer, og overgangen fra at det er ekstra
udstyr til at det efterhånden er standard i nye modtagere.
Præsentationen er at finde under ’tekniske sider’.
http://www.modelflyvning.dk/hobbyudvalg/stormodel-og-jet/tekniske-sider.aspx

Sikkerhed omkring store elmodeller, Joen Pedersen
Joen fortalte om hvilken sikkerhedsforanstaltninger man kan tage når man bygger store elfly.
Han havde taget en stormodel med hvor han gennemgik opbygningen af modellen. Joen
beskrev hvilke overvejelser han havde gjort sig i forbindelse med installationen af motor,
batteri og regulator.

Diskussion i grupper
Forsamlingen blev bedt om at gå ud i deres respektive grupper og diskutere følgende:

Jet, motor:
 Modellen vejer 25 kg! Hvordan foretages vejningen?
 I fuld offentlighed, eller sker det inden vi tager på flyvepladsen?
 Brug af fælles modtager- og motoraccu både på motor- og jetmodeller

Grupperne kom frem til at det anbefales at tændingsmondul skal have deres egen accu og at
elflyver drivaccu skal være separat fra modtager.

Grupperne anbefaler at vi ikke at vi stiller krav til vejning af fly på pladsen ved godkendelser.
Det er pilotens ansvar at overholde de skrevne regler omkring stormodeller.

Svæve:

Svævekontrollanterne fokuserede på at bringe den nye S kontrollant ajour på området
generelt, samt naturligvis lidt staldtips fra de ’garvede’ S kontrollanter.

 Beregning af tyngdepunkt og indstillingsvinkler med Schwerpunkt programmet.
 Generelt omkring kontrol af svævefly, vingestyrke, kontrol af slæbekrog etc.
 S-certifikat krav

Heli:

 Vil det være en god ide, måske et krav, at den tekniske godkendelse af en helikopter ikke
foretages på flyvepladsen 10 min før flyvning? – men hjemme i ro og fred.

Gruppen anbefaler at man fremover prøver at undgå tekniske godkendelser på pladsen før
flyvning. Gyro indstillingerne, fra de forskellige fabrikanter, kan være vanskelige at sætte sig
ind i på pladsen før en godkendelse.
Tekniske godkendelser bør foretages i hobbyrummet, hvor pilot og kontrollant har mulighed
for at sætte sig ordenligt ind i teknikken.

Giant Scale modeller.



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.

Hængsler, Stig Andersen

Stig holdt et opæg omkring hængsler. Han fortalte om de erfaringer han havde gjort i sit virke
som kontrollant og der kom mange gode input fra salen.
Præsentationen er at finde under ’tekniske sider’.
http://www.modelflyvning.dk/hobbyudvalg/stormodel-og-jet/tekniske-sider.aspx

Afslutning og evaluering
Dagen sluttede med en evaluering af dagens program.
Stormodeludvalget siger endnu engang tak for alle evalueringerne.
Vel mødt 2015

Stormodeludvalget


