
 

Referat stormodelseminar 2016 

 
Årets stormodelkontrollant seminar blev afholdt på Fjeldsted Skov Kro, 24. Jan 2016. 

Der var 69 kontrollanter til stede, samt formanden for hobbyudvalget Anders Hansen, MDKs 

formand Allan Feld, og stormodeludvalget: Jes Berring, Poul Munch, Troels Lund og Stig 

Andersen. 

Formanden for Hobbyudvalget Anders Hansen, bød velkommen og fortalte om 

stormodeludvalgets arbejde i 2015. 

Der blev godkendt 152 modeller i 2015, 98 motor, 43 jet, 10 svæver og 1 heli. 

Der er pt 69 kontrollanter. 47 af dem godkendte modeller i 2015. 

  

Siden sidst 2015 

Der blev fulgt op på sidste års debat om storsvæver/motorfly godkendelse samt at en Trike er en A. 

 

Bestyrelsen indskærper… 

Der indskærpes at, piloten der ejer flyet, skal flyve flyet til en godkendelse og ikke en tredje part.  

Der debatteres om at en mere erfaren person i den pågældende situation, kan flyve en andens fly til 

godkendelsen.  

Anders foreslår at en anden pilot kan flyve et par prøveture med modellen før 

godkendelsen. Resultatet blev at: 

= Ejeren skal flyve den endelige godkendelsesflyvning.  

= I forhold til belastningsprøven, kan det tillades at anden pilot udfører denne. 

Poul Munch foreslår en re-certificerings model, hvor alle stormodelpiloter efter en årrække skal 

godkendes igen… 

 

Der bliver diskuteret i plenum om dårligt helbred vs. Stormodelflyvning. Allan Feldt oplyser, at der 

er en regel der siger, at man ikke må være til unødig fare. (mangler præcis formulering) 

 

Den nye dronelovgivning 

Allan Feldt holder et kortere foredrag om det nye lovforslag om droner.  

(lovforslag er ikke vedtaget endnu) 

Det nye forslag gælder for alle stormodeller, men ikke jetmodeller. 

De væsentligste ting er, at man skal være 16 år, man må flyve hvor som helst (også ikke godkendte 

pladser) og der skal i byområder bæres digital nummerplade. 

Der diskuteres om hvordan MDK’s stormodelordning skal være fremover, og om den overhovedet 

har et eksistensgrundlag fremadrettet, hvis dette lovforslag vedtages. 

 

Stormodel droner  

Peter Skotte holder et foredrag om den nye stormodeldrone-ordning. 

MDKs forpligtigelser og hvordan forholder vi os til stormodel multirotor, der primært tilhører 

erhvervslivet. 

 

Erfaringsudveksling 



Poul Munch fortæller kort om et par uheldige episoder i 2015.  

Jes Bering fortæller om en problematik med, at Jeti’s nye powerboxe skal bindes på en særlig måde, 

for at alle satellitter er bindet korrekt. 

John Madsen fortæller at Futaba’s J-serie, særligt Futaba 8J, ikke er egnet til hurtigtgående og store 

modeller, da de har en begrænset rækkevidde. 

 

Faggruppe aktiviteter 

I gruppearbejdet er der valgt en model, der ikke er fagrettet, men mere workshops om emner som 

alle grupper kan have nytte af.  

 

De er:  

El-modeller 

S-BUS 

Overmotorisering af jet 

Ena-loop akkuer 

Model hvor alt byggemæssige ting er gået galt. 

 

I opsamlingen på jet-workshoppen, henstilles der til, at kontrollanterne, som autoritet, er 

medvirkende til at piloter ikke flyver over flyets styrkemæssige begrænsninger. 

 

Stig Andersen diskuterer en problematik over reglerne for prøve-flyvning. Fx en ny og uerfaren 

pilot, eller en erfaren med lidt rusten pilot gerne vil øve med en stormodel, forud for en egentlig 

stormodelcertifikat-prøve. Han henstiller til, at der åbnes op for muligheden for, at elev-flyvning 

kan finde sted med lære-elev funktion, dvs. 2 sendere der er koblet sammen.  

Allan Feldt bidrager med, at elev-flyvning med stormodel allerede er tilladt såfremt at eleven er i 

besiddelse af et duelighedscertifikat inden for tilsvarende kategori.  

Det bremser så muligheden for jet, da stormodel- og duelighedscertifikat er et og samme.  

Der var ikke nogen forbehold for denne mulighed. 

 

Lim Lim Lim 

Stig Andersen holder et oplæg omkring lim-typer. 
 

 

Referent: Jes Bering 


