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Start procedure

( bedømmes ikke )

Vindretning

1200120

Dommerlinje



F-17.01 Trekantet loop med to ¼ rulninger, to hele modsatte 
rulninger, og to ¼ rulninger.

rul

¼ rul

¼ rul ¼ rul

¼ rul

rul

F-17.01.01



F-17.01 Trekantet loop med to ¼ rulninger, to hele modsatte 
rulninger, og to ¼ rulninger.

Der må ikke være en linje imellem rulninger i modsat retning

45°

Alle rulninger skal være 
centreret på midten af linjen. Alle radier er ens.

¼ 
¼ 

¼ 
¼ 

F-17.01.02



F-17.02 Vende Avalanche med snap rulning. Ud ryg.

(      )

snap rul

F-17.02.01



Alle radier er ens.

F-17.02 Vende Avalanche med snap rulning. Ud ryg.

(      ) Hvis snap rul 
= tønderul 
eller 
krængerors-
rul:

Snap rul må være positive 
eller negative.

rul:
Alvorligt 
fradrag > 5 
point.

F-17.02.02



F-17.03 Rullekombination med ½ rulning, to 1 ¼ snap-
rulninger i modsatte retninger, ½ rulning. Ud ryg. 

Der må ikke være en linje imellem snap rul i modsatte retninger.

Hvis snap rul = tønderul 
eller krængerors rul:
Alvorligt fradrag  > 5 pts.

Snap rul må være positive 
eller negative.

(       ) (       )

line line

Der må ikke være en linje imellem snap rul i modsatte retninger.

½ rul½ rul

1¼ 
snap rul

1¼ 
snap rul

(       )(       )

F-15.03.01



F-17.04 Halvt firkantet Loop med to ¼ rulninger og dernæst to 
¼ rulninger i den modsatte retning. Ud ret.

¼ rul

¼ rul

¼ rul

¼ rul

¼ rul

F-17.04.01



F-17.04 Halvt firkantet Loop med to ¼ rulninger og dernæst to 
¼ rulninger i den modsatte retning. Ud ret.

Der må ikke være en linje imellem 
delrulninger i modsat retning.

¼  rulninger centreret på midten 
af linjen.

¼ 
delrulninger i modsat retning.

Alle radier er ens.

¼ 

¼ 

¼ 

¼ 

F-17.04.01



F-17.05 To udvendige loop med integrerede rulninger i 
modsatte retninger. Ud ret.

Loop 1

F-17.05.01



F-17.05 To udvendige loop med integrerede rulninger i 
modsatte retninger. Ud ret.

Loop 2

F-17.05.02



F-17.05 To udvendige loop med integrerede rulninger i 
modsatte retninger. Ud ret.

Loopene skal være runde.

Der må ikke være ophold under ændring af rulleretning.

Rulningerne skal være 
integreret i cirkelbuerne.

F-17.05.03



F-17.06 Halvt firkantet loop med hel rulning og ½ rulning i 
modsatte retninger. Ud ret

rul

½ rul

F-17.06.01



F-17.06 Halvt firkantet loop med hel rulning og ½ rulning i 
modsatte retninger. Ud ret

Rulninger skal være centreret på midten af linjen.

Der må ikke være en linje imellem Der må ikke være en linje imellem 
rulninger i modsat retning.

Alle radier er ens.

F-17.06.02



F-17.07 Tønderul. Ud ret.

45°

Start rulningAfslut rulning

F-17.07.01



F-17.07 Tønderul. Ud ret.

Alle radier er ens.

45°spiral ”stigning”

45°

45°spiral ”stigning”

Start rulning

Afslut rulning

F-17.07.02



F-17.08 Split-S omvendt Immelmann på højkant med ¼ rulning 
ind, ¾ rulning ud. Ud ryg.

¼ rul

¾ rul

F-17.08.01



F-17.08 Split-S omvendt Immelmann på højkant med ¼ rulning 
ind, ¾ rulning ud. Ud ryg.

¼

Der må ikke være en linje imellem 
delrulningerne og højkantsloopet.

¾

Under højkant flyvningen 
skal vingen være lodret.

F-17.08.02



F-17.09 Liggende dobbelt Immelmann cirkel med ¼ rulning, 
½ rulning integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ½ rulning 
integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ¼ rulning. Ud ryg.

1  ½       
snap rulPART 1

¼ rul

snap rul
(indad)

(       )

(       )

½  rulning 
integreret 

(udad)

PART 1

F-17.09.01



F-17.09 Liggende dobbelt Immelmann cirkel med ¼ rulning, 
½ rulning integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ½ rulning 
integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ¼ rulning. Ud ryg.

PART 2

¼ rul

(       )

PART 2

½  rulning 
integreret

(udad)

F-17.09.02

¼ rul
1 ½

snap rul
(indad)



F-17.09 Liggende dobbelt Immelmann cirkel med ¼ rulning, 
½ rulning integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ½ rulning 
integreret udad, 1 ½ snap-rul modsat, ¼ rulning. Ud ryg.

Hvis snap rul = 

Snap rulninger må være 
positive eller negative.

Under højkant flyvning 
skal vingen være lodret.

All radier er konstante og ens.

Der må ikke være en linje 

(       )

(       )

Hvis snap rul = 
tønderul eller 
krængerorsrul:
Alvorligt fradrag 
> 5 point.

Der må ikke være en linje 
imellem halvcirklerne og 
snap rulningerne.

¼

¼

De ½ rulninger skal 
integreres i cirkelbuerne 
af de ½ cirkler.

F-17.09.03

¼



F-17.10 Figur 6 med stall turn, hel rulning ned. Ud ryg.

Stop før 
drejepunktet

Skal dreje om TP

PART 1PART 1

F-17.10.01



F-17.10 Figur 6 med stall turn, hel rulning ned. Ud ryg.

PART 2

rul

PART 2

F-17.10.02



F-17.10 Figur 6 med stall turn, hel rulning ned. Ud ryg.

To spændvidder eller mere 
– nul points!

Rulning på midten af linjen.Rulning på midten af linjen.

Alle radier er ens.

F-17.10.03



F-17.11 Omvendt Top Hat med ¼ rulning ned, hel rulning 
bund (på højkant), ¼ rulning op. Ud ret.

¼ rul

rul

¼ rul

F-17.11.01



F-17.11 Omvendt Top Hat med ¼ rulning ned, hel rulning 
bund (på højkant), ¼ rulning op. Ud ret.

Længden af bundlinjen i top hatten 
skal ikke nødvendigvis have samme 
længde som de lodrette linjer.

Alle radier er ens.

¼¼

Under højkant flyvningen 
skal vingen være lodret.

¼ rul på midten af linjen. ¼ rul på midten af linjen.

F-17.11.02



F-17.12 Figur 9 med ½ rulning og hel rulning i modsat 
retning. Ud ret.

½ rul

rul

F-17.12.01



F-17.12 Figur 9 med ½ rulning og hel rulning i modsat 
retning. Ud ret.

Rulninger centreret på midten af linjen.

Alle radier er ens.

Der må ikke være en linje imellem 
rulninger i modsat retning.

F-17.12.02



F-17.13 Figur-M med to ¼ rulninger, ½ rulning, ½ rulning 
integreret, ½ rulning, to ¼ rulninger. Ud ryg.

¼ rul

¼ rul

½  rul

½  rul

¼ rul

¼ rul

½  rul integreret

½  rul

½  rul

F-17.13.01

½  rul integreret



F-17.13 Figur-M med to ¼ rulninger, ½ rulning, ½ rulning 
ntegreret, ½ rulning, to ¼ rulninger. Ud ryg.

Rulninger centreret på midten af linjerne.

Under højkant flyvning 
skal vingen være lodret. Alle radier er ens.

¼

¼
¼

¼

Den ½ rulning skal være integreret i cirkelbuen af det ½ loop.

F-17.13.02

Den ½ rulning skal være integreret i cirkelbuen af det ½ loop.



F-17.14 Halvt firkantet højkant Loop på hjørne med ¼ 
rulning og ¼ rulning. Ud ret.

¼ rul

¼ rul

¼ rul

F-17.14.01



F-17.14 Halvt firkantet højkant Loop på hjørne med ¼ 
rulning og ¼ rulning. Ud ret.

Under højkant flyvning 

¼ rulninger på midten af linjerne.

¼
Under højkant flyvning 
skal vingen være lodret.

Alle radier er ens.

¼

¼

F-17.14.02



F-17.15 Figur Z med snap-rul, ½ rulning, hel rulning og ½ 
rulning i modsatte retninger, snap-rul. Ud ret.

½ rul

snap rul

(      )

Hel rulning
½ rul

snap rul

(      )

F-17.15.01

(      )



F-17.15 Figur Z med snap-rul, ½ rulning, hel rulning og ½ 
rulning i modsatte retninger, snap-rul. Ud ret.

(      )
Snap rul må være positive 
eller negative.

Rulninger centreret på midten af linjen.

(      )

Hvis snap rul = tønderul 
eller krængerorsrul:
Kraftigt fradrag > 5 point.

Rulninger centreret på midten af linjen.

Der må ikke være en linje imellem 
rulninger i modsat retning

Alle radier er ens.

45°

F-17.15.02



F-17.16 Klovnedans med ½ rulning integreret, 2 omgange 
spind, ½ rulning. Ud ryg.

½  rul

2 omgange

½  rul 
integreret

F-17.16.01



F-17.16 Klovnedans med ½ rulning integreret, 2 omgange 
spind, ½ rulning. Ud ryg.

Den ½ rulning 
skal 

Spiral dyk - 0 points!

Snap indgang - 0 points!

Forceret indgang: fradrag.

½  rulning på skal 
integreres i 
cirkelbuen af 
det½ loop.

Alle radier er ens.

½  rulning på 
midten af linjen.

F-17.16.02



F-17.17 Højkant loop med otte 1/8 rulninger integreret i de 
øverste 180°. Ud ret.

Otte 1/8 rulninger 
integreret 1/8

1/8

1/8

1/81/8
1/8

1/8

1/8

integreret

¼  rul

1/8

F-17.17.01

¼  rul



F-17.17 Højkant loop med otte 1/8 rulninger integreret i de 
øverste 180°. Ud ret.

1/8 rulningerne skal 
integreres i cirkelbuen af 
det ½ loop.

Loopet skal være rundt.

1/8

1/8

1/8

1/8
1/8

1/8

1/8

1/8

Under højkant flyvningen 
skal vingen være lodret.

1/8

¼ 

F-17.17.02

¼ 
¼ 



Landings procedure

( Bedømmes ikke )

Vindretning

Det er tilladt at lande i modsat retning som man startede.

1200120

Dommerlinje



Glem Glem Glem Glem HVEMHVEMHVEMHVEM der flyver! der flyver! der flyver! der flyver! 

(ven, rival, landsmand eller en pilot fra en anden nation)

Glem Glem Glem Glem HVADHVADHVADHVAD der flyver! der flyver! der flyver! der flyver! 
(2(2(2(2----takt, 4takt, 4takt, 4takt, 4----takt, elektrisk, turbine, elastik)takt, elektrisk, turbine, elastik)takt, elektrisk, turbine, elastik)takt, elektrisk, turbine, elastik)

SE SE SE SE KUNKUNKUNKUN PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! SE SE SE SE KUNKUNKUNKUN PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! PÅ DEN FLØJNE LINIE PÅ HIMLEN! 
(og præcision, harmoni, placering og størrelse)(og præcision, harmoni, placering og størrelse)(og præcision, harmoni, placering og størrelse)(og præcision, harmoni, placering og størrelse)

Tak!
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