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Aarhus Modelflyve Club 

Bestyrelsen 

Formand Ove Foldbjerg 86 17 86 01 
Kasserer Jes Schmidt 86 94 81 51 
Pladsforvalter Ole T. Jensen 86 94 22 80 
Sekretær Allan Feld 86 13 41 40 
PR & kontakt Peter Bejerholm 86 75 25 15 

 
Kontaktpersoner 

Pladsforvaltning Ole T. Jensen otjensen@image.dk 
Sikkerhed og plæne Ole T. Jensen otjensen@image.dk 
Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld@mail.tele.dk 
Nøgler til klubhus Ove Foldbjerg  o.f@mail.dk 
RC-Unionen Ove Foldbjerg o.f@mail.dk 
Webmaster Jes Schmidt  js@amc-rc.dk 

 
Instruktører 

Motorfly: Svævefly: 
Ole T. Jensen 86 94 22 80 Leif Mikkelsen 86 22 50 07 
Allan Feld 86 13 41 40 Allan Feld 86 13 41 40 
Mike Pedersen 86 12 94 61   

Helikoptere: Stormodeller: (kontrollant) 
Jes Christensen 86 17 18 16 Ole T. Jensen 86 94 22 80 

 

Regler om begrænsning af motorstøj 

Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: 
Mandag 09:30 22:00  
Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 
Fredag 09:30 20:00  
Lørdag 09:30 18:00  
Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9-1/4 

I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. 
Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne. 

Alle brændstofmodeller skal som minimum være udstyret med fabrikantens 
standard lyddæmper, og skal være støjgodkendt af klubben før de tages i brug. 
Maksimum støjniveau er 94 dB(A) på 3 meters afstand. 
Godkendelsen skal fornyes efter væsentlige ændringer eller ombygninger. 
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Husk 
AMC Jubilæumsstævne 

i weekenden d. 14 og 15 juni. 
 

Alle opfordres til at deltage med deres modeller, 
så vi kan få et hyggeligt stævne, med masser at 
kigge på. 
 
Dagen igennem kan man købe øl og vand samt 
pølser til grillen, det holdes varm hele dagen. 
 
Lørdag er der gratis forplejning til piloter, der 
deltager i publikumsopvisningen. 
 
Lørdag aften giver klubben middag med fadøl til 
klubbens piloter og gæstepiloter. Vin medbringes. 
 
Gør stævnearrangørerne en tjeneste. Tilmeld dig 
på WEB’en www.amc-rc.dk/40aar eller på tele-
fon 86 13 41 40, så vi kan indkøbe mad og drikke 
nok til alle. 
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Husk også 
AMC Jubilæumsfest og 

auktionsdag 
Lørdag d. 28 juni. 

 
Auktionen starter kl. 14 på flyvepladsen. 
Medbring de ting du gerne vil sælge. Der kan 
sættes minimumspris. 
 

Kl. 19 starter jubilæumsfesten i det nyindkøbte 
festtelt. Klubben vil være vært ved en god mid-
dag med drikkevarer, og ved en hyggelig aften i 
levende lys. 
Festen er for alle klubbens medlemmer og deres 
familie. Børn er selvfølgelig velkomne. 
 

Gør festarrangørerne en tjeneste. Tilmeld dig på  
telefon 86 13 41 40, eller på den liste, som hæn-
ger på opslagstavlen i klubhuset, så der er mad 
og plads nok til alle.
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Ændret program for jubilæumsstævne 
Som følge af et overraskende lavt antal tilmel-
dinger til jubilæumsstævnet, har festudvalget 
sammen med bestyrelsen valgt at ændre pro-
grammet. Om de få tilmeldinger skyldes at 
folk har andre planer eller blot ikke ønsker at 
tilmelde sig på forhånd, må den faktiske del-
tagelse vise. Det ville være synd og skam hvis 
ikke klubbens egne piloter møder massivt op 
på denne klubbens store mærkedag. 

Faldskærmsopvisningen udgår. Opvisnings-
programmet ændres sådan at det nøje fastlagte 
opvisningsprogram erstattes af fri opvisning 
som ved festugeflyvningen. Dvs. at piloterne 
blot tilmelder sig opvisningen i rimelig tid 

inden opvisningen og bliver så kaldt frem i en 
passende rækkefølge mens opvisningen varer. 
Der er fortsat tale om et publikumsstævne. 
Stævnet afkortes dog til 1 officiel dag, lørdag, 
men piloter og gæstepiloter er velkomne til at 
flyve søndag – dog uden brændstofmotor.  

Til gengæld vil klubben være vært ved en 
middag lørdag aften for piloter og gæstepilo-
ter. Dagen igennem kan der købes øl og vand 
samt pølser til grillen. Piloter der deltager i 
opvisningen får gratis forplejning. 

Vi regner med at få en rigtig god og hyggelig 
dag trods det reducerede program. 

 

 
Min model: Highlight SAL 
Af Allan Feld 
  

Det ville være en fornøjelse, hvis vi oftere 
brugte AMCnyt til at fortælle hinanden om de 
modeller vi brænder for eller glæder os over. 
Begge dele er tilfældet for min nyeste model, 
som jeg vil beskrive her. 

Modellen hedder Highlight Competition SAL 
og kommer fra Franken Modellbau i Tysk-
land. Jeg købte den på messen i Dortmund i 
april, og fik den leveret med posten i en ko-
lossal papkasse 3 uger efter. Modellen for-
handles nu i Norden af El-Flight i Frederiks-
havn. 

Highlight Competition SAL er en lille hånd-
kastet svævemodel i eliteklassen inden for 
HLG (Hand Launched Glider). Inden for FAI 
hedder klassen F3K og gælder håndkastede 
svævemodeller  med en spændvidde på op til 
1500 mm og en maksimal flyvevægt på 350g. 

SAL betyder Side Arm Launch og kommer af 
den specielle måde modellen kastes på. 

Man skulle ikke tro, at det var muligt at flyve 
termik med en så relativt lille model og så ba-
re kastet med hånden. Det er også svært, men 
derfor så meget sjovere, når det lykkes. Det 
gør det ikke så ofte med en almindelig HLG 
model. Med en SAL model lykkes det meget 
oftere, da udgangshøjden er over den dobbel-
te. Det skyldes kasteteknikken, som er ret 
speciel. En alm. HLG kastes som et spyd eller 
sådan som alle andre modeller kastes. En 
SAL derimod slynges i vejret som en diskos. 
Det er karakteristisk for SAL modeller, at der 
er monteret en lodret tværpind i den ene vin-
gespids. Med langemand og pegefinger griber 
man om tværpinden, slynger modellen 1-2 
gange rundt om sig selv og afslutter med et 
kraftigt snap med håndleddet samtidig med at 
modellen slippes op mod vinden. 

Øvede kastere kan nå en udgangshøjde på ca. 
20 meter med en alm. HLG. Med en SAL kan 
de nå en udgangshøjde på op til 50 meter. Det 
giver selv sagt bedre muligheder for at finde 
den lave termik. Trods det kraftigere kast, er 
det ikke anstrengende at kaste med SAL, må-
ske mest fordi belastningen ligger i benene. 
Efter 50 kast med en alm. HLG føles det, som 
om armen skulle falde af. 
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Modellen  
Highlight Competition har en spændvidde på 
1495 mm og en kropslængde på 1155 mm. 
Vingebelastningen er kun 13g/dm2. Vingen er 
fremstillet af tynde balsaskaller beklædt med 
glasfiber og forstærket med kul. Hovedvingen 
har krængror, der også bruges som flaps. 
Krængrorenes er hængslet specielt. nemlig i 
hele rorets længde vha. vingens coatning der 
fortsætter ubrudt ud på roret. Ved roden er 
rorene skåret af som normalt, men ved tippen 
er roret ikke skåret. De sidste 50 mm går 
hængslingen ubrudt i en skrå linie ud til tæt 
ved vingespidsen. Franken kalder det for Gi-
gaflaps. Fordelen er lav luftmodstand og stor 
styrke på bekostning af at rorene er lidt stive 
at bevæge. 

Forkroppen er fremstillet af kulfiber og glas 
med en aftagelig hut. Resten af kroppen er et 
10 mm tykt men spinkelt kulfiberrør, som 
ender i en gaffel der holder halefinne og side-
ror. Stabilisator og højderor er limet på kulfi-
berrøret oven på en balsaklods et stykke læn-
gere inde på røret end halefinnen. Begge dele 
er fremstillet af Depron beklædt med et tyndt 
lag glasfiber. Alt i alt er det noget skrøbeligt 
stads, men til gengæld er det meget let. Lav 
vægt er alfa og omega ved HLG flyvning. 

Modellen er udstyret med 4 servoer til hhv. 
højderor, sideror og to krængror. Vha. de 2 
krængrorsservoer og miksere i senderen kan 
der sættes termikflaps, speedflaps og bremser. 
Servoerne i min model er Graupners 261. De 
er ganske små og strømbesparende. Til gen-
gæld er de ret dårlige til at finde deres neu-
tralstilling. Det er kritisk på højde- og sideror, 
så dér overvejer jeg at investere i et par bitte 

små digitalservoer. Desværre er de dyre og 
bruger mere strøm. 

Rortrækkene til halen er specielle. Det er tyn-
de uelastiske kevlar liner, som er bundet fast i 
hhv. servohorn og rorhorn. Til at trække rore-
ne den modsatte vej sidder et alm. gummi-
bånd. Rorene er placeret sådan i forhold til 
hinanden, at det samme gummibånd belaster 
begge ror. Servoerne er placeret forrest i 
kroppen sammen med batteri og modtager.  

Jeg bruger en Schulze 835 som modtager. Det 
er lidt overkill, men hvorfor bruge noget rin-
gere, når Schulzerne er så gode, små og billi-
ge. Batteriet er 250 mAh NiCad. Det holder 
kun til et par timers flyvning, men er hurtigt 
at oplade. Andre Highlight piloter bruger 720 
mAh NiMh. Så har de strøm til en hel dags 
flyvning. 

Det er konstruktørens mening at krængrors-
servoerne skal skæres ind i vingen ca. 20 cm. 
fra kroppen. Jeg har valgt en anden løsning, 
nemlig at sætte krængrorsservoerne inde i 
kroppen, hvor et par alm. tynde bowdenkabler 
går ud til rorene bagest i den tykke del af 
kroppen.  

 
For at vingen kan afmonteres, er enden af 
bowden-wiren blot bukket i 90º, og placeret 
sådan, at bowdenkablets naturlige fjederkraft 
holder den på plads i rorhornet. Det fungerer 
upåklageligt. Ved at montere servoerne i 
kroppen, kommer der mere vægt i flyets næse. 
Så kan der spares bly og dermed totalvægt. 
Desuden har jeg undgået at svække vingen 
ved at skære huller til servoer og ledninger. 
Min Highlight endt med en flyvevægt på kun 
280g. 
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Flyveteknik 
Inden modellen kastes sættes et par mm 
speedflaps. Når modellen kastes og trimmet er 
rigtigt, stiger den næsten lodret op til sin ud-
gangshøjde, hvor den flades ud i tide med lidt 
dyk-ror. Samtidig slås termikflapsene fra. I 
helt stille vejr kan modellen nu flyve næsten 2 
minutter uden termik alene på udgangshøjden. 
Er man oplagt til pjat, kan den godt klare 5-6 
loops på et kast eller et par rulninger. 

Styringen på højde/sideror er meget følsom 
og rorene bruges meget aktivt, da modellen er 
levende. På grund af gummibåndsarrange-
mentet er der intet rorslør, og det giver den 
nødvendige præcision. Som sagt har mine 
Graupner servoer vanskeligt ved at neutralstil-
le, og det mærkes tydeligt under flyvning. 

Krængrorsvirkningen er mere beskeden. Der 
skal tages godt fat i styrepinden, hvis det skal 
nytte noget. Det hænger selvfølgelig sammen 
med den lave flyvehastighed man benytter. 
Det betyder ikke at modellen ikke kan flyve 
stærkt. Den kan faktisk flyve op til 100 Km/t 
pga. det slanke vingeprofil og den lave luft-
modstand, som også betyder at man trods den 
lave vægt kan hente modellen hjem i betyde-
lig modvind og afstand. 

Mens man søger termik bruges speed- og ter-
mikflapsene aktivt. Indstillingen skal skiftes 
hele tiden, når man i farten veksler mellem 
små områder med stigende og synkende luft 
hvad enten det er småtermik eller turbulens. 
Finder man et område med egentlig termik, 
kan man sætte termikflaps og kredse model-
len i meget snævre cirkler primært på sidero-
ret, mens krængrorene bruges til at styre lidt 
modsat for at holde balancen. De snævre cirk-
ler er nødvendige, da termikken nær jordover-
fladen ofte er meget afgrænset. I god termik 
løfter modellen næsen, og det ser det ud som 
om den kan stalle hvert øjeblik. Det gør den 
da også, hvis man ikke er meget på vagt med 
styringen hele tiden. 

Det er god skik blandt HLG-piloter at gribe 
sin model efter endt flyvning. Dels ser det 
checket ud, og dels beskytter det de skrøbeli-
ge modeller mod skader ved jordkontakt. 
Specielt Highlight er følsom for skader på 
halefinnen, da den spinkle Depron finne stik-

ker næsten lige så langt ned under halebom-
men som over den. Grunden til dén udform-
ning er den meget kraftige sidevers belastning 
som slyngkastet giver på finnen. Hvis den var 
bygget som en almindelig halefinne, ville det 
give et kraftigt vrid i halebommen, og det kan 
den ikke tåle. 

HLG/SAL modellerne stiller store krav til 
udstyr, kasteteknik og pilot. Den svage termik 
i lav højde tilgiver ingen fejltagelser, så der 
skal styre præcist og økonomiseres med fly-
vehøjden. Er man dygtig og finder termik kan 
det godt blive til lange flyveture. På Grindsted 
Open stævnet d. 29/5-1/6 satte Lars Therkel-
sen, Woodstock rekord med en flyvning på 
over 38 minutter midt på dagen. 

HLG-stævne i Gammel Ry 
I starten af maj arrangerede Mfk. Woodstock 
et HLG-stævne på et engområde ved Gammel 
Ry. Vi var ca. 10 aktive HLG-piloter fra det 
meste af Jylland. Selv om vejret var rigeligt 
blæsende, fik de øvede piloter gode flyveti-
der. Blandt deltagerne var også Erik Dahl, 
som vi tidligere kender fra AMC og Jørgen 
Korsgaard, som i efteråret gæstede AMC med 
et foredrag om termikflyvning.  

De fleste piloterne fløj Highlight Competi-
tion, men der var også traditionelle HLG mo-
deller. Erik Dahl har sammen med Claus Ri-
mestadt designet og fremstillet sin helt egen 
model. Den minder om Highlight, men har et 
endnu bedre vingeprofil. Det er svært at sige 
om Eriks model faktisk ér bedre, for Erik er jo 
en formidabel pilot. 

I Gammel Ry havde jeg min første flyvning 
med Highlight SAL. I løbet af dagen lærte jeg 
at kaste modellen nogenlunde sikkert (for de 
andre piloter). Det kan være lidt svært at for-
udsige hvilken retning modellen flyver ved de 
første kast.  

Selv da kastene begyndte at få mere højde i 
løbet af dagen, synes jeg nok, at modellen 
kom vel hurtigt ned igen. Enten var der en 
konstruktionsfejl, eller også havde de andre 
piloter brugt al termikken. For en sikkerheds 
skyld lod jeg Lars Therkelsen teste modellen. 
Det bekræftede kun min mistanke om, at det 
var ham der stjal termikken, Med Lars ved 
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rorpinden fløj min Highlight lige så godt som 
de andre. Nu er der ikke andet for mig at gøre 
end at øve, så jeg kan stjæle termikken fra de 
andre næste gang. På Grindsted Open lykke-
des det faktisk et par gange, så der er da håb. 

Hvad er charmen ved at stå og kaste med et 
bette svævefly til 10.000 Kr. pr. kilo igen og 
igen og så én gang til? Ja, for mit vedkom-
mende er det udfordringen ved at blive bedre 
til at styre modellen så termikken udnyttes. 
Det er fiskeriet efter termik, glæden ved at 
opdage termikken og kunne udnytte den. Det 
er tilfredsstillelsen ved en gang imellem at få 

modellen højt til vejrs og flyve i længere tid 
kun ved egen kraft og evne. Det er glæden 
ved på en stille sommeraften at betragte mo-
dellen, når den lydløst og majestætisk glider 
gennem luften og lander så blidt som en fjer. 

Hvis nogen skulle have fået lyst til at udfordre 
sig selv med lidt HLG/SAL, kan jeg kun an-
befale Highlight Competition. Det er dén mo-
del der flyves blandt HLG-piloter for tiden. 
Prisen for en flyvefærdig model ligger i om-
egnen af 3000 Kr. Det er som nævnt en kilo-
pris på ca. 10.000 Kr, men det er også tonsvis 
af flyveglæde, hvis man er til svævefly. 

 

Fakta om Nitro. 
Frit oversat fra Model World april 2003. 
 
Historien om Nitromethan begynder helt til-
bage under 2’ verdenskrig, hvor broderfolket 
mod syd opfandt den som raketbrændstof.  
Nitro er ud af en kemisk familie, der kaldes 
nitroparafiner og fremstilles af Propan. 

Nitro er et iltholdigt brændstof, som delvist 
kan forbrænde uden atmosfærisk ilt. Netop 
derfor giver Nitroen mere motorkraft. Ilto-
verskuddet i Nitro gør, at der kan forbrændes 
mere brændstof i motoren end den almindeli-
ge lufttilførsel gennem karburatoren ellers 
ville tillade. 

Modsat af hvad man skulle tro, er Nitromet-
han et ret harmløst stof, da det har et højt 
flammepunkt. Så længe det ikke komprime-
res, er det langt mere stabilt end Metanolen. 
Kommer Nitroen under pres bliver den til 
gengæld eksplosiv, og deri virker den jo helt 
menneskelig. 

Det er en klar fordel at Nitro i brændstoffet 
giver mere motorkraft, men den største fordel 
er at brændstof/luft blandingsforholdet bliver 
lang mindre kritisk. Det giver en bedre tom-
gangsstabilitet og giver motorens en bedre 
evne til at reagere hurtigt på gasspjældet. 

Det er ofte sagt, at Nitro på den ene side køler 
motoren, men på den anden side øger risikoen 
for korrosion. Ingen af delen er rigtige. Fak-
tisk stiger motortemperaturen som følge af 
den ekstra kraftige forbrænding Nitroen giver. 
Det kan give brændte stempler, hvis kølingen 
er utilstrækkelig men ikke korrosion. Korro-
sionen kommer fra Methanolen, der binder 
fugtighed fra luften. 

Derfor skal man altid give lidt olie, hvis mo-
toren skal  stå ubrugt i længere tid. 

 

AMC svævestævne 18 maj 2003 
Det første af AMCs traditionelle svævestæv-
ner gik så at sige i vasken. Allerede efter før-
ste flyvning satte regnen ind og piloterne satte 
flyverne ind. Heldigvis var der rester af for-
plejningen fra standerrejsningen, så det kunne 
blive til en hyggestund med et par varme pøl-
ser. Deltagere i den ordinære svævekonkur-

rence var Hans Dahl, Leif Mikkelsen og un-
dertegnede samt en gæstepilot fra Ålborg, 
nemlig Ole Blomseth. I el-svævekonkurren-
cen var Kaj Andersen eneste deltager. 

Mike Pedersen var som altid flink at komme 
at hjælpe med tidtagning. 
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Glimt af AMCs historie 
af Steen Bluhme 
 
Aarhus Modelflyve Club fejrer i år sit 40 års 
jubilæum, og det er en passende lejlighed til 
et historisk tilbageblik. Ved gennemsyn af 
gamle numre af AMC information og ved 
samtale med nogle af vores ældre medlem-
mer, har jeg prøvet at danne et billede af 
klubbens historie og aktiviteter gennem årene.  

Modelflyvningen i Århus tog sin organiserede 
begyndelse omkring 1941 med Modelflyve-
klubben "Vingerne". Et at vore desværre nu 
afdøde medlemmer Henning Kunckel, som 
var med dengang, fortalte i 1998 herom: 
"Klubben havde lokaler i en ejendom i Sct. 
Poulsgade. Formanden (jeg husker ikke nav-
net) ejede ejendommen. Han var for øvrigt 
mælkemand, og han skulle nok have holdt sig 
til mælken, for efter at hans søn havde "hjul-
pet" et medlem med at dope en flot model i 
petroleum m.m. var klubbens medlemmer og 
formanden ikke ligefrem de allerfineste ven-
ner. På den følgende generalforsamling blev 
der valgt ny formand, men den gamle ville 
ikke gå af. Det var hans lokale, Så han ville 
"fan'me være formand", og så revnede dén 
klub. 

M.F. Agaton mener jeg, fortalte Henning vi-
dere, blev startet i Åbyhøj i 1942, og i 1943 
flyttede klubben ind til Århus og fik lokaler 
oven over Beiders madrasfabrik i Montanaga-
de. Det varede ikke længe inden resterne af 
"Vingerne", og jeg selv var medlem i Agaton, 
Og hvilken dejlig klub. Men hvoraf navnet 
"Agaton"? - Jo, efter en sød lille maskot i et 
svensk modelflyveblad, og vi havde skam fået 
skriftlig tilladelse til at bruge ham. 

Vi havde mange pragtfulde stævner i årene til 
1954 hvor jeg trak mig ud. Det foregik noget 
anderledes end i dag. Når vi skulle udenbys, 
tog et par mand med toget, og med som rejse-
gods havde de en transportkasse på ca. 2 me-
ters længde med alle vore fly. Alle vi andre 
startede før daggry på cykel, - det kunne være 
til Viborg, Hobro, Odder, eller Silkeborg, ja 
selv til Vandel har vi kørt, og når stævnet så 
var slut, satte vi os på cyklerne igen og kørte 
hjem. 

Vi fløj jo fritflyvning, og jeg har oplevet at 
min model forsvandt op i skyerne. Jeg fik den 
aldrig igen, sluttede Henning sin beretning. 

Aarhus Modelflyve Club blev udskilt fra Aga-
ton i 1963, og vores tidligere medlem, nu 
næstformand i RC-Unionen, Arild Larsen 
skriver herom i AMC Information 1984 bl.a.: 
"Der er desværre ikke nedskrevet meget om 
AMC's historie, i hvert fald ikke de første 9 
år. Det jeg har kunnet finde om AMC, er en 
gammel kassebog fra 1963 hvor der står: Klub 
540 Ares - Aarhus Modelflyveklub. Ares er 
navnet på en græsk krigsgud. Klubben var i 
flg. omtalte kassebog, på 7-8 medlemmer og 
man havde en kontingentindtægt i 1963 på kr. 
170. 

Den 1/2 1967 er der følgende notat: 

Klub 541 Aarhus modelflyveklub til klub 540 
Ares, hvis navn ændres til klub 540 Aarhus 
Modelflyveklub. 

Det samme år kan jeg se, at der blev betalt 
penge til en maskinstation, og der foreligger 
en forpagtningskontrakt gældende fra 1/10-68 
på matr. nr. 9f Terp, som bliver opsagt af År-
hus Kommune 30/8- 1972 pga. støjgener. 

Klubbens medlemmer var inden da blevet 
jagtet af en gartneriejer, som boede i omeg-
nen. Han havde flere gange forsøgt at skyde 
vores fly ned med sit jagtgevær, og sendte 
også bud efter politiet en aften, hvor klubben 
holdt fest. Jeg er i besiddelse af politiets rap-
port af 14/2-71, hvor man kan se hvorfor, der 
er klaget, og hvem der klagede. 

Efter et kort mellemspil på 7 måneder i Ter-
mestrup, 26 km. fra Århus, vi fik vores nuvæ-
rende plads 1/9-1973. Vi har således i år også 
30 års jubilæum på vores plads på Lystrup-
vej). 

I årene efter accelererede klubbens medlems-
tal kraftigt, og var i begyndelsen at firserne 
tæt ved 100 medlemmer. Udviklingen toppe-
de i midten af 80-erne, og der skete en næsten 
fordobling i den "officielle" passiv side. 
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I 1973 udkom også det første nummer at 
AMC-Information. Initiativtageren var oven-
nævnte Arild Larsen, som også var redaktør. 
Der er indtil nu udsendt omkring 180 numre, 
og de har været en uvurderlig kilde til disse 
informationer om klubben. 

Klubben havde på den tid mange aktiviteter, 
og stod som arrangør at mange større stævner, 
i flæng kan nævnes f.eks.: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• ermiksvæ-

• 

• 

• 

• 
• 

1974 Danmarksmesterskaber i skrænt-
flyvning i Hanstholm  
1974 Danmarksmesterskab i termikflyv-
ning  
1975 Molscup som AMC var stifter af og 
som i mange år var fast begivenhed, som 
landet over blev betragtet som seriøst me-
get stævne  
1975 Nordisk mesterskab i motorflyvning 
ved Herning.  
1976 Danmarksmesterskaber i kunstflyv-
ning. på Flyvestation Vandel  
1977 Nordisk Mesterskab i Hanstholm  
1977 Danmarksmesterskaber i kunstflyv-
ning. på Flyvestation Vandel  
1978 Danmarksmesterskaber i skrænt-
flyvning i Hanstholm  
1979 DM i kunstflyvning på Vandel fly-
veplads  
1984 Danmarksmesterskaber i t
veflyvning  

Mange af klubbens medlemmer gjorde sig 
bemærket med fine rekorder f.eks.:  

Richard Møller Nielsen Danmarksrekord i 
hastighed for svævefly  
Elo Winther nr. 2 i Danmarksmesterska-
ber for svævefly og nr. 8 i Nordiske me-
sterskaber.  
Bruno Hedegård nr. 2 i DM i kunstflyv-
ning.  
Frede Sachmann nr. 2 i DM i Jumbo-skala  
Jens Olsen Danmarksmester i kunstflyv-
ning og Jysk mester 1984.  

og mange andre burde også nævnes 

Sådan er det desværre ikke i dag, hvor kun er 
F3J svæveflyverne gør sig bemærket udenbys 
i ny og næ. 

Der blev afholdt mange bykampe mod bl.a. 
Randers og Herning, ligesom klubben deltog i 
mange internationale stævner, hvor vi place-
rede os pænt. 

Der var også i de år en livlig vinteraktivitet 
hvor der bl.a. blev bygget radioanlæg og ser-
voer i store mængder, (50 stk.). Det skete i 
forbindelse med klubaftenerne, som i en peri-
ode formede sig som et elektronikkursus, og 
blev afholdt i JTAS's lokaler, dels i Fiskerga-
de og senere i Slet. Det blev ledet at Richard 
Møller Nielsen med Carl Emil Jacobsen som 
teorilærer. 

Man følte sig i 1977 tvunget til at indføre ad-
gangsbegrænsning, dels fordi man ikke kunne 
overkomme at oplære alle nybegyndere, dels 
pga. de støjgener den store aktivitet medførte. 
Støjen var ved flere lejligheder var ved at ko-
ste os flyvepladsen. Det er også årsagen til, at 
vi i dag må leve med indskrænkninger i de 
perioder, hvor der må flyves med brændstof-
motor. Herfra stammer i øvrigt også forbuddet 
mod at overflyve Lystrup Idrætsforenings 
fodboldbaner, idet der var episoder, hvor fly 
faldt ned midt på banen under en kamp, og 
politiet blev tilkaldt. 

I denne guldalderperiode havde klubben også 
sit hidtil eneste kvindelige bestyrelsesmedlem 
Lone Rasmussen, som var meget aktiv som 
arrangør af store og små svæveflyvestævner, 
og også redaktør af bladet. I dag er Lone aktiv 
arrangør af vinterens indendørs flyvestævner. 

Begyndelsen af 80-erne var en periode med 
mange op- og nedture. Klubarealerne var ofte 
udsat for hærværk, ikke mindst da vores 
klubhus blev brændt ned, og det samme skete 
med de næste 2 skurvogne og en glasfibercon-
tainer som afløste det. Arild skriver i bladet i 
1984 "Kommunen har nu stillet en container 
til rådighed, den er lavet af glasfiber, så den 
bliver nok svær at brænde af". Det lykkedes 
alligevel pyromanen at få den ødelagt også, 
inden han omsider blev arresteret. 

I oktober samme år lød det glade budskab, at 
vi havde fået et nyt hus igen, det var igen 
kommunen der hjalp os med en container, 
denne gang en ombygget metalcontainer, som 
havde været brugt til omklædningsrum og 
baderum for en sportsklub, og som indeholdt 
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bl.a. 6 brusekabiner og toiletrum. Det er fak-
tisk det klubhus vi endnu har. Bruser og toi-
letter er væk. men sporene derfra ses stadig. 
Huset var i mange år uden andet lys, end nog-
le små plastikkupler i taget. Det er i mellemti-
den blevet pyntet lidt op med vinduer, loftbe-
klædning og maling. 

Der er også blevet forsøgt hærværk imod det, 
f. eks. har nogle personer med en firhjuls-
trækker, i den tro at der var noget at stjæle, 
forsøgt at rykke lågerne i den ene endegavl 
op, ganske vist uden held, men de fik da truk-
ket huset ned af sokkelstenene. Vi har også 
gentagende gange fået stjålet det solpanel, 
som holdt vores akkumulatorbatteri opladet.  

Der blev, som resultat af dette hærværk og 
fordi nogen brugte vores startbaner som mo-
torbane, opsat aflåselige bomme både ved 
Lystrupvej og ved den daværende udkørsel til 
Mosevej, og det er glædeligt at kunne konsta-
tere, at der ikke siden har været nævneværdi-
ge problemer indtil efteråret 2002, hvor ba-
nerne atter måtte tjene som motorbane. I dag 
er bommen atter fjernet, da klubben kan blive 
draget til ansvar, hvis nogen uvedkommende 
påkører den uafmærkede bom. Bestyrelsen 
overvejer at opsætte en ny godkendt bom. 

Klubben er 2 gange i de forløbne mange år 
blevet delt, idet en gruppe meget ambitiøse 
svæveflyvere havde problemer med at få den 
(tidsmæssige) plads de skulle bruge til deres 
træning og derfor startede Brabrand Mfk. i 
1977. I 1990 startede en gruppe Jumbo-
Motorflyvere Modelflyverne i Århus. AMC er 
dog fortsat byens største og mest alsidige 
klub. 

Efter nogle urolige år sidst i 80-erne, med 
megen strid, klikedannelser og nogle særdeles 
ophidsede generalforsamlinger, som resulte-
rede i sidstnævnte deling af klubben, har den 
sidste periode været rolig og afslappet og med 
en god atmosfære, men der var, især i begyn-
delsen af 90-erne en, meget stille periode hvor 
medlemstallet var et stykke under 50, og hvor 
aktivitetsniveauet var ganske lavt.  I de sidste 
ca. 10 år har klubben gennemgået en rolig og 
stabil udvikling. Medlemstallet svinger nu 
mellem 90 og 100, og der kommer stadig 
mange nye piloter til. 

Klubben har, i en meget lang årrække, levet 
med truslen om at lossepladsen skulle udvides 
hen over det område, hvor vores plads ligger. 
Vi var i de første mange år på stedet lejere 
hos en privat landmand, og da jorden blev 
eksproprieret til losseplads, fik vi en aftale 
med kommunen om at vi kunne blive indtil 
udvidelsen gik i gang. Det var først i slutnin-
gen af 90-erne at miljøministeriet nedlagde 
forbud mod den planlagte udvidelse, at det 
faldt lidt ro over vores pladsforhold. Bestyrel-
se var i den periode flere gange til møde på 
rådhuset om vores muligheder, og det resulte-
rede da også i at vi fik lejekontrakt på et areal 
til ved siden af Egå rensningsanlæg, som vi 
faktisk stadig har. Vi er fortsat ikke er helt 
sikre på hvad der skal ske, bl.a. i forbindelse 
med anlæg af den nye motorvej.  

I tiltro til at vi kunne blive hvor vi var, og 
ikke fik behov for at flytte til føromtalte area-
ler, blev der i sidste halvdel af 90-erne lavet 
en del forbedringer af vores nuværende plads, 
fx er der indrettet en hyggekrog med bænke 
og borde og et læhegn som vores altid hjælp-
somme pensionister har tømret sammen. 

Vores pensionistgruppe har i de seneste 8-10 
år haft deres egen lille klub i klubben. De kal-
der sig "De Grå Pingviner", for som de selv 
siger: Grå er vi jo, og flyve kan vi heller ikke. 
De Grå Pingviner mødes hver tirsdag formid-
dag når vejret er godt, og der bliver fløjet me-
get med el-svævefly. Derudover er det vigtigt 
med god tid til formiddagskaffe med basser 
og sommetider også lidt frokost. 

Man kan læse i de gamle numre af bladet, at 
der til stadighed, i årenes løb har været pro-
blemer med støj fra vores fly. Vi har flere 
gange været ved at miste vores flyveplads, og 
med den tiltagende miljøbevidsthed, er det et 
problem, som vi fortsat må tage meget seriøst, 
hvis vi skal vedblive at klare frisag. Vi kan 
heldigvis konstatere at det bliver ydet en god 
indsats for at dæmpe motorerne. Alle brænd-
stofmodeller skal som bekendt støjmåles, og 
på nær en episode efteråret 2002, har der ikke 
været alvorlige problemer i de seneste 15 år. 

Bestyrelsen har i de senere år arbejdet på at få 
en mere permanent opholdstilladelse i Lystrup 
Enge. Ganske vist har klubben nu ligget der i 
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30 år, men siden kommunen overtog arealet, 
kun på en kontrakt med 1 måneds opsigelse. 
Senest har kommunen besluttet at oversvøm-
me engdraget vest for Lystrupvej, og vi fryg-
tede, at det kunne få konsekvenser for vores 
tilstedeværelse, da de berørte landmænd skal 
have erstatningsjorder. Heldigvis tyder det på, 
at der ikke er interesse for vores område, og 
bestyrelsen arbejder fortsat på at få en lang-
tidskontrakt på området. Det vil gøre det rea-
listisk, at få et længe ønsket rigtigt klubhus 
med el, vand, varme og måske kloakering. 

AMC har tilsluttet sig DGI for at drage nytte 
af sammenslutningens indflydelse overfor 
myndighederne samt hvad DGI ellers tilbyder 
i form af forsikringer og assistance. AMC er 
også i år blevet tilmeldt Lystrup Fælleslaug, 
for at markere foreningen i lokalsamfundet. 

 

Mens medlemstilgangen for øjeblikket er stor, 
og der er ikke mindre end 6 nye piloter under 
oplæring, er det fælles aktivitetsniveau fal-
dende. Det er noget de fleste foreninger ople-
ver i disse år, hvor fritid er blevet en sparsom 
ressource for de fleste. Arbejde, familie og 
andre fritidsinteresser kræver deres del af 
opmærksomheden, og modelflyvningen finder 

sted,  når der er et hul i hverdagens travle ka-

lender. Det viser sig også ved beskeden delta-
gelse i klubbens arrangementer.  

Der er ingen tvivl om, at AMC vil leve mange 
år endnu, men det ér allerede og bliver i høje-
re grad en anden klub, end dén som historien 
beskriver, og sådan skal det også være. Tek-
nologien og ikke mindst hjemmecomputeren 
udstyret med en modelflyvesimulator har 
gjort piloterne langt mere individuelle i deres 
udfoldelser. Helt unge mennesker kommer til 
klubben med helikoptere til 10.000 Kr. og kan 
allerede fra starten flyve dem i en vis ud-
strækning efter forudgående træning ved 
hjemmecomputeren. 

Lad os sammen håbe at AMC får en blom-
strende fremtid hvad end teknikken og sam-
fundsudviklingen vil bringe. 

Et trefoldigt LEVE på jubilæumsdagen for 
AMC og for klubbens mange hyggelige med-
lemmer. 

Ps. Der findes en næsten komplet samling af 
klubbens gamle medlemsblade fra 1974 til 
d.d.  

Dette arkiv kan udlånes til de som måtte være 
interesserede i at fordybe sig i klubbens histo-
rie, og eventuelt skrive supplerende artikler 

om emnet.
denne artik
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I 1978 satte Peter Frank Frederiksen
hastighedsrekord med svæveflyver
på pladsen i Lystrup Enge. Da re-
kordreglerne var meget omfattende,
havde Peters far Henry mobiliseret
holdet som ses på billedet. Det er
bagest: Jens Buthler, Frede Sach-
mann, Niels Rasmussen, Valther
Nyborg, Knud Erik Hansen og NN. I
midterrækken: Henry Frank Frede-
riksen, Richard Møller Nielsen, Lo-
ne Buch, Alex Thomsen, Jørgen og
Lars Solberg. Forrest Jan Toft og
rekordsætteren Peter. 
Richard slog også rekorden, men
den kunne ikke anerkendes da reg-
lerne kun tillader én rekordforbed-
ring samme dag Peter fløj 160 Kmt
 Samlingen findes hos forfatteren af 
el, Steen Bluhme. 
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En hyggelig eftermiddag i den lune stue. 
 
af Ove Foldbjerg 
 
 
 
Som man kan se af foregående artikel, har 
Steen Bluhme skrevet udførlig om klubbens 
tilblivelse og historie. Som et supplement 
mente Allan og jeg, at det kunne være interes-
sant at få vore ældre medlemmer samlet for at 
høre om deres personlige oplevelser. 

En søndag eftermiddag mens vinteren bød på 
alt andet end flyvevejr, mødtes Richard Møl-
ler Nielsen, Søren Bach, Frede Sachmann, 
Werner Pedersen, Steen Bluhme, Bjørn Borg, 
Kai Andersen og Allan Feld i Ove Foldbjergs 
lune stue til kaffe, kage og røverhistorier. 

Snakken kom hurtig i gang, og det blev klart, 
at de gamle medlemmer havde været meget 
aktive og havde mange oplevelser bag sig. 

Der blev bl.a. fortalt med glød om datidens 
skræntflyvning i Hanstholm. Richard og Fre-
de havde været flittige gæster deroppe, sam-
men med mange af vore øvrige medlemmer. 
Der blev ofte afholdt konkurrence med AMC 
som arrangør. 

Hanstholm har skrænter der passer til de fleste 
vindforhold, det blæste ofte kraftigt og det var 
med til at gøre det sjov at flyve. Richard kun-
ne berette om den gang han nærmest fløj i 
orkan. Vinden var så kraftig, at en hjælper 
måtte stå bag ham og støtte, for at han kunne 
stå fast i vinden. 

Skræntflyvning har flere discipliner, bl.a. ha-
stighedsflyvning og varighedsflyvning.  

Hastigflyvning var populær. Det foregik på 
den måde, at der blev placeret en observatør i 
hver ende af banen, som hver gang et fly pas-
serede vendemærket, gav signal til piloten 
med en fløjte. Når vinden var til det, kunne 
hastighederne blive meget høje, og der skulle 
fuld opmærksomhed til hele tiden. 

Varighedsflyvningen krævede også koncen-
tration, når man i timevis skulle styre model-
len frem og tilbage. Det hændte, at flyvningen 
først stoppede, når naturen ubønhørligt kaldte 
vandet frem i pilotens øjne. 

Omkring 1952 blev der også fløjet linestyring, 
det foregik ude ved Århus stadion, men det 
blev aldrig den helt store succes. På det tids-
punkt eksperimenterede man med ramjet mo-
torer. Der blev fremstillet en, som blev for-
søgt brugt til linestyring, men det blev til me-
re larm end flyvning. 

Da radiostyring begyndte at komme konstrue-
rede Richard selv div. Radioudstyr. De første 
anlæg var de såkaldte klap anlæg, dvs. det var 
kun side roret, der kunne styres og kun i en 
fast rækkefølge: venstre, ligeud, højre, ligeud. 
Det var besværligt, for havde man lige drejet 
til venstre og skulle til venstre igen, måtte 
man først til højre for at komme til venstre. 
Til gengæld var modellerne meget egenstabi-
le. Så længe motoren kørte, gik det jævnt op-
ad, og når motoren stoppede, gik det jævnt 
nedad – for det meste. 

Efterhånden som radioudstyret blev udbygget 
med flere rorfunktioner blev modellerne ud-
styret med de rorfunktioner, vi kender i dag. 
Motorerne blev også bedre, og det blev flyv-
ning, som vi kender i dag. 

AMC var stadig aktiv som stævnearrangør 
både på vores egen plads, og på Vandel fly-
veplads som ofte blev brugt. For at have hjæl-
per nok til at afvikle stævnerne deltog piloter-
nes koner med at styre resultatlister m.m. 

Der blev også fløjet by stævner med bl.a. 
Herning, til disse stævner var deltagerantallet 
ofte omkring 30. 
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AMC Bestyrelsesmøde 
Mødedato: 18 marts 2003 
Deltagere: Ove Foldbjerg, Ole Jensen, Jes Schmidt, Peter Bejerholm, Mike Pedersen og Allan Feld 

 
1. Planlægning af pladsklargøring  
Det blev besluttet at startbanerne skal tromles. 
Banen er meget ujævn, og der skal fyldes jord 
på flere steder. Ove lejer tromle og Mike kø-
rer med den. 

Søren Bach leverer ny vindpose. 

Der skal ryddes op og rengøres i klublokalet. 
Hvis der er deltagere nok, skal der også ryd-
des op i baglokalet.  

2. Nyt bagvæg i bageste depotrum 
Væggen mellem depotrum og baglokale er 
ikke stærk nok til at holde hylderne i depot-
rummet. Allan køber et forskalningsbræt og 4 
gennemgående bolte til forstærkning. 

3. Hensigtserklæring til DGI 
For at tilmelde klubben under DGI, skal for-
målsparagraffen i vores vedtægter ændres, 
således at klubbens midler i tilfælde af ophør 
tilfalder almennyttige formål under DGI og 
ikke, som de nuværende vedtægter siger, RC-
Unionen. Det kan tidligst ændres på næste års 
generalforsamling. Jes har derfor udarbejdet 
en hensigtserklæring til DGI om at det vil ske. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev erklæ-
ringen på grundlag af den forhåndstilsagn, der 
blev givet på generalforsamlingen. 

4. Uddeling af pokaler 
Det blev besluttet, at klubben vil gå over til 
engangspokaler i form af plaketter eller lig-
nende, som uddeles til ejendom. Ove frem-
lagde liste over pokalernes modtagere. Poka-
lerne for sæsonen 2002 uddeles ved stander-
hejsningen. 

5. Jubilæumsstævne 
På oplæg fra Leif Mikkelsen blev det diskute-
ret om bestyrelsen ville give dispensation til 
at overflyve boldbanerne under stævnet. Dette 
blev afslået.  

Ole har fundet mulighed for at leje et profes-
sionelt anlæg med trådløs mikrofon til ca. 
1.700 Kr. 

Stævneudvalget har fået i opdrag at annoncere 
stævnet i Århus Onsdag samt andre relevante 
steder. Der søges sponsorat til annoncerne hos 
Avionic. Avionic og Hobby World er invite-
ret, men Hobby World kan ikke deltage pga. 
af andre arrangementer. Også El-Flight skal 
have indbydelse. 

Allan efterlyser, at der kommer gang i plan-
lægningen. 

6. Baner og klubhus 
Det er begrænset hvad klubben vil ofre før en 
varig lejekontrakt kommer i hus. Muligheden 
for at udvide banerne etapevis med grundig 
bearbejdning af banefundamentet blev disku-
teret, men afventer. Strøm i klubhuset afven-
ter ligeledes. 

7. Bekæmpelse af muldvarpe 
Allan hyrer med et bekæmpelsesfirma i Gre-
naa. Udryddelsen afvente at jordtemperaturen 
kommer over 6º. Prisen er ca. 500 Kr. 

8. AMC-nyt jubilæumsnummer 
Ove efterspurgte artikler til bladet. Ole vil evt. 
skrive om sig besøg på en engelsk udstilling 
for krigs- og veteranfly. Ove og Allan skriver 
om klubbens historie. Bladets trykkvalitet er 
blevet for ringe. Ole tilbød at forsøge at tryk-
ke bladet på en ny kopimaskine. Allan sender 
seneste nummer af bladet til Ole til test. 

9. Eventuelt 
Ove meddeler Fritids- og Kulturudvalget at 
foreningen har skiftet kasserer. Jes fik over-
draget materiale m.v. til kassererjobbet fra Per 
Holm der var særligt indbudt til mødet. Besty-
relsen underskrev fuldmagt til Jes ang. bank-
konto.
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AMC Bestyrelsesmøde 
Mødedato: 28 maj 2003 
Deltagere: Ove Foldbjerg, Ole Jensen, Jes Schmidt, Peter Bejerholm, Mike Pedersen og Allan Feld 

 

1. Opfølgning på jubilæumsstævne 
På grund af meget beskeden tilmelding tilpas-
ses stævneprogrammet.  

Faldskærmsopvisningen udgår. Opvisnings-
programmet ændres til fri opvisning som ved 
festugeflyvningen. Der er stadig tale om et 
publikumsstævne. Stævnet afkortes til 1 dag, 
lørdag. Stævnet annonceres  i lokale nyheds-
medier. Der opstilles toiletvogn. Der kan 
camperes på pladsen. Publikum kan købe pøl-
ser til grillen samt øl, vand og kaffe. Der skal 
findes frivillige til at passe udsalget. Klubben 
er vært ved aftensmad på grill samt fadøl til 
medlemmer og gæstepiloter. 

2. Nødplan for græsslåning 
Det er sket flere gange at græsset på banerne 
ikke er blevet slået efter planen. Der udleve-
res nøgler til bestyrelsen, så græsset kan blive 
slået alligevel. 

3. Aflastning af instruktører 
De mange begyndere tager meget tid for in-
struktørerne Mike og Allan. Peter, Ole og Jes 
vil være behjælpelige med at tage en tur med 
eleverne, når de alligevel er på pladsen, men 
de ønsker ikke at blive registreret som in-
struktører aht. at undgå opringninger. Ove vil 
bistå med kontrol af model, rortrimning og 
anden klargøring, men ønsker ikke at flyve 
med eleverne. 

4. Ny klubmodel 
Klubmodellen og den tilhørende sender er 
udtjente. Mike indkøber og klargør en ny 
Avistar på klubbens vegne. Vi forsøger at 
skaffe en brugt FC-16 sender. Mike admini-
strerer og vedligeholder den nye model. Mo-
toren fra den nuværende klubmodel er ny og 
genbruges. Mike checker modtager, batterier 
og servoer og udskifter som nødvendigt. 

 

5. Muldvarpebekæmpelse 
Der er fanget næsten 20 muldvarpe, og antal-
let af muldvarpeskud er reduceret kraftigt. 
Afmærkningspindene for fælderne på banen 
er lidt generende, men når det lange græs er 
slået, kan fælderne flyttes uden for banen.  

6. Forsikring under DGI 
Vi er nu dækket af DGIs forsikringer, og kan 
opsige klubbens egne forsikringer.  

7. Klubbladet 
Det kniber med indlæg fra medlemmerne, og 
ambitionsniveauet overvejes. Så vidt muligt 
fastholdes 4 årlige udgivelser, men om nød-
vendigt med varierende sideantal. 

8. Anlæggelse af heli-pad 
Det er til gensidig ulempe, at helikopterpiloter 
træner hovering på startbanerne. Det undersø-
ges om et særligt område kan udlægges til 
hovering. Området skal i givet fald være et 
areal på 80-100 m2 med kortklippet græs. 
Hans Peter tages med på råd. 

9. Skilt ved standpladserne 
Der opsættes et permanent skilt med adgang 
forbudt for tilskuere på standpladserne aht. 
tilskuernes og modellernes sikkerhed. 

10. Overdækning af bænkebordene 
Klubbens pavillontelt er kasseret. I stedet an-
skaffes en presenning der kan opsættes efter 
behov til overdækning af bænkebordene.  

11. Klubbens fremtid i Lystrup Enge 
Ove har talt med pladsforvalteren om klub-
bens fortsatte placering i Lystrup Enge. Engen 
på den anden side af Lystrupvej oversvøm-
mes, og landmændene skal have erstatnings-
jord. Det tyder dog på, at de ikke er interesse-
ret i vores område. Sagen er fortsat uafklaret.
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Klub information 
 

A-certifikater: 
      Mike Pedersen d. 24 maj 2003 
      Michael Østergaard d. 4 juni 2003 

Klubben ønsker tillykke med certifikaterne. 

 

Aflysning: 
Det planlagte F3J stævne d. 31 august er aflyst på 
opfordring af Unionens F3J styringsgruppe. Be-
grundelsen er, at der allerede er mange F3J stæv-
ner i år. Til gengæld kan vi arrangere et næste år. 

 
Uddeling af klubpokaler 
I forbindelse med standerhejsningen d. 12 april blev følgende pokaler uddelt: 

Juniorpokalen Uddeles ikke i år 
Bedste motormodel Ole Jensen 
Bedste svævemodel Uddeles ikke i år 
Club motor * Frede Sachmann 
Club termik Peter Mikkelsen 
Aktivitetspokal Allan Feld 
Club skala Uddeles ikke i år 
Længste termiktid ** Peter Mikkelsen 

*   Ny pokal da Mikkel vandt pokalen til ejendom sidste år. 
** Egentlig vundet af Lars Christensen, der ikke længere er medlem. 

 

Klubkalender  
Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet 

Lørdag 14-jun fra kl. 09:00 AMC jubilæumsstævne med publikumsopvisning 

Lørdag 14-jun fra kl. 19:00 Middag for piloter og gæstepiloter 

Lørdag 28-jun 14:00-17:00 Auktion og familiedag 

Lørdag 28-jun fra kl. 19:00 AMC jubilæumsfest for medlemmer og familie 

Lørdag 02-aug 10:00-16:00 AMC motorflyvestævne  

Onsdag 3-sep 18:30-20:00 Festugeflyvning 

Lørdag 6-sep fra kl.13:00 Festugeflyvning 

Lørdag 11-okt fra kl.10:00 Standerstrygning 

Onsdag 3-dec fra kl. 19.30 Glöggaften 

Onsdag 18-feb 04 fra kl. 19:30 Generalforsamling 
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