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Bestyrelsen og AMC Nyt 
ønsker alle klubbens med-
lemmer  
en rigtig glædelig Jul og et 
godt Nytår. 



Aarhus Modelflyve Club 
Hjemmeside: http://www.amc-rc.dk 

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 Jes Schmidt  js@amc-rc.dk 
Webmaster Jes Schmidt  js@amc-rc.dk 

 
Instruktører     (Kontrollanter markeret med *) 

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:  
Jes Christensen 86 17 18 16 Ole T. Jensen * 86 94 22 80 
Lars Blaabjerg 86 99 80 55   

 

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 brændstofmotorer skal som minimum være udstyret med fabrikantens stan-
dard 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. 

 



Indkaldelse til ordinær 

Generalforsamling Onsdag den 18/2-2003  
 

kl. 19.30 i Elsted- Lystrup Beboerhus, Elstedskolevej 4 Lystrup 

 

Dagsorden i flg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

3. Godkendelse af regnskabet 

4. Fremlæggelse af budget. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er 
fremsat ønske herom (det skal fremgå af dagsordenen, hvem der er på valg). 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt (eller på 
Email) til klubbens sekretær og skal være sekretæren i hænde senest 1 feb. 2004.  

Email adresse:  allan.feld@mail.tele.dk. 

Postadresse: 

Allan Feld 
Odensegade 37 st. th. 
8000 Århus C 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Ove Foldbjerg 
Allan Feld 
 

Suppleanter på valg: 

Mike Pedersen 
Flemming Thomsen 

 

Ove Foldbjerg modtager ikke genvalg. 

 

med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Husk 

AMC’s hyggelige 
 
 
 

 

 

 

 

 

Onsdag 3 december 
 

 

Vi mødes kl 19:30 

i Elsted- Lystrup Beboerhus, 

Elstedskolevej 4, Lystrup 
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En formand siger farvel. 
Bestyrelsen har med stor beklagelse erfaret, at 
vores gode formand Ove Foldbjerg ikke øn-
sker at genopstille til bestyrelsen på den kom-
mende generalforsamling. Ove giver som be-
grundelse herfor, at der må nye kræfter til, og 
at han efter mange år i bestyrelsen, ønsker at 
bruge mere tid på selve modelflyvningen. 

I sine 8 år i bestyrelsen og især i sine 2 år som 
formand for AMC, har Ove gjort et stort ar-
bejde for klubben, og har med sin gode døm-
mekraft og elskværdige væsen været en sam-
lende og stabiliserende kraft i bestyrelsen. Der 
bliver meget at leve op til for en kommende 
formand. Forhåbentlig bliver der hjælp at hen-
te, da Ove har accepteret at stille op til valg 
som suppleant. 

Et stort tak til Ove for indsatsen, og god for-
nøjelse med de mange flyveture, der venter. 

 

På opfordring fra AMC-nyt har Ove skrevet 
følgende indlæg, hvor han ser tilbage på mo-
delflyvningens udvikling, og ser tilbage på de 
glædelige og mindre glædelige situationer 
som bestyrelsesmedlem og formand. 

Ove skriver: 

Jeg har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen 
ved næste generalforsamling. 

Jeg har været i bestyrelsen siden jeg begyndte 
som modelflyver i 1996, de sidste 2 år som 
formand. Det at være i en bestyrelse, hvor 
beslutningerne træffes, er en udfordring. Det 
er ikke alt der lykkes; men når vi laver noget 
medlemmerne bakker op om, er det dejligt. 

Modelflyvningen har udviklet sig meget i de 
år, her er det nok mest el-flyvningen, der har 
taget fart med de bedre batterier og senest 
med de børsteløse motorer; men tro ikke, at 
det er billigt at flyve med el. 

De sidste 2 år er der også kommet indendørs 
flyvning på programmet, det er Lone Buch 
Rasmussen, der har taget initiativ til dette. Det 
er en god måde at holde det sociale samvær 
ved lige i vinterens løb. 

En anden måde at se hvordan aktiviteterne på 
flyvepladsen skifter er, hvor vi for få år siden 
havde en stor svæveflyvergruppe, er den 
svundet en del, til gengæld har vi nu fået en 
stor helikoptergruppe. Det stabile ved klubben 
er motorflyverne, men her sker der også en 
udvikling mod større modeller, f.eks. Ole Jen-
sen´s store Tiger Moth. 

Det der har glædet mig mest, er de mange nye 
medlemmer vi har fået. De er kommet med 
deres Avistar, og har fået god hjælp af vore 
tålmodige instruktører, og efter kort tid har de 
fået lært at flyve. En af grundene til at de læ-
rer så hurtigt, er brugen af PC fly simulatorer, 
der giver en god fornemmelse for flyvningen, 
og man undgår nogle havarier. 

 

En ting, der har været medvirkende til min 
beslutning om at sige farvel, er den ringe 
hjælp vi i bestyrelsen får fra medlemmerne. I 
skal huske på, at vi alle er medlemmer, og at 
vi alle skal hjælpe hinanden med at holde 
klubben i gang. Jeg har sjældent mødt med-
lemmer, der på eget initiativ er gået i gang 
med f.eks. at tømme skraldespanden, holde 
huset rent, feje vores fliser - ting som hele 
tiden skal gøres, for at holde vores flyveplads 
og vores omgivelser pæne, så vi føler, det er 
dejligt at komme på pladsen. 

 

I år har vi fejret vores klubs 40 års jubilæum. 
Det var en stor oplevelse, at være med til at 
arrangere vores flyvestævne og senere jubilæ-
umsfesten, hvor vi havde vores koner og kæ-
rester med, samt at se den store medlemsop-
bakning: Tak for det. 

Jeg håber, vi fremover kan have en bestyrelse, 
som medlemmerne vil bakke om, ikke bare i 
tale men også i praktisk hjælp. 

Jeg vil til slut takke mine bestyrelseskollegaer 
for et godt samarbejde. 

Med venlig hilsen 
Ove Foldbjerg  
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De nye certifikatregler i AMC
Som bekendt har RC-Unionen besluttet at 
ændre reglerne for udstedelse af certifikater 
pr. 1/1 2004. Samtidig tilbagekaldes alle god-
kendelser af kontrollanter. Tidligere udstedte 
certifikater er dog fortsat gyldige. 

AMC ønsker fortsat at have egne kontrollan-
ter for de mest alm. modeltyper, og bestyrel-
sen har indstillet følgende medlemmer til RC-
Unionen til godkendelse som kontrollanter:  

S-certifikat: Leif Mikkelsen. 

A-certifikat:  Ole Jensen, Peter Bejerholm, 
Mike Pedersen og Allan Feld. 

H-certifikat:  Lars Blåbjerg og Hans Peter 
Christensen 

Stormodel motorfly: Ole Jensen og Peter Be-
jerholm 

Der indstilles ikke kontrollanter for: Stormo-
del helikopter, stormodel svæver og Jetfly. 

Jetfly. Hvis AMC-medlemmer skulle få be-
hov for at tage certifikat til disse modeltyper, 
kan det ske efter aftale med anden modelfly-
veklub. AMC har indgået aftale om dette med 
Nuserne i Grindsted, Sydkystens MFK i Gre-
ve og Jet Danmark i Sønderjylland. 

Bortset fra Hans Peter fungerer de ovennævn-
te kontrollanter også som klubbens primære 
instruktører indenfor modeltypen. Det skal 
dog ikke afholde andre af klubbens øvede 
piloter fra at instruere begyndere, bortset fra 
stormodeller, hvor der gælder særlige regler. 

Vær opmærksom på, at man ifm. stormodeller 
skal rekvirere et registreringsnummer fra RC-
Unionen, allerede før man bygger modellen. 

Det er fra AMC-bestyrelsens side fastslået, at 
de nye certifikatregler håndhæves og efterle-
ves i den ånd, de er udstedt fra RC-Unionen.   

AMC’s flyveplads, en brik i kommunens puslespil
Embedsmænd og politikere i Århus kommune 
har følt sig kaldet til, en gang for alle, at få 
styr på kommunens støjende fritidsaktiviteter. 
Det drejer sig om motorsport af forskellig art, 
skydning samt modelflyvning. Byens vise 
fædre gav deres embedsmænd i opdrag at 
finde egnede lokaliteter til placering af de stø-
jende aktiviteter. I deres uudgrundelige vis-
dom har embedsmændene fundet 3 egnede lo-
kaliteter, hvoraf den ene er matrikel 2ao og 
2ap Vejlby by. Her fandt man forholdene eg-
nede til placering af et motocross baneanlæg. 
Det kunne alt sammen være meget udmærket, 
hvis ikke netop samme matrikelnummer var 
at genfinde i AMC’s lejekontrakt med Århus 
Kommune. Ja, rigtig forstået. Man foreslår en 
motocrossbane placeret på vores flyveplads. 

Læs mere på http://www.amc-rc.dk/matrikel/ 

Det var lidt tilfældigt, at bestyrelsen fik nys 
om planerne. Det skete via en artikel i Århus 
Onsdag. Nyheden satte straks sindene i kog, 
og bestyrelsen mødtes i hast for at beslutte, 
hvad vi skulle stille op. Jes Schmidt fandt 
supplerende materiale på kommunens web-

side, og skaffede også en trykt folder med en 
beskrivelse af embedsværkets oplæg. Og det 
var ganske vidst – avisen havde talt sandt. 
AMC’s flyveplads var i spil om placering af 
en motorbane. Nu var gode dyr rådne. Hvad 
skulle vi stille op. I et øjebliks ophidselse var 
vi klar til åben konfrontation med kommunen. 
De måtte tydeligvis være bindegale de em-
bedsmænd.  

Så kom vi i tanke om at AMC jo meldte sig 
ind i Idrætssamvirket Århus sidste år. Måske 
kunne de hjælpe. Idrætssamvirket blev kon-
taktet og Ove og Jes var til møde med Nicolai 
Blom. Konklusionen blev, at vi skulle forfatte 
en skrivelse til kommunens Teknisk Udvalg, 
hvor vi argumenterede for vores sag – så det 
gjorde vi straks. 

Vi erfarede, at der skulle være en beboerhø-
ring i Lystrup i september. Der mødte et ud-
valg fra bestyrelsen op for at høre, hvad der 
blev sagt. Det var både spændende og foruro-
ligende. De gode borgere fra Lystrup argu-
menterede energisk for at motocross banen 
burde placeres andre steder en netop Lystrup. 
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Deri var kommunens embedsmænd og politi-
kere ikke enige, og havde forberedt sig grun-
digt bl.a. med avancerede støjkort over områ-
det med indtegning af den beregnede støjbe-
lastning. Det imponerede dog ikke beboerne i 
Lystrup. De havde også gjort deres hjemme-
arbejde, og kunne fremføre vægtige modar-
gumenter i den lange men absolut sobre de-
bat, der udspandt sig. Dette var skarp kontrast 
til den høring, der et par uger forinden havde 
fundet sted i Spørring. Grusgraven i Spørring 
er et andet af de udpegede områder for place-
ring af motorbanen. 

Da embedsværket og de folkevalgte til sidst 
løb tør for argumentation, rejste en af politi-
kerne sig for at sige et trøstens ord, nemlig at 
der kunne gå både 5 og 10 år, inden der ville 

blive taget en endelig beslutning. Måske fandt 
nogen trøst heri, men for AMC var det vel 
den værst tænkelige udgang på debatten. Det 
betyder nemlig, at vi i en årrække må leve i 
uvished om flyvepladsens skæbne, og derfor 
må skrinlægge alle større planer om forbed-
ring af baneforhold og klubhusfaciliteter. Når 
uheldet var ude, havde det måske været bedre 
at få klar besked, så vi kunne arbejde på at 
finde en ny god flyveplads. 

Siden høringen har der været ro om sagen, og 
sådan fortsætter det måske i lang tid frem-
over. 

I AMC-nyt og på klubbens hjemmeside 
http://www.amc-rc.dk, vil vi informere om 
udviklingen, når der er nyt i sagen. 

 

AMC på fugleudstilling 
Århus Fugleforening afholdt deres årlige ud-
stilling i Firmasportens Hal på Paludan Mül-
lersvej d. 18 og 19 oktober. Også i år deltog 
AMC med en stand, hvor der var udstillet om-
kring 20 modeller af meget forskellig art. Vi 
havde valgt at gøre det sådan, for at vise 
bredden i vores hobby. Standen blev stillet op 
torsdag aften af få frivillige medlemmer. 

Der var færre fugle på udstillingen i år end i 
de senere år, og der var også færre besøgende. 
Alligevel var der stor interesse for modelfly-
verne. Der var ingen tid til at kede sig. 

Specielt skinner flyverne jo i øjnene på de 
mange børn, og det er trist at se deres skuffe-
de øjne, når de hører, hvad det koster at kom-
me i gang. Til gengæld kommer der mange 
nysgerrige voksne, og nogle fortæller begej-
stret om dengang dé fløj modelflyver. Mange 
af dem får lyst til at starte igen, og det håber 
vi, at nogle af dem gør alvor af. 

Vi havde fremstillet materialer til uddeling. 
Det var en ny introduktionsfolder, der fortæl-
ler lidt om modelflyvning og om AMC, og en 
lille pamflet med forskellige WEB-adresser. 
Folderen kan ses på AMC’s hjemmeside, og 
kan printes ud, hvis nogen skulle have lyst at 

give den videre. Vi havde det sædvanlige ma-
teriale med fra RC-Unionen, og havde også 
fået en stabel begyndertilbud fra Avionic samt 
nogle kataloger vi kunne bladre i sammen 
med de besøgende. 

Weekenden var delt op i 4 vagter: formiddag 
og eftermiddag begge dage. På hver af vag-
terne var vi 2 mand på standen. De friske mo-
delflyvere, der havde valgt at bruge lidt af den 
efterårstunge weekend på at præsentere AMC 
var Werner Pedersen, Peter Thomassen, Lars 
Birkmose, Michael Østergaard, Ove Fold-
bjerg, Peter Bejerholm, Jes Schmidt og under-
tegnede. Jørn Borg var også beredvilligt stillet 
op, men blev forhindret i sidste øjeblik. Tak 
til de frivillige for indsatsen, og til de der 
hjalp med at stille op og rydde af. 

Det er vigtigt for AMC, at medlemmerne gi-
ver en hånd med ved forskellige arrangemen-
ter. Det er med til at samle klubben og gøre 
den levende. Der er forskel på hvor meget 
fritid vi har hverisær. Måske derfor er det 
altid er de samme, der stiller op som frivillige, 
og andre der altid glimrer ved deres fravær. 

Det er synd for klublivet og sammenholdet, at 
nogle kun vil nyde, og andre altid skal yde.
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Mit første år som modelflyver  
af Michael Østergaard 

Lørdag d. 6 september 2003: Efter at have 
fortaget en hastig opladning af batterierne og 
samlet resten af mit habengut skynder jeg mig 
at pakke bilen. Festugeflyvningen er annonce-
ret til at starte kl. 14.00, og jeg er allerede sent 
på den. Under den korte køretur fra midtbyen 
og ud til flyvepladsen spekulerer jeg på, om 
min nybyggede model bliver bemærket eller 
blot forsvinder i mængden af andre utrolige 
velbyggede modeller. Måske vil nogle tilsku-
ere stoppe op ved min model, og en lang ræk-
ke tekniske spørgsmål vil hagle ned over mig. 
Mænd og andre børn vil stå med øjne så store 
som propeller, og hustruerne vil antageligvis 
stå i baggrunden med et afdæmpet blik. 
Jo, jeg husker godt denne følelse af nysger-
righed da jeg for præcis et år siden mødte op 
på flyvepladsen. 

Det var en lørdag middag, og solen skinnede 
fra en skyfri himmel. Jeg havde lige været ude 
og ”jogge” en lille tur, da jeg efter et velfor-
tjent bad kastede mig på sofaen med en snert 
af kedsomhed. Foran mig på bordet lå Fest-
ugeprogrammet 2002, og da jeg alligevel ikke 
havde andet at lave, var det nærliggende at 
gennemgå indholdet – ”hmm, lad mig nu se… 
Udstilling på kvindemuseet… Fingermaling 
hos …. Aha, modelflyopvisning hos AMC”. 
Det lød spændende. Efter en kort informati-
onssøgning på ”nettet” med henblik på at læse 
om klubben og lokalisere Lystrupvej 192 løb 
jeg ned til 9’eren. I bussen på vej til flyve-
pladsen funderede jeg over, hvorvidt sådan en 
flyver kunne transporteres med Århus Sporve-
je. Nej, det var nok for optimistisk. 

Da jeg ankom til flyvepladsen, var der allere-
de en livlig aktivitet både i luften og på jor-
den. Fra en gammel container eller også kal-
det ”klubhuset” kunne man købe pølser og 
diverse drikkevarer, alt imens lyden fra brø-
lende motorer og højttaleranlæggets annonce-
ringer trængte gennem den varme sensom-
merluft. Ved hegnet langs standpladserne stod 
folk og beundrede de flotte maskiner, som 
prydede den velklippede plæne. Da jeg havde 
været på pladsen i cirka en times tid, opfan-

gede jeg svagt en annoncering af muligheden 
for en prøveflyvning med klubbens skolefly-
ver. Ja for pokker, det måtte jeg bare prøve. 
Jeg tog mod til mig og så mig omkring efter 
andre, som måske også skulle prøve – man 
ville jo nødigt være den eneste, der dummede 
sig. Vi var heldigvis en tre stykker som skulle 
prøve, og med et let nervøst antræk gik vi ud 
til instruktøren, Lars Christensen, som efter 
en kort gennemgang sluttede med bemærk-
ningen –”Når jeg siger, jeg har den…så slip-
per I pindene”. Jo, vi havde fattet beskeden. 
Instruktøren foretog starten og bragte flyveren 
i sikker højde, hvorefter vi på skift overdrog 
senderen til hinanden. Da det omsider blev 
min tur, tog jeg med bævende knæ imod sen-
deren. Hold da helt op, hvor jeg overstyrede. 
Men efter et par minutters flyvning og nogle 
hjælpende opretninger fra instruktøren syntes 
jeg selv, at det gik bedre. En ting var helt sik-
kert – jeg var solgt! Nu skulle jeg bare hjem 
til kæresten og sælge ideen om modelfly samt 
dertilhørende bil – ”Øhh, skatter….Skulle vi 
ikke anskaffe den bil, du altid har snakket 
om”… 

 

I månederne der fulgte, brugte jeg tiden til 
dels at samle information og købe modelfly-
udstyr. Efter nogen søgen og gode råd fra 
Allan Feld faldt valget på en Avistar med en 
OS 46 FX . Modellen var ARF (Almost Rea-
dy to Fly) og krævede ikke en større eksperti-
se at samle og klargøre. Nu var vinterhalvåret 
desværre over os, og på det private plan havde 
jeg nok i at passe min uddannelse, så flyvning 
blev det ikke til. Men så var der så meget an-
det, man kunne foretage sig. Det kunne f.eks. 
være en hyggelig gløgg-aften på en mørk de-
cemberdag, som klubben afholdte på Elsted 
skole. For nye medlemmer var dette arrange-
ment en fantastisk mulighed for at møde de 
andre i klubben og især høste noget erfaring 
fra ”de gamle rotter i faget”. For mit ved-
kommende blev det genvejen til en brugt si-
mulator, Aerofly Pro, som var til salg på RC-
unionens brugtbørs. Desværre kunne arran-
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gementet kun tiltrække 12-13 medlemmer, 
hvilket jeg fandt ærgerligt. Men til gengæld 
kunne vi spise alle de æbleskiver, vi havde 
lyst til ! 

Kalenderen viste nu 2003, og det meste af 
juleferien samt januar måned var gået med 
flittig brug af simulatoren. Ja, endog så meget 
at jeg til dels mistede jordforbindelsen i ren 
overbevisning om mine egne evner – jeg skul-
le være min egen instruktør! Tiden var nu 
inde til, at Avistar’en skulle have sin jomfru-
flyvning, og en grå råkold lørdag i februar 
skulle være dagen. 

Da jeg ankom til flyvepladsen var Peter Be-
jerholm og Lars Rasmussen alias Propellars 
tilstede. De var begge så flinke at gennemgå 
flyveren for diverse fejl og mangler, hvorefter 
Lars foretog den første flyvning. Avistar’en 
var helt klart ude af trim, og et par ting ved 
modellen var kritisk i den grad, at de krævede 
ændringer. Jeg pakkede sammen og tog hjem 
for at iværksætte de nødvendige forbedringer, 
så den kunne blive klar til næste dag. 

Søndag skulle vise sig at blive skæbnens dag. 
Solen var tittet frem og stod lavt over horison-
ten, men luften var stadig kold og bidende. 
Jeg var opsat på at flyve uden instruktør, og 
da kæresten nu var med, skulle jeg rigtigt vise 
mine talenter. Med let rystende knæ foretog 
jeg starten, og med det samme blev det klart, 
at flyveren opførte sig underligt. Den havde et 
voldsomt pitch-down! På mærkværdig vis 
lykkedes det mig at flyve en runde, hvorefter 
jeg landede den i hel tilstand. Nå, men jeg 
foretog et par justeringer med trim-knapperne, 
hvorefter jeg besluttede at tage en tur mere. 
Hvor svært kunne det være? Avistar’en havde 
stadig et pitch-down, og da jeg efter en enkelt 
runde ville foretage indflyvningen til landing, 
ramte jeg med en knasende lyd træerne langs 
fodboldbanerne. ”Forbandede #¤@&!/”. 
Hvad kunne man så lære af det? At flyvning 
uden instruktion var en dårlig ide! Heldigvis 
var flyveren til at redde, idet kroppen var fort-
sat gennem grenene, hvormed vingen havde 
taget alle knubsene. Et andet nyt medlem, 
Carsten, havde overværet hele episoden, og til 
mit store held tilbød han en vinge fra en 

Avistar, som han ”tilfældigvis” havde til-
overs. 

Avistar’en blev hurtig flyveklar igen, og da 
vinteren efterhånden gled over til forår, mødte 
jeg jævnligt op til instruktion i klubben. Efter 
7-8 flyvninger var jeg klar til min første solo-
tur, og som månederne skred frem, stod jeg 
pludseligt med et A-certifikat i hånden. Avi-
star’en havde så småt opfyldt sin rolle, idet 
den oftere blev kastet ud i mere halsbrækken-
de manøvrer.  

Med hensyn til det sociale arrangement så var 
klubbens 40 års jubilæum en særdeles god 
mulighed for at lære andre at kende. Især jubi-
læumsfesten den 28 juni, hvor klubbens med-
lemmer med familie var indbudt, blev en 
overordentligt hyggelig fest. Klubben havde 
sørget for den store grillmenu med tilbehør 
samt øl og vin ad libitum, hvortil nogle af ”de 
grå pingviner” selv havde medbragt brænde-
vin. Jo, det var nogle gæve svæveflyvere! 

Da sommerferien nu nærmede sig blev tiden 
inde til mit første byggeprojekt. Jeg havde set 
mig varm på en lavvinget model, Contender, 
fra Topflite. Byggesættet i sig selv var ikke 
besværligt, men projektet tog unægtelig læn-
gere tid, end jeg havde regnet med. Trangen 
til noget nyt ”legetøj” og lidt mere udfordring 
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var påfaldende stor, og desuden stod den 
kommende Festugeflyvning for døren. Et år 
som modelflyver var passeret…. 

Med denne korte beretning vil jeg blot takke 
klubben og de mange medlemmer, jeg har 
mødt og snakket med, for et fantastisk godt 

år, hvor jeg har følt mig velkommen. Til sidst 
vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle i 
klubben  god jul samt godt nytår, og må det 
kommende år blive et særdeles godt flyveår. 

 

Glædelig Jul og godt Nytår. 
 

Tak til Michael for hans fine artikel. Redakti-
onen vil også benytte lejligheden til at sige 
glædelig Jul samt fundere lidt over fremtiden. 

Trods de små genvordigheder om deling af 
arbejdsopgaver, som allerede er nævnt et par 
steder i bladet, har det igen været en dejlig 
sæson for klubben. Jubilæumsfesten satte et 
mindeværdigt punktum for de første 40 år i 
AMC. Lige straks er vi klar til at tage hul på 
de næste 40 år.  

Det bliver spændende at se hvordan udviklin-
gen vil fortsætte indenfor modelflyvning, Kan 
man forestille sig en lige så rivende udvikling, 
som den, vi har oplevet siden slutningen af 
70’erne? – nej vel? Men sådan har man sagt 
om mange ting i mange år, og alligevel bliver 
vi stadig overraskede. Unge der starter med 
modelflyvning i dag vil sikkert om 40 år fæl-
de en vemodig tåre ved tanken om de primiti-
ve computersendere man brugte i 2003, og - 
”at tænke sig, dengang i 2003 fløj vi også 
brændstofmotorer der grisede og larmede og 
aldrig var til at starte”. 

Man behøver ikke at være spåmand for at 
forudse at den kraftigste udvikling vil ske 
inden for el-flyvningen. Batterierne bliver 
hele tiden kraftigere, mindre, lettere og billi-
gere, og det samme gælder el-motorerne og 
deres elektroniske regulatorer. Brændstofmo-
torer bliver med tiden kun beskæftigelse for 
de mest uhelbredelige romantikere, som line-
styring er det for nogle i dag.  

Jeg vil også tro, at kampen om kanalerne og 
udskiftning af krystaller forsvinder hurtigt til 
fordel for sendere og modtager med automa-
tisk syntese. Med en sådan teknik, kan sende-
ren selv finde en tilfældig ledig kanal, når 
man tænder den, og modtageren kan selv fin-
de sin sender på den rigtige kanal. Syntese-
teknikken findes allerede i de mest avancere-
de sendere og modtagere, men vi har endnu 
ikke set det automatiske kanalvalg. 

I dag sidder computeren i senderen, og det 
bliver den nok ved med, men jeg tror også, at 
det bliver almindeligt med computere og for-
skellige sensorer i modtageren og modellen. 
Så kan modellen selv tage fornuftige beslut-
ninger afhængig af flyvesituationen, og den 
kan sende data tilbage til sender og pilot. Med 
en sådan teknik er det nemt at forestille sig en 
næsten nedstyrtningssikker model, der på 
egen hånd korrigerer for de værste pilotfejl – 
måske med indbygget GPS, så den nægter at 
flyve ind over forbudte områder - og med en 
’finde hjem’ funktion, så den selv vender til-
bage, hvis radioforbindelsen svigter osv. osv.  
Det er heller ikke svært at forestille sig briller 
med 3D view til piloten og kameraer i model-
len, så det er som at være der selv. 

Tilbage til nutiden. Med tak for en god sæson 
ønsker bestyrelsen alle medlemmer og deres 
familie en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår. 

Og husk at glæde dig til i morgen. Da begyn-
der de kommende år. 
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AMC klubaften d. 15/1-2004 kl. 19.00-22.00 
Temaaften om kunstflyvning (F3A) 
 

Erik Toft kommer til Elsted- Lystrup Beboer-
hus, Elstedskolevej 4 Lystrup og fortæller om 
sit mangeårige virke med F3A kunstflyvning. 

Erik Toft, som driver Hobby World i Vejle, 
har i mange år været en af Danmarks bedste 
kunstflyvere, og har som følge heraf deltaget i 
mange internationale mesterskaber. Erik vil 
på denne aften fortælle os om de krav, der 
stilles til udstyr, som anvendes til mere end 

bare alm. hyggeflyvning. Der vil blive mulig-
hed for at ”stikke næsen” ned en af Erik’s 2 
meter F3A kunstflyvningsmodeller, og lure 
lidt teknik af fra denne mere specialiserede 
del af vores hobby. Erik vil ligeledes fortælle 
om nogle af de oplevelser, han har haft, ved at 
dyrke modelflyvning på internationalt plan.  

 

 

AMC klubaften d. 5/2-2004 kl. 19.00-22.00 
Temaaften om praktisk modelflyveteknik 
 

I Elsted- Lystrup Beboerhus, Elstedskolevej 4 
Lystrup arrangerer AMC en tema-aften, eller 
på nu-dansk ”Work Shop”, hvor vi har mulig-
hed for at dele erfaringer med hinanden og 
demonstrere forskellige teknikker eller f.eks. 
at præsentere en model eller noget andet vi 
brænder for. 

Workshoppen bliver arrangeret med tema-
borde, så man kan gå rundt og se forskellige 
emner demonstreret og kan diskutere teknik-
kerne. Ved hvert bord vil der været et klub-
medlem, som præsenterer og demonstrerer 
emnet. 

De emner vi har på planen indtil nu er:  

− loddeteknik (også på batterier),  
− motorpleje med adskillelse og samling, 
− beklædningsteknik, materialer og værk-

tøj,  
− batteriteknik, pleje, ladning, ladnings-

teknik samt valg af batteri og lader. 

Det ville være til glæde for alle, hvis flere 
medlemmer ville komme at fortælle om et 
emne, der har deres interesse. Det kunne være 
helikopterteknik, trimning af modeller, for-
skellig byggeteknik, støjdæmpning og alt mu-
ligt andet. Det er ikke et krav, at der er noget 
at vise frem. Det kan blot være et bord hvor 
man diskuterer et udvalgt emne. Vil man vise 
billeder er der mulighed for at låne en PC-
projektor og en overhead. 

Det hele vil foregå i den sædvanlige afslappe-
de klubatmosfære. Klubben giver en kaffetår, 
og det vil være muligt at købe øl, vand og 
kage. 

 

Har du lyst til at få et bord, hvor du kan vise, 
fortælle om eller diskutere noget der interes-
serer dig, så giv Allan Feld besked senest 1/2 
–04. 
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AMC i tal 2003 
Hvert år siden 2001 når sæsonen er slut, har 
jeg tastet vores flyvelog ind i et regneark, og 
kan på den måde udtrække statistikker. Den 
vigtigste er statistikken over hvor meget de 
enkelte kanaler bruges, men der kommer også 
en række andre interessante tal ud. Men lad os 
først se på medlemstallet i jubilæumsåret. 

Medlemstal 
Antal medlemmer pr. 1/10 2003 105 
Antal aktive medlemmer 90 
Antal juniorer 6 
Antal passive medlemmer 9 
Antal faktisk aktive medlemmer 73 
 

Nye medlemmer siden 1/10 2002: 24 
Antal udmeldinger 15 
Medlemstilgang netto 9 
 

I løbet af sæsonen har vi haft en netto tilgang 
på 9 medlemmer. Vi har måttet sige farvel til 
15 medlemmer men har til gengæld fået 24 
nye. Vi noterede stor tilgang efter jubilæums-
stævnet og den megen presseomtale, og kan 
glæde os over at jubilæet har afbødet en reel 
medlemstilbagegang. Afgangen er jævnt for-
delt på gamle og nye medlemmer. 

Heldigvis kan vi ikke notere et fald i aktivite-
ten i luften. 

Årstal Flyvninger 
2001 2402 
2002 3753 
2003 3766 
 
Vejret har ikke været helt så godt som i 2002, 
men til gengæld har vi haft vores stævner, 
hvor der har været meget aktivitet, og begyn-
derne har være meget aktive.. 

Mest aktive uge var uge 22 (26/5-1/6) med 
200% mere aktivitet end ugegennemsnittet. 

Mest aktive måned er juli med 95% mere ak-
tivitet end månedsgennemsnittet 

Mest aktive ugedag gennem året er lørdag 
med onsdag følgende lige i hælene. Mindst 

aktivitet er der om torsdagen, nemlig kun 
30% af hvad der er om lørdagen. 

Ser vi nu på hvordan aktiviteterne har fordelt 
sig på forskellige modeltyper i de seneste 3 år, 
er der også ting der er værd at bemærke. 

Modelart 2001 2002 2003 
Brændstof motorfly 23% 24% 29% 
El-fly excl. el-svæver 18% 26% 22% 
El-svæver 18% 18% 18% 
Helikopter 6% 4% 15% 
HLG (håndkastet sv.) 7% 16% 6% 
Svæver uden motor 28% 13% 9% 

Brændstofmotor modellerne holder skansen 
med en svag relativ stigning. El-motor model-
lerne toppede i 2002, men er stadig godt med. 
Det skyldes ikke mindst Peter Sørnt, der fly-
ver mange ture med sine små fine modeller. 

El-svæverne er Pingvinernes foretrukne mo-
deltype, og især Kai og Poul Erik er med til at 
holde statistikken på plads. 

Det er glædeligt at se, at der er kommet gang i 
helikopterne. Lars Blåbjerg og Jane Boye har 
vist stor flid, og har en stor del af æren for at 
hæve helikopternes andel til hele 15%. Og der 
er flere helikopterpiloter på vej. Det har ikke 
været til udelt glæde for alle, men fra og med 
næste sæson er der anlagt en særlig hoo-
verplads til helikoptere, så nu kan vi alle få 
plads den plads vi har brug for. 

Til gengæld er det ikke så positivt at se ten-
densen for fuldblods svæveflyvningen. Akti-
viteten er faldet til 1/3 siden 2001, og klubben 
har aktuelt kun 4½ aktiv svævepilot. Til gen-
gæld er de meget aktive i at deltage i konkur-
rencer i ind og udland. I år var det bl.a. Nor-
disk Mesterskab i F3J, og i den kommende 
sæson får AMC en deltager i verdensmester-
skabet i Canada, nemlig Peter Mikkelsen. 

Som værende den ½ svævepilot deler jeg hå-
bet med de 4 øvrige om, at der vil komme 
større bredde i klubbens svæveflyvning igen. 
Tilbagegangen skyldes især at Lars Christen-
sen har forladt klubben samt at Henrik Ger-
kens og Jes Schmidt har lagt svæveflyverne 
på hylden. 
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Fordelingen mellem modeltyperne i forgang-
ne sæson ser således ud i antal flyvninger. 

Antal flyvninger fordelt på type: 
 Brændstof motorfly 1124 
 El-fly excl. el-svæver 853 
 El-svæver 750 
 Helikopter 525 
 Svævefly uden motor 303 
 HLG (håndkastet sv.) 211 

Rent talmæssigt var der næsten ikke forskel 
på brændstofmodeller og el-modeller sidste 
sæson. I denne sæson har brændstofmodeller-
ne en klar føring, som dels skyldes begynder-
nes aktiviteter og de frafaldne svæveflyvere. 

Paradoksalt nok er det 2 el-modeltyper der 
fører an på modellernes aktivitets top-10. At 
det hænger sammen, skyldes den større bred-
de i brændstofmodellerne. Flyvningerne er 
simpelt hen fordelt på flere modeller. 

De 10 mest fløjne modeller: 
 Return 2000 el-svæver 219 
 Terry el-fly 215 
 Dazzler brændstof 159 
 Avistar brændstof 156 
 Easy Sport brændstof 144 
 Pibros el-fly 132 
 Disco II hlg 110 
 Hirobo Freya helikopter 107 
 Highlight SAL hlg 101 
 Raptor  helikopter 96 

På piloternes top-10 er der skiftet ud på de 
øverste pladser. 

De 10 mest aktive piloter: 
 Peter Sørnt 441 
 Allan Feld 343 
 Kai Erik Andersen 199 
 Peter Bejerholm 157 
 Carsten Østergaard 144 
 Lars Blaabjerg 129 
 Michael Østergaard 111 
 Hans Peter Christensen 108 
 Poul Erik Christensen 104 
 Peter Mikkelsen 103 

Peter Sørnt er nu den mest aktive pilot. Kai er 
rykket fra en 6’te plads til en 3’die plads, og 

vi har 2 piloter, der flyver deres første sæson 
og er placeret på listen. 

Den næstsidste statistik der er kommet ud af 
loggen er også en aktivitetsliste, nemlig over 
de der oftest er mødt frem på flyvepladsen.  

De 10 oftest fremmødte piloter: 
 Allan Feld 149 
 Peter Sørnt 127 
 Peter Bejerholm 72 
 Leif Mikkelsen 67 
 Kai Erik Andersen 60 
 Poul Erik Christensen 50 
 Ove Foldbjerg 50 
 Lars Blaabjerg 44 
 Hans Peter Christensen 42 
 Mike Pedersen 42 

Det er hyggeligt at folk har lyst til at komme 
på pladsen også på dage, hvor flyveren er 
blevet hjemme. 

Den sidste statistik er den vigtigste. Her kan 
man se hvilke kanaler, der har været mest 
benyttet. Det er jo praktisk, hvis man skal 
vælge ny kanal. Kanaloversigten sendes til 
Avionic, Hobby World og El-flight, så de kan 
rådgive begyndere i valg af kanaler. 

Belægning af radiokanaler: 

Kanal Flyvninger Kanal Flyvninger 

67 528 80 143 
71 412 64 141 
70 392 79 135 
76 225 65 109 
62 211 69 105 
78 198 73 103 
74 192 61 102 
77 185 66 99 
68 180 63 82 
72 149 75 30 

  81 9 

I de rå statistikmateriale kan man også se på 
hvilke dage og tidspunkter kanalerne er 
benyttede, men det bliver for omfattende at 
bringe i bladet. Hvis nogen har interesse i at 
kende belægningen på f.eks. tirsdag formid-
dag eller lørdag eftermiddag, er man vel-
kommen til at kontakte undertegnede. 
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Referat af AMC Bestyrelsesmøde 
 

Mødedato: 6 november 2003 
Deltagere: Ove Foldbjerg, Ole Jensen, Jes Schmidt, Peter Bejerholm og Allan Feld 

 

1. Planlægning af generalforsamling 

Valg til bestyrelsen: 

Ove og Allan er på valg. 

Ove genopstiller ikke.  

Forslag fra bestyrelsen: 

Som betingelse for medlemskab af DGI, skal 
formålsparagraffen i AMC’s vedtægter ænd-
res iht. kravene fra DGI. Bestyrelsen fremsæt-
ter forslaget på generalforsamlingn. 

Dirigent: 

Ifm. revision af regnskabet for 2003 vil Jes 
spørge Richard Møller om han vil tage diri-
gentrollen  

Budget: 

Jes havde opstillet budgetforslag. Forslaget 
blev besluttet til indstilling med ændring af 
konto 2300 Nyanskaffelser fra 5.000 Kr. til 
4.000 Kr. samt ændring af konto 3000 Udgif-
ter til klubarrangementer fra 2.500 Kr. til 
3.500 Kr. 

Andet: 

Klubbens pokaler uddeles på generalforsam-
lingen. Modtagerne udpeges på bestyrelses-
mødet forud for generalforsamlingen. 

Regnskab, forslag til budget samt indkomne 
forslag udsendes til medlemmerne senest 
mandag d. 2/2 –04 

2. De nye certifikatregler 

Som følge af de ændrede regler for certifika-
ter og kontrollører skal AMC indstille kon-
trollanter. 

Følgende indstilles:  

S-certifikat: Leif Mikkelsen 

A-certifikat:  Ole Jensen, Peter Bejerholm, 
Mike Pedersen og Allan Feld. 

Stormodel:  Ole Jensen og Peter Bejerholm 

H-certifikat:  Lars Blåbjerg og Hans Peter 
Christensen 

Der indstilles ikke kontrollører til svævemo-
del, stormodel helikopter og jet. 

Stormodelkontrollanterne tilmeldes kursusdag 
i RC-Unionen. 

3. Beslutning om julevisit hos naboer 

Ove og Allan tager på julevisit lørdag d. 
20/12 om eftermiddagen. 

Naboerne modtager en vingave ell. lign og et 
julekort med kontaktpersoner. 

Jens Hessellund, der fanger vores muldvarpe, 
får tillige en gave som tak. 

4. Beslutning om AMC open 

Unionens sportsudvalg har ikke ønsket at be-
nytte invitationen fra AMC.  

Der afholdes i stedet et alm. internt klubsvæ-
vestævne. 

5. Status på støjende aktiviteter 

Der er intet nyt siden beboermødet i Lystrup 

6. Eventuelt 

Pladsreglerne revideres mht. tilføjelse af reg-
ler for brug af hooverplads samt hoovertræ-
ning med helikopter. 
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Klubkalender  
 

Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet 

Onsdag 3 dec 03 fra kl. 19.30 Glögg-aften 

Søndag 14 dec 03 10:00–14:00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Torsdag 15 jan 04 19:00-22:00 Temaaften om kunstflyvning (F3A) v. Erik Thoft 

Søndag 18 jan 04 10:00–14:00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Torsdag 5 feb 04 19:00-22:00 Temaaften om praktisk modelflyveteknik 

Onsdag 18 feb 04 fra kl. 19:30 Generalforsamling 

Søndag 22 feb 04 10:00–14:00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Lørdag 10 apr 04 10:00-13:00 Pladsklargøring 

Lørdag 10 apr 04 fra kl. 13:00 Standerhejsning 

Lørdag 15 maj 04 fra kl. 10:00 Motorflyvekonkurrence 

Søndag 16 maj 04 fra kl. 10:00 AMC klubstævne for alle svævere og motorsvævere 

Lørdag 5 jun. 04 fra kl. 13:00 Auktion og familiedag 

Lørdag 28 aug 04 fra kl. 10:00 Motorflyvekonkurrence 

Søndag 29 aug 04 fra kl. 10.00 AMC klubstævne for alle svævere og motorsvævere 

Onsdag 1 sep 04 18:30-20:00 Festugeflyvning 

Lørdag 4 sep 04 13:00-16:00 Festugeflyvning 

 

 

 


