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Bestyrelsen 

Formand Allan Feld 86 13 41 40 allan.feld@mail.tele.dk 
Kasserer Michael Østergaard 86 12 55 09 michael@amc-rc.dk  
Pladsforvalter Lars Gregersen 20 27 92 21 l.gregersen@fjernvarme.net 
Sekretær Lars Birkmose 86 28 90 23 lars@birkmose-jensen.dk 
PR & kontakt Peter Bejerholm 86 75 25 15 peter.bejerholm@post.tele.dk 

 
Kontaktpersoner 

Pladsforvaltning Lars Gregersen l.gregersen@fjernvarme.net 
Sikkerhedsansvarlig Lars Gregersen l.gregersen@fjernvarme.net 
Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld@mail.tele.dk 
Nøgler til klubhus Lars Birkmose lars@birkmose-jensen.dk  
RC-Unionen Lars Birkmose  lars@birkmose-jensen.dk 
Webmaster Jes Schmidt js@amc-rc.dk  

 
Instruktører  (navne med * er også kontrollanter for certifikatprøver) 

Motorfly:  Svævefly: 
Michael Østergaard  86 12 55 09 Leif Mikkelsen  86 22 50 07 
Lars Birkmose 86 28 90 23 Allan Feld* 86 13 41 40 
Lars Gregersen 20 27 92 21   
Allan Feld* 86 13 41 40   

Helikoptere:  Stormodeller:  
Lars Blaabjerg* 86 99 80 55 Ole T. Jensen*   86 94 22 80 
  Peter Bejerholm* 86 75 25 15 

 

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 til 1/4 

I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt.  
Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne. 
 
Alle modeller med brændstofmotor skal som minimum være udstyret med fabrikan-
tens standard lyddæmper, og skal være støjgodkendt af klubben før de tages i brug. 
Maksimum støjniveau er 94 dB(A) på 3 meters afstand (FAI).  
Godkendelsen skal fornyes efter væsentlige ændringer eller ombygninger. 
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Indkaldelse til ordinær 

Generalforsamling onsdag den 22/2-2006  
 

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 med brevpost eller 
på Email til klubbens sekretær, og skal være sekretæren i hænde senest 1. februar 2006.  

Email adresse: lars@birkmose-jensen.dk.  (Der sendes kvittering pr. mail) 
Postadresse: Lars Birkmose Jensen 
    Kærlundvej 4 
  8260 Viby J. 

 
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Allan Feld 
Lars Birkmose 
 

 
Revisor på valg 

Steen Bluhme 

Suppleanter på valg: 
Ove Foldbjerg 
Jane Blaabjerg 
Ole Jensen 
 

Revisorsuppleant på valg 
Kaj Andersen 

 
Alle modtager genvalg. 

med venlig hilsen,  

Bestyrelsen 
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Deltag i  

AMC’s hyggelige 
 
 
 

 

 

 
 

og auktion over modelflyvebøger 
samt dit eget brugtmarked. 

 
 

Birthe Sachmann har foræret AMC alle Frede Sachmanns bøger og 
hæfter om klassiske flyvemaskiner, war birds, flyvning, aerodynamik, 
luftvåben i Danmark og udlandet o.m.a. 

Husk at tage husholdningspengene med, for vi forventer gode priser. 
På de næste sider er en oversigt over auktionsemnerne. 
 
Du kan også sælge eller bortauktionere dine egne brugte sager. 
 
 
 

Vi mødes 7. december kl. 19:00 i 
 Elsted- Lystrup Beboerhus, 

Elstedskolevej 4, Lystrup



A u k t i o n s e m n e r 
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Bøger, fremtræder ubrugte. 
• Hurricane - - Messerschmitt 310 sider engelsksproget med mange billeder  1994 
• FLIGHT – THE HISTORY OF AVIATION of John Batchelor and Chris Chant. 190 sider.  

Engelsksproget med mange farvebilleder. 1991 
• Fly Past / Fly Present, A Celebration of Preserved Aviation.  225 sider med mange farvebil-

leder. Engelsksproget 1995  
• The Worlds greatest Aircraft of Chris Chant  260 sider med farvefotos og 3-plans tegninger 

1996 
• Glasmoth  Moscow an back by Tiger Moth Jonatan Elwes with photographs by Herbie Knott. 

160 sider med farvefotos 1990 
• Grumman C A T S Osprey Classic Aircraft of Michael O´Leary.  160 sider. Engelsksproget 

med mange farvebilleder. 1992 

Serie af 8 hæfter alle 130 sider. Engelsksproget med mange farvebille-
der,  fremtræder ubrugte. 

• Classic Warbirds by David Stubbs.  
• Confederate Air Force  by Peter R. March.  
• A-10 Warthog Supreme in the Tank-Busting role by Robert F. Dorr and Randy Jolly  
• Sky Trucks  USA  by Austin J Brown and Mark R. Wagner 
• Big Props by Austin J Brown and Mark R. Wagner 
• T-6 TEXAN by William Jesse 
• RENO 2 The National Champignonship Air Races  by Mike Jerram 
• OSHKOSH The world’ s biggest Aviation event 

Diverse bøger og hæfter 
• Flyvestation AVNØ Dansk militær flyveskole i 62 år.  ~1992 
• Luft- og rumfartsårbogen ´82 
• Fra Catalina til Draken. Historien om det danske flyvevåbens maskiner gennem tiderne, for-

talt af maskinernes piloter. 
• MTB  modell-technik-berater  EPPLER Profile  Hæfte  80 sider. 
• Model Engines  H. Warring om gamle modelmotorer 1964 120 sider. 
• War Planes of the second WW. Vol. 2 William Green 1961 - 1968  med fotos og 3-

planstegninger. Engelsksproget. 

Diverse hæfter 
• Eskadrille 730  40 år med birdsong 
• Temahæfte nr. 1  CATALINA  fra dansk Flyvehistorisk forening 
• Temahæfte nr. 2  Focke-Wulf Condor fra dansk Flyvehistorisk forening 
• Temahæfte nr. 3  Eskadrille 725 fra dansk Flyvehistorisk forening 

DAN MIL hæfter ca. 70 sider om Flyvevåbnets historie og fly 
• Hæfte 1: Eskadrille 721’s historie, T-33A Flyvning i dag  1971 
• Hæfte 2: Træningsfly i 30’erne  Eskadrille 721’s (II) historie, RF-84 F 
• Hæfte 3: Dansk militærflyvning 1940.-1974 , Hawker Hunter ,  Eskadrille 723’s historie 
• Hæfte 4: Dansk militærflyvning 1950.-1975, F86D,  Eskadrille 722’s historie 
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• Hæfte 5: Dansk militærflyvning 1976,  Eskadrille 725’s historie,  Draken, RF35, TF-35, F35 
• Hæfte 6: Eskadrille 726’s historie,  Skandinavisk Aero Industri KZ VII, m.m.  
• Hæfte 7: Dansk militærflyvning 1980,  Eskadrille 726’s historie, North American F-100D Su-

per Sabre 
• Hæfte 8: Dansk militærflyvning 1982,  Eskadrille 727’s historie, Douglas C-47A 
• DAN MIL   Special om Flyvevåbnets fly i 80’erne 

Derudover: 
• 10 små hæfter om forskellige emner. 

 
 
Sæsonen 2005 i tal 
Efter en lidt trist start på sæsonen vejrmæs-
sigt, fik vi en fantastisk eftersommer. Nu lak-
ker udendørssæsonen mod enden – ja faktisk 
er lakken allerede tør, når dette læses. 

Vi har haft medlemsfremgang i år, og det er 
dejligt at se at medlemstallet ved årets udgang 
forbliver over de 100, efter at vi i en årrække 
lå et stykke under.  

Klubben kører bedst med omkring 100 med-
lemmer, når vi holder klubøkonomien sam-
men med flyvepladsens kapacitet.  

Vi har taget afsked med 17 medlemmer, flest 
pga. restancer men har til gengæld fået 19 nye 
medlemmer, som vi byder velkomne. 

Vi har også i denne sæson været vært for en 
gratist, som trods gyldne løfter og adskillige 
tilsendte girokort ikke meldte sig ind, men 
alligevel benyttede flyvepladsen. Det forhold 
hører nu op på den ene eller den anden måde. 

Medlemsstatistik 22/11   2004   2005 
Antal medlemmer 105 107 
Antal aktive medlemmer 90 94 
Antal passive medlemmer 9 9 
Antal juniorer 6 4 
Antal flyvende medlemmer 55 61 
Medlemstilgang 12 19 
Medlemsafgang 12 17 
Medlemstilgang netto 0 2 

 

Foruden medlemstilgangen er det dejligt at 
konstatere en stigningen fra 55 til 61 i antallet 
af medlemmer, der flyver aktivt. 

Efter den dårlige sæson 2004 er antallet af 
flyvninger på vej op igen. Der er dog et styk-
ke op til fordums storhed i 2002 og 2003. 

Årstal Flyvninger 
2001 2510 
2002 3753 
2003 3766 
2004 2514 
2005 2874 

 
Mest aktivitet var der i uge 36 med 230% 
mere aktivitet end gennemsnitligt. 

Mest aktive måned var september med 85% 
mere aktivitet end gennemsnitligt 

Lørdag er den helt store flyvedag med 25% af 
ugens flyvninger. Onsdag følger med 20%.  
Fredag plejer at ligge i bunden, men den er nu 
på højde med tirsdag. På bunden finder vi 
torsdag med kun 4% af ugens flyvninger. 

Modelart 2002 2003 2004 2005
Brændstof motor 24% 29% 34% 26%
El motorfly 26% 22% 30% 28%
El svævefly 18% 18% 21% 18%
Helikopter 4% 15% 14% 21%
HLG/SLG svæver 16% 6% 0% 1%
Svæver u. motor 13% 9% 1% 4%
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Antallet af brændstofflyvninger er i antal fal-
det med 63 til præcis 800. El-motorflyvninger 
er til gengæld steget med 56 til 805 Det er 
første gang, der er lige mange el- og brænd-
stofflyvninger. Mon el-modellerne fortsætter 
denne fremgang ?. El-svævere, el-helikoptere 
og hot-liners er endda ikke talt med.  

El-svævningen er mere stabil og er steget med 
25 flyvninger til 505. Svævemodeller uden 
motor er kommet på listen igen med 116 
flyvninger. Kasper Arvad og Thomas Peter-
sen står for denne, måske forbigående aktivi-
tet, da alle flyvninger ligger i første halvår. 

Den virkelige højdespringer er helikopterne, 
som har fløjet 594 gange i år mod 385 gange i 
2004. Det skyldes ikke mindst Casper Bach, 
Jens Jacobsen og Lars Blaabjerg med 70% af 
flyvningerne. 
 
De 10 mest fløjne modeller er: 

Model Modeltype Flyvninger
Shuttle Helikopter 155 
Easy Star El-skum 130 
Raptor Helikopter 114 
Skycat El-skum 110 
Return El-svæver 108 
Freya Helikopter 88 
Sceadu Helikopter 86 
Beta El-svæver 83 
Extra 300s Brændstof 80 
Twin Jet El-skum 73 

Helikopterne dominerer, og vi skal ned på 
9’de pladsen for at finde en brændstofflyver.  

Men hvilke piloter er så de mest aktive ? 

Pilot Flyvninger
Casper Bach Andersen 421 
Lars Gregersen 184 
Allan Feld 135 
Lars Blaabjerg 130 
Christian Kaastrup 127 
Jens Jacobsen 121 
Poul Erik Christensen 113 
Kasper Arvad 97 
Thomas Petersen 96 
Kai Andersen 96 

 

Peter Sørnt var mest aktiv sidste år, men er 
rykket godt ned ad listen. Casper er den nye 
markante etter. Faktisk har han alene fortaget 
15% af klubbens flyvninger. Jeg tror, at Cas-
per skal betale dobbelt kontingent næste år. 

Lars Gregersen og jeg beholder vores 2’nden 
og 3’die pladsen med knap samme antal flyv-
ninger som sidste år. Også Lars Blaabjerg 
holder aktivitetsniveauet. Derimod er Christi-
an Kaastrup kommet flot ind på listen. 

Man kommer jo sommetider på flyvepladsen 
uden model blot for at hilse på og se om der 
sker noget spændende – eller måske for at 
gøre et stykke arbejde for klubben. 

De 10 oftest fremmødte piloter er: 

Pilot Antal datoer 
Casper Bach Andersen 112 
Allan Feld 74 
Christian Kaastrup 59 
Lars Gregersen 46 
Poul Erik Christensen 43 
Leif Mikkelsen 38 
Kai Andersen 37 
Lars Blaabjerg 37 
Jens Jacobsen 35 
Thomas Petersen 33 

Så kommer vel nok den vigtigste af statistik-
kerne, nemlig radiokanalernes belægning.  

Kanal Flyvn.  Kanal Flyvn. 
80 454  72 118 
61 203  67 108 
68 166  71 103 
76 158  66 99 
79 158  62 87 
78 157  63 53 
65 149  73 47 
74 147  77 47 
64 144  82 38 
70 130  60 8 
69 127  81 2 
75 125    

I bladet er der kun plads til denne samlede  
oversigt, men jeg har statistisk materiale nok 
til at man kan bestille lister, som viser kanal-
belægningen f.eks. tirsdag formiddag, onsdag 
aften, lørdag eftermiddag samt andre ugedage.  
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En skrænttur til Hanstholm. Var 
det noget ? 
Af Lone Buch Rasmussen 
 
Nu havde vi så mange gange snakket om at 
tage til Hanstholm for at flyve skræntflyv-
ning, og i år skulle det være. Jeg kontaktede 
Hanstholm Camping, og det viste sig, at der 
var mulighed for at leje hytter på camping-
pladsen til en overkommelig pris, ca. 800 kr. 
for 2 overnatninger, altså fra lørdag til man-
dag. Man kunne hente nøglen kl. 15.00, og 
afrejse tidspunktet var kl. 12.00.  

Det var meget passende, og da hytten var til 6 
personer ringede jeg til et par stykker fra 
klubben, og Allan Feld ville gerne med.  

 

Jens og jeg ankom til campingpladsen kl. 
15.00, og det viste sig, at det var en udmærket 
hytte vi havde fået. Allan skulle deltage i 
AMC’s motorflyvekonkurrence om lørdagen, 
så han kunne først være på campingpladsen 
senere på eftermiddagen.  

 
Vi havde nu ikke rigtig tid til at være i hytten 
for vejret var fantastisk. Det var nemlig nor-
denvind, så skrænten lige for enden af cam-
pingpladsen var perfekt, og er der en vindret-
ning, der er ekstra god i Hanstholm, så er det 
nordenvind. For ”Hamborg” skrænten, som 
den hedder, er den mest perfekte skrænt at 
flyve på. Der er et imponerende løft, og det 
viste sig da også, da vi kom ud til skrænten, at 
der var en 5-6 piloter, og lidt længere henne 
ad skrænten var der drageflyvere.  

 
Der er heldigvis plads til mange i luften, så vi 
kunne være der alle sammen. Jens og jeg hav-
de bygget en vinge, en ”Tornado 2”, og den 
fløj rigtig godt.  

Ikke nok med at det var nordenvind, det blæ-
ste også 3-5 m/sek. og det var solskin, så vi 
følte os meget heldige. Vi fløj et par timer, og 
holdt en lille pause, da Allan ankom. Han 
nåede heldigvis også at flyve lidt inden klok-
ken blev 19.30 og den sidste vind forsvandt. 

 
Der var et par gasblus og en gryde i hytten, 
men vi blev ret hurtige enige om, at vi ville 
spise ude. Vi kørte ind til centeret i Hanst-
holm by, og her spiste vi godt og billigt. 

Næste dag var vinden slået om i sydvest og 
der kunne flyves på ”cafeteriaskrænten”. Vin-
den var ca. 5-7 m/sek., så det var fint. Der er 
desværre ikke meget læ på den skrænt, så det 
blev en lidt kølig dag, hvor man skulle have 
alle tøjlagene på og endelig huske hatten. Jens 
og Allan fik fløjet en del, og vi kom i snak 
med nogle nordmænd, som også synes, at 
Hanstholm er noget specielt. Desuden mødte 
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vi alle spidserne indenfor skræntflyvning: 
Jørgen Larsen, Klaus Untriezer og K. H. Niel-
sen.  

 
De var kommet for at træne lidt, så de stillede 
et tidtagningsudstyr med trykknapper og rin-
geapparat op for at tage nogle tider. Det var 
vældig hyggeligt at møde dem. Jens og jeg 
kender dem fra ”gamle dage”, hvor vi fløj 
sammen med dem. 

Nordmændene tog mange billeder, og et af 
dem endte i det norske Modellfly Infor-
masjon, så nu er vi verdenskendte i Norge . 

Efter endt flyvning kørte vi lidt rundt i områ-
det, for at vise Allan, de andre skrænter. Der 
er næsten en skrænt til enhver vindretninger. 
Det kniber dog lidt med østskrænter, som man 
skal køre ca. 20 km for at finde. 

Vi havde jo faktisk dagen før fundet et ud-
mærket sted at spise aftensmad, så her kørte 
vi hen igen. Man kan meget hurtig blive va-
nemenneske. 

 

Om mandagen var det et værre blæsevejr. 
Vinden kom stadig fra sydvest, men det blæ-
ste 12-13 m/sek., og vi havde ikke flyvere 
med til så kraftig en vind. Men Allan fik også 
et stort problem med sin bil. Fjernbetjeningen 
til tyverisikringen virkede ikke, så der var 
ingen strøm, og vi måtte skubbe ham i gang. 
Vi blev hurtigt enige om, at køre hjemad i 
stedet, vi havde også fået fløjet meget. 

Det havde været et par rigtig gode dage med 
masser af skræntflyvning, og det var jo det, vi 
var kommet for. Vi havde også hygget os, ja 
det var en dejlig tur.  

Vi kunne hurtigt blive enige om, at sådan en 
tur burde blive en tradition.  

Det kan være du vil med, når det bliver Pinse 
igen. 

 

 
’Eksperter’ i felten.  

 

 
Der er dejligt på terrassen i sol og læ. 
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Indendørsflyvning i Gigantiumformat. 
 
Den 19 november havde mfk. Aviator indbudt 
til indendørsstævne i kæmpehallen Gigantium 
ved Ålborg. Det var det første af i alt 3 arran-
gementer i Gigantium denne vinter. Der fly-
ves igen 28 december og 28 januar. I januar 
gælder det DM i indendørsflyvning. 

 
Foruden flyvestævnet var der brugtmarked, 
og der var hobbyforhandlere med salgsboder. 

 
Hallen er kæmpestor, men halvdelen var 
spærret af til en håndboldbane. Alligevel var 
der mere end rigelig plads. Det gav os mindre 
øvede piloter mulighed for at afprøve manøv-
rer vi normalt ikke tør udføre i de sædvanlige 
gymnastiksale – jeg kan i hvert fald tale for 
mig selv.  

Der var opstillet borde til piloterne, hvor de 
kunne rigge deres flyvere til og kunne sælge 
ud af deres brugte udstyr. Brugtmarkedet for 
større modeller var placeret ved forhandler-

boderne. Mouridtsen fra Aviator tilbød en af 
sine jet-modeller foruden en 3,3 meter skala-
model af en Maule STOL (Short Take Off 
and Landing) slæbeflyver med 75cc zenoah 
boxermotor. Han forsøgte også at afsætte en 
7-cylindret næsten ny stjernemotor, en Seidel 
ST-726 på 7x26cc til kun 10.000 Kr. – det er 
halv nypris.  

 
Der var masser af piloter fra start til slut, vel 
omkring 40 piloter har der været i alt. Fra 
AMC deltog Lars Birkmose og undertegnede. 

 
Vi glædede os specielt til at give ålborgenser-
ne bank med vores combat-vinger, som med 
en motorkraft på nær 100W hører til de abso-
lut kraftigste til indendørsbrug. På Forum har 
der forud været en diskussion af effektgræn-
sen på combatvinger til det kommende DM. 
Her var grænsen foreslået til 11W, men det er 
så lidt, at det ikke kan slukke et julelys. Ål-
borgenserne synes det er rigeligt, men vi an-
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dre mener, at det er alt for lidt. Enden på di-
skussionen er blevet, at der må flyves med 
20W til DM. 

Se program og konkurrenceregler på: 
http://www.aviatorsmodelflyvere.dk  

 

Der var modeller i luften hele dagen, og da 
der var flest, kunne man tælle 9 fly på vinger-
ne. Den store hal taget i betragtning kan det 
sagtens lade sig gøre. Der var dog en hel del 
kollisioner i luften i løbet af dagen, men når 
nøden er størst, er der altid en flaske cyano og 
lidt accelerator i nærheden. Også jeg var ind-
blandet i et sammenstød, og det endda med 
min fine nye Knuffel, som på det skammelig-
ste blev vædret af en bølleflyver, mens den 
hang helt uskyldigt i hover. Heldigvis måtte 
den formastelige skurk flyver en tur i gulvet, 
mens min Knuffel blot blev vendt om på ryg-
gen, og hurtig kunne bringes på ret køl. 

Det skete også et par gange, at folk i pilotfel-
tet i bogstaveligste forstand fik en flyver i 
nakken. Indendørsflyvning kan være ret dra-
matisk. Uheldene er mange, men skaderne 
som oftest små og nemme at reparere. 

Indendørsflyvningen er blevet voksen på godt 
og ondt, for den er samtidig blevet mindre 
alsidig. Før var en oplevelse bare at se de 
mange mere eller mindre flyvende kreationer 
folk bragte med, Nu er flyvningen domineret 
af stilrene 3D-modeller, combat-vinger og 
helikoptere. Der er dog fortsat enkelte eksoti-
ske modeller som denne, man nok skal være 
lidt af en haj for at flyve.  

 

El-Flight og Leif O. Mortensen havde opstil-
let salgsboder. Hos El-Flight så vi afløseren 
for den legendariske Junior begyndermodel. 
Den er ikke alene blevet flottere, men også 
endnu mere begyndervenlig, da den er frem-
stillet af EPP-skum i stedet for Depron. Hans 
fra El-Flight demonstrerede, at den flyver 
fremragende – med børsteløs motor forstås. 
Det er efterhånden sjældent at se indendørs-
modeller med gammeldags børstemotor.  

 
El-Flight viste også en lille Sukhoi semiska-
lamodel. En virkelig flot 98% færdig model i 
ultra let men traditionel balsaopbygning. Den 
kan leveres komplet med Typhoon børsteløs 
motor og regulator for 1.900 Kr. Lars Birk-
mose forelskede sig håbløst i den lille model, 
og kun et sidste øjebliks opbringelse af al 
standhaftighed forhindrede modellen i at skif-
te ejer. Lur mig om ikke Lars dukker op med 
den lille Sukhoi på flyvepladsen til foråret. 
Trods den lave flyvevægt på ca. 300g er det 
nemlig en udendørsmodel. 

Tak til Aviator for et godt stævne. Jeg kan 
varmt anbefale klubbens øvrige indendørspi-
loter at tage med næste gang d. 28 december. 

Næppe var man lagt i fjerene og havde ladet 
øjnene falde i med en god flyvedag i tankerne, 
før de måtte lirkes op igen. Sådan føltes det i 
hvert fald søndag morgen. En kop god stærk 
morgenkaffe fik dog snart tingene sat i deres 
rette perspektiv, og så skulle der pakkes til 
endnu en indendørs flyvedag.  

Denne dag gik turen til Langesøhallen i Sil-
keborg, hvor Silkeborg El & Svæv var vært. 
Alle vinterens flyvninger i Silkeborg foregår i 
Langesøhallen – undtaget publikumsopvis-
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ningen, der traditionelt foregår i Silkeborghal-
lernes store hal-A. 

Langesøhallen er dejligt lys og moderne med 
stor loftshøjde og lodrette vægge helt op til 
det flade tag. 

Fra AMC deltog Jens & Lone, Peter Bejer-
holm, Lars Klitte og undertegnede.  

Også i Silkeborg var der godt gang i flyvnin-
gen, og de ca. 20 piloter sørgede for dramatik 
i luften. Midt under en combat-flyvning måtte 
jeg ud på gulvet for at hente min combatvin-
ge. Før jeg nåede i sikkerhed fik jeg to af de 
andre combatvinger i ryggen – angiveligt ved 
to -hmm- uheld. De herrer bøllepiloter more-
de sig kosteligt, og det kunne de godt, for 
vingerne slår ikke hårdt. 

Der var også pludselig dramatik på gulvet. 
Med et skarpt knald, åbne flammer og en 
masse blågrå røg eksploderede et Lithiumbat-
teri, der var under opladning. Batteriet brænd-
te et slemt mærke i gulvet inden vi fik sluk-
ket. Der bredte sig en grim stank af stegt bat-
teri i hallen – givetvis vældig sundt at indån-
de. Man skal passe på, at laderen er rigtigt 
indstillet, når man lader Lithiumbatterier.  

11 december tager vi til Silkeborg igen, og 
håber at kunne stille et stærkere AMC-hold. 

 
Der er ingen billeder fra Silkeborg, men her er 
et fra AMCs egen flyvning på Skjoldhøjsko-
len 6. november, som også var godt besøgt. 

Som noget nyt havde Lone indført interval-
flyvning for at adskille de forskellige grupper 
af indendørsmodeller, der ikke altid trives lige 
godt sammen. 

Flyvetiden var pr. time opdelt i 4 grupper, 
altså med et kvarter til hver gruppe. Grupper-
ne var 3D-modeller, alm. motorflyvere, heli-
koptere og combatvinger.  

Godt nyt om hakker i kørekort.  
I forrige nummer af AMC-nyt tog vi hul på 
sagen om de ulovlige indkørselsforhold til 
flyvepladsen. Som bekendt er der trukket en 
spærrelinie fra genbrugspladsens udkørsel og 
mod Lystrup forbi vores indkørsel. 

Efter Politiets anbefaling sendte vi en ansøg-
ning til Kommunens Vejkontor for at få for-
holdene ændret. Vejkontoret vendte efter 3 
uger tilbage med et blankt afslag. Det fremgik 
yderligere at afgørelsen ikke kunne ankes.  

Det var en grim overraskelse, da vi havde 
forventet, at det blot var en formssag. Jeg tog 
telefonisk kontakt med Vejkontoret for at 
spørge hvad muligheder der var, og om Vej-
kontoret var bekendt med konsekvensen af 
deres afgørelse. Jette Schmidt, som havde 
behandlet sagen, beklagede resultatet, men 
var i øvrigt ikke indstillet på at gøre mere. 
Vejkontoret havde talt. 

Jeg begyndte at studere Kommunens luftfo-
tos, som ligger på Internettet : 

 http://gis.aarhus.dk 
Det var for at finde forslag til alternative til-
kørselsforhold, som vi kunne tale med Mark-
forvalteren om at anlægge. Jeg kaldte derefter 
bestyrelsen sammen til en rådslagning.  

I vor kvide diskuterede vi mange muligheder, 
men så huskede vores besindige Ove Fold-
bjerg os på, at AMC jo er medlem af Idræts-
samvirket Aarhus. Hans forslag om at lade 
Samvirket håndtere sagen blev vedtaget. 

Samvirket blev kontaktet og sekretariatschef 
Henrik Stampe tog villigt mod sagen og bad 
om et skriftligt materiale han kunne arbejde 
med. Den forudgående korrespondance med 
Vejkontoret samt en beskrivelse af klubben 
og dens virke blev sendt til Henrik sammen 
med næsten 40 tekstede billeder fra vore 
stævner, klubaftener og særlige begivenheder.  

Man kunne spørge – og det har nogle da også 
gjort: hvorfor ikke bare lade som ingenting? 
Det har vi jo gjort siden år 2000. Men med 
indførelse af klippeordningen vurderede jeg, 
at det ikke kunne fortsætte. Vi kunne f.eks. 
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ikke invitere publikum til festugeflyvning, når 
det ville medføre, at gæsterne skulle bryde 
færdselsloven. Det kunne i værste fald give 
bestyrelsen en erstatningssag på halsen eller 
en trafikulykke på samvittigheden. 

S T O P   P R E S S !!! 
Fredag d. 11 nov. modtog jeg pludselig en ny 
mail fra Vejkontoret, som lakonisk meddelte, 
at spærrelinien nu vil blive ændret, så vi kan 
køre lovligt ind. Det er sket i skrivende stund. 

Hurraaaaa !! for Vejkontoret, og ikke mindst 
for Idrætssamvirket, som har fået pænt tak for 
hjælpen. 

OBS: 
Vær opmærksom på at udkørsel til venstre 
mod Århus og venstresving ind på pladsen fra 
Lystrup fortsat er ulovligt og kan give hakker. 

De hygger og bygger i AMC 
Der var god tilslutning til vinterens første 
hygge/bygge klubmøde, måske hjulpet på vej 
af en mail, som blev udsendt til erindring nog-
le få dage før. Det kan være svært at huske 
arrangementerne i hverdagens travlhed. 

Som annonceret blev der vist film. Lars 
Birkmose havde venligst udlånt en PC, der 
kunne spille DVD’er, og en større dansk tele-
virksomhed havde udlånt en projektor, så vi 
kunne få billederne i stort format på væggen. 

 
Mens snakken gik om vinterens projekter og 
anden modelflyversnak i den ene ende af lo-
kalet, blev der vist film i den anden ende. Vi 
havde lånt en DVD hos RC-Unionen fra Las 

Vegas Airshow 2004. Det er et gigantisk  
kunstflyvningsstævne for verdenseliten. For-
uden en masse flot flyvning var der også in-
terviews med piloterne, der fortalte om deres 
bedrifter og deres modeller. Der var 200 mi-
nutters film på den dobbeltsidede DVD, så vi 
nåede ikke det hele. Vi skulle også se en hel 
række spektakulære videoklip, som er samlet 
fra Internettet. Mens kunstflyvningen mest 
var for kendere, kunne enhver more sig over 
videoklippene. 

 
Ole Jensen havde medbragt sin DeHavilland 
DH89 Dragon Rapide, som nu er næsten træ-
færdig. Det er et utroligt ambitiøst projekt.  

Modellen er bygget fra tegninger og sel-
vudskårede pinde. Ole mangler blot at have 
fældet træerne, for at have gjort alting selv. 
Som modelbygger går man ofte lidt let hen 
over er modellens interiør. Et instrumentbræt 
og en pilot bliver det gerne til, men ikke hos 
Ole.  

 
Der er nemlig tale om en passagermaskine, og 
Ole har brugt timer på at søge billeder og an-
det materiale på Internettet. En kontakt til De 
Havilland Moth Club i England, blev belønnet 
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med et par billeder af kabinen fra netop dét 
fly han modellerer.  

Ambitionen er at passagerkabinen skal indret-
tes med fotografisk nøjagtighed. Om det så er 
asken i askebægerne og de halvtømte sjusser, 
skal de med. Det bliver en skalamodel, der 
går over i historien - om ikke andet så i 
AMC's historie.  

Det burde også være inden for rækkevidde, at 
få en ny god placering i Skala-DM, måske 
endnu en førsteplads om alt går vel.  

Modellen skal trækkes af 2 stk. OS FS70 4-
taktere, som skulle give skalarigtigt hastighed. 

Henrik Vang er også med på det med træf-
ældningen, og kom med en træfærdig HOTS 

 
Alle trædele er hjemmeskårede, og modellen 
var intensivt bygget træfærdig på ca. en uge. 
Tegningen er fundet i Model Airplane News. 
Modellen skulle være i 3D-klassen. Med en 
vægt på 1400g og en Os46la motor, skulle det 
sagtens kunne lade sig gøre. 

 

Henrik har efterfølgende sendt dette billede af 
den færdige model i bagagerumsstørrelse. 

Peter Bejerholm havde sin halvfærdige Ulti-
mate stormodel med til fremvisning. Han og 
Per Holm købte hver sin, som de personligt 
hentede på en smuttur til Kassel for nylig. 
Ultimaten er et byggesæt fra Exclusive Mo-
dellbau, som også var leverandør af den Fun-
tana Peter byggede sidste vinter. Ultimaten 
har en spændvidde på 185 cm og en længde 
på 200 cm. Den er udstyret med en Dessert 
Aircraft motor på 50 cc. Motorerne fra DA er 
kendetegnede ved at være blandt de bedst 
ydende i forhold til deres vægt. Dæmperen er 
en trekammer type fra MTW. Model, motor, 
dæmper og krummer er købt som ét samlet 
sæt hos Exclusive Modellbau.  

 
Jeg har ikke et godt billede af Ultimaten, men 
her står den til venstre på bordet med fronten 
imod. Bemærk filmen der kører i baggrunden. 

Peter er ellers netop blevet færdig med en 
Honda-bemalet Sukhoi, som vi skal have en 
historie om i april-nummeret - hvis den altså 
har været i luften inden da. Peter vil nemlig 
først lufte den, når vejret er til det. Den har 
dog været ude på pladsen for at rulle en tur.  

Der er kræfter i karlen - altså Sukhoi’en. Med 
en 45cc ZG45 benzinmotor og reso-rør træk-
ker den så voldsomt, at man næsten ikke kan 
holde den. Det hører med til historien, at Peter 
kontaktede Honda Danmark, som gav ham 
password til deres europæiske hjemmeside. 
Her kunne han downloade vectorgrafik filer 
til originale Honda logoer til bemaling.  
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Men meget mere om dét og modellen i en 
senere artikel. Flot er den i hvert fald blevet. 

 
Undertegnede havde medbragt en fattig Knuf-
fel. Det er en lidt nyere type indendørs 3D-
model med fornemme flyveegenskaber. Den 
trådte unægtelig lidt i baggrunden sammen-
holdt med de flotte projekter. 

En dejlig vinterklubaften med godt besøg.  

Er katten løs i Unionens besty-
relse ??? 
Skal man dømme efter det seneste bestyrel-
sesmøde d. 5/11, er svaret entydigt ”Ja”.  

Billederne taler deres tydelige sprog om den 
parlamentariske situation. Sådan går det, når 
ræven vogter brændt barn, der er gået over 
åen efter spildt mælk. 

Mødet blev holdt på Fjeldsted Skovkro, og da 
kroen var ved at løbe over af arrangementer, 
blev bestyrelsen forvist fra stambordet i re-
stauranten til et kælderlokale i baghuset. 

Der sad vi så og sled i det, mens vi gumlede 
på vores mødige flødeskumskager. 

 
Pludselig dukkede de kæreste kattekillinger 
op ved et af kældervinduerne. Det var kattens 
udtalte formanden som med én mund, men 
fulde af misforståelse, som bestyrelsesmed-
lemmer jo er, blev killingerne inviteret inden-
for og til bords. Og hvad gør man, når man får 
uventede gæster, og ikke har Gevalia i huset. 
Ja, man byder da på en flødekage. 

 
Hvad bestyrelsen måtte have af sympati for 
kattekillinger, havde killingerne i lige mål for 
flødeskumskager. Der blev ganske vist spist 
oven af, men der blev gået til fadet. 

Som det gik allerbedst dukkede kattemor op 
ved kældervinduet, og lod lydeligt forstå, at 
nu måtte der gøres ende på miséren. Killin-
gerne blev pænt afleveret ved vinduet med tak 
for lån, og så blev de gennet hjem af mor til 
en grundig affedtning. 

Og den historie er lige så sand, som at den 
ikke står at læse i bestyrelsesreferatet. 
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Planer om ny baneudlægning 
Som nævnt i bestyrelsesreferatet i forrige 
AMC-nyt, sysler bestyrelsen med tanker om 
at udvide flyvepladsens tætklippede areal, så 
vi får et større areal til start- og landingsbane. 

Vores baner trænger til en grundig overhaling, 
og når vi alligevel skal have maskiner til at 
pløje, harve og tromle banerne inden de atter 
tilsås, er det en oplagt mulighed at gøre alvor 
af et længe næret ønske om at udvide banean-
lægget. Billederne på næste side viser banerne 
som den ser ud nu, og som vi foreslår at den 
skal se ud. 

I princippet inddrages de rektangler der dan-
nes af banernes kors-form til kortklippet ba-
neareal. Hoverpladsen inddrages, men der vil 
være rigelig plads til hover på det nye areal. 
Pilotfelt og standpladser  bevares uændret. 

På generalforsamlingen vil bestyrelse stille 
forslag om at sætte arbejdet i gang. Omlæg-
ningen vil få både økonomiske og praktiske 
konsekvenser, så bestyrelsen ønsker at få ge-
neralforsamlingens opbakning til arbejdet. 

 
Herover et rids af baneanlægget som det ser 
ud, og herunder som vi ønsker det skal blive.  

 
Nedlæggelse af hoverpladsen hvor den er nu, 
er en forudsætning for, at vi kan opnå en læn-
gere rullebane. Det er specielt nord-vest / syd-
øst diagonalen forbi pilotfeltet, der vil give 
bedre mulighed for landing af store modeller. 
Samtidig vil mulighederne for at lande i di-
rekte modvind øges. 

Omlægningen vil medføre at baneanlægget 
skal lukkes for al færdsel fra midt i september 
2006 til slutningen af april 2007. Der kan dog 
flyves med håndstartede modeller (el-svævere 
o.l.) når det foregår udenfor det nytilsåede 
areal. Vi kan måske også indrettet en midler-
tidig hoverplads lidt længere oppe ad vejen. 

Der vil blive øgede udgifter til plæneklipning, 
da vi er nødt til enten at have professionel 
hjælp eller er nødt til at købe en kraftigere 
plæneklipper. Med professionel hjælp, kan vi 
nedlægge den frivillige klippeordning, hvad 
mange sikker vil være tilfredse med.  

Til generalforsamlingen vil vi fremsætte for-
slaget med færdig køreplan og budget. 

 

Sæsonen der gik. 
Det blev jo alt i alt en god sæson. Vejret var 
ikke med os i foråret og vel heller ikke så me-
get i den første del af sommeren, men der 
kom revanche i eftersommeren, der varede 
lige til starten af november. 
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Klubbens arrangementer har været en succes. 
Sidste halvdel af familiedagen undtaget, da 
vejret fik os til at aflyse middagen, men så 
blev det alligevel godt i sidste øjeblik. 

Vi fik repareret vores tilkørsel gratis af vor 
flinke nabo Lars Grauco, og nu har vi en dej-
lig jævn og tør vej at køre på. 

Da vi tog hul på indkørselsforholdene og star-
tede vejsagen, så det ikke så lyst ud for klub-
bens fremtid, men heldigvis er den sag nu 
ordnet ved Idrætssamvirkets mellemkomst. 

Vi har taget hul på vinteraktiviteterne med 
hyggelige klubaftener, indendørsflyvning og 
lange aftener ved byggebordene. Så skal der 
jules ude i de små hjem, og så er det lige 
pludselig forår igen.  

 

Glædelig Jul og godt Nytår til Jer alle. 
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Anmeldelse af de nye Schulze 
5.35 og 8.35 
 
Vi plejer ikke at anmelde produkter i AMC-
nyt, men én gang skal jo være den første.  

Jeg har netop købt et par Schulzemodtagere af 
den nye type, og er blevet ganske imponeret 
over at læse hvad de små æsker indeholder af 
nye faciliteter. Schulze har gjort det igen. De 
har lavet noget genialt. 

 
De nye modtagere ligner de gamle til forveks-
ling. Den eneste synlige forskel er et lille 
punktum, som har sneget sig ind i modelbe-
tegnelsen. Hvor de gamle versioner hed 435 
og 835, hedder de nye hhv. 5.35 og 8.35 – nå 
ja, der er lige et 4-tal, der er blevet til et 5-tal. 

Den gamle 4-kanal modtager har fået en eks-
tra 5’te kanal, men der er ikke et normalt ser-
vostik til den. Der er kun signalbenet der er 
ført ud, mens plus og minus skal tages fra de 
andre kanaler. Ved hjælp af en lille jumper 
kan man bytte om på kanal 4 og 5 på stikkene, 
dvs. at man kan få kanal 5 ud på servostikket 
til kanal 4. Det er smart f.eks. til en hotliner, 
hvor man så kan drive 2 krængrorsservoer, en 
motorkontrol og et højderor på en 4-kanals 
modtager, selv om de fleste sendere vil have 
det ekstra krængror til at sidde på kanal-5 
eller højere. Der er nogle sendere, der insiste-
rer på at krængroret skal sidde på kanal 6 eller 
7, og dér kan Schulze ikke hjælpe.  

 
De to stikben i den røde cirkel har fået ny 
funktion. Enten som kanal 5 eller til en jum-
per. 

Med modtagerne følger både den normale 
kendte vejledning og en ny ekstra vejledning 
til de nye faciliteter. 

Både 5.35 og 8.35 kan programmeres fra en 
PC via et lille modemstik, man skal købe 
sammen med PC-programmet. 

Via programmering kan man indstille fail-safe 
værdier, dvs. at man kan gemme de positio-
ner, som hver servo skal indtage, hvis modta-
geren bliver signalløs eller tilstrækkeligt for-
styrret. Man kan også indstille hvor længe det 
skal vare inden fail-safe træder i funktion ved 
signalsvigt.  

Hvis man vil programmere modtageren mens 
den sidder i modellen, kræver det enten en 
bærbar computer eller en m-e-g-e-t lang led-
ning. Men det er ikke så galt. I langt de fleste 
tilfælde er den eneste fornuftige fail-safe ind-
stilling at neutralisere alle ror og slukke moto-
ren. Det er kun de mest stabile trænermodel-
ler, der kan lande ubeskadigede på egen hånd. 

En feature vi ikke har meget gavn af i Europa 
er at modtageren selv finder ud af om PPM 
signalet er kodet efter amerikansk eller euro-
pæisk standard. Amerikanerne bruger negativt 
frekvensskift til modulationen. 

Noget der til gengæld er ret anvendeligt på 
flermotorede el-modeller med børsteløs motor 
er en underspændingsafbryder, der slukker 
alle motorer på én gang. Med børsteløse mo-
torer bruger man én regulator pr. motor, og 
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regulatorernes individuelle underspændings-
afbrydere vil aldrig være helt ens. Det medfø-
rer at én motor vil afbryde først, når batteriet 
er ved at være afladet, og det er en ubehagelig 
situation på en flermotoret model. 

Man kan programmere ved hvilken spænding 
modtageren skal stoppe motorerne, og den 
skal selvfølgelig indstilles lidt højere end den 
spænding, hvor den mest følsomme regulator 
ville stoppe sin motor. 

En anden smart facilitet er, at man kan pro-
grammere hvilken kanal, der skal komme ud 
på hvilken port. På den måde kan man kom-
binere f.eks. en 8.35 og en 5.35 til at udgøre 
en 12-kanals modtager – forudsat man har en 
12 kanals sender. Man sætter blot 5.35 mod-
tageren til at starte på kanal 9, og så den afgi-
ver impulserne fra kanal 9-12 på port 1-4. 

Modtageren indeholder også programmerbare 
miksere. F.eks. kan man mikse 2 krængrors-
servoer med differentiering, selv om de kun 
styres af én senderkanal. Der er også delta-
mix og andre mikserfunktioner, som medfører 
at man kan flyve avancerede modeller med 
simple (gamle) 4-kanalsendere uden mix.  

Noget jeg specielt finder anvendeligt, er mu-
ligheden for at begrænse den maksimale van-
dring vandringen på hver servo i hver retning. 
Det vil beskytte ror, servo og rorforbindelser i 
tilfælde hvor servoen fysisk kan bevæge sige 
længere end rorene kan tåle. De fleste sendere 
har en lignende funktion, men i senderne er 
der tale om en lineær begrænsning af van-
dringen, dvs. at servoen begrænses procentvis 
i hele dens bevægelsesområde. Med Schul-
zens begrænsning kører servoen upåvirket 
indtil det punkt, hvor den ikke får lov at køre 
længere. 

Et oplagt eksempel er en model med delta-
mix (elevons). Her er man nødt til at indstille 
højderors- og krængrorsfunktionen til kun at 
have et udslag på 50% hver, da kombinatio-
nen af fuldt højde og krængror ellers over-
skrider 100%. Med Schulzens begrænsere, 
kan senderen indstilles til 75% eller 100% på 
begge funktioner og lade modtageren om at 
sikre, at rorene ikke overbelastes. 

Vejledningen gør i øvrigt op med en udbredt 
myte om, at man kan køre flere sendere på 
samme kanal, hvis modtagerne er Schulze. 
Myten er opstået fordi Schulzen genkender 
sin sender på kanalantallet, og udelukker en 
fremmed sender med et andet kanalantal. Men 
det betyder ikke, at den kan skille sin egen 
sender ud fra forstyrrelsen på radiokanalen. 
Det betyder blot at Schulzen lukker af for det 
hele, som hvis der intet signal var - den går i 
fail-safe,  

De nye modtagere har fået ekstra smalbånds-
filtre, som reducerer risikoen for forstyrrelser 
fra nabokanaler. 

Det er lidt af en revolution inden for modtage-
re, at man indlægger funktioner, der ellers 
hører til senderen. Det vil give mange gamle 
og/eller simple sendere nyt liv,  og det betyder 
i hvert fald farvel til diverse onboard miksere. 

Ønsker man ikke at bruge de nye funktioner, 
kan man bare lade være. Så fungerer de nye 
Schulze som de gamle, og det er ikke så ringe. 

Jeg tror Schulze har lagt sig i spidsen igen. 
Det bliver spændende at se, om de andre fa-
brikater følger efter. 

 

Klubflyveren er klar igen 
Der er lige plads til et billede af klubflyveren, 
som efter sit grumme styrt ved festugeflyv-
ningen, er blevet hel og fin igen.  

Den har fået helt ny snude, som i øvrigt er et 
par cm. længere end den gamle. Derved har 
jeg kunnet spare ca. 100g bly i næsen. Den 
gamle bund, der mest bestod af tape og sav-
smuld, er blevet erstattet af en rigtig balsa-
bund, så nu er klubflyveren fit for flight igen. 
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Klub information 
 

Festugen på film. 
På AMC’s WEB-side kan du hente en video-reportage fra festugeflyvningen. Det er vores egen Lars 
Klitte ,der har optaget og klippet videoen, og det er han sluppet rigtig pænt fra. Det smitter vel lidt af 
på kvaliteten, at Lars er professionel kameramand hos TV-Danmark. 

Filmene vil blive vist til vores Glöggaften d. 7/12 
 

Nordisk mester i F3J:  

Peter Mikkelsen vandt Nordisk Mesterskab i F3J som blev afholdt af klubben Cirrus på Spydeberg i 
Norge fra 2-4 september. Tillykke til Peter med det flotte resultat foran de øvrige 31 deltagere. 
 

AMC byder hjerteligt velkommen til 
 

Mdl. Navn By Telefon Email 
372  Niels Bakraie Århus C 51 90 43 84  

373  Jan Christensen Århus C 23 68 19 67 jan.christensen@stiften.dk 

     
  
 

 

                  

Your trial period is over. 
Please register to con-
tinue using this software. 

Anyone here know how 
to play Flight Simulator ? 



 

 

 

Klubkalender 
 

Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet 
onsdag 7. dec. 05 fra kl. 19:00  Glögg aften, auktion og brugtmarked 
onsdag 25. jan. 06 fra kl. 19.00  Hygge bygge aften i Elsted Lystrup Beboerhus (café) 
onsdag 22. feb. 06 fra kl. 19.30  Ordinær generalforsamling 
onsdag 22. mar. 06 fra kl. 19.00  Hygge bygge aften i Elsted Lystrup Beboerhus (café) 
lørdag 22. apr. 06 fra kl. 10.00  Pladsklargøring og standerhejsning 

    

 

Indendørsflyvning i AMC 
Ugedag Dato Tidspunkt Sted 

søndag 11. dec. 05 10.00-14-00  Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 
søndag 15. jan. 06 10.00-14-00  Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 
søndag 12. feb. 06 10.00-14-00  Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen     (AFLYST) 
søndag 26. mar. 06 10.00-14-00  Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

 

Indendørsflyvning hos Silkeborg El og Svæv 
Ugedag Dato Tidspunkt Sted 

søndag 11. dec. 05 12.00-18.00  Indendørsflyvning Langesøhallen 
søndag 8. jan. 06 12.00-18.00  Indendørsflyvning Langesøhallen 
søndag 29. jan. 06 12.00-18.00  Indendørsflyvning Langesøhallen 
søndag 12. feb. 06 10.00-18.00  Indendørsflyvning Silkeborghallen A 
søndag 19. feb. 06 12.00-18.00  Indendørsflyvning Langesøhallen 
søndag 12. mar. 06 12.00-18.00  Indendørsflyvning Langesøhallen 

 

Indendørsflyvning hos Aviator i Gigantum Ålborg 
Ugedag Dato Tidspunkt Sted 

onsdag 28. dec. 05 10.00-17.00  Indendørsflyvning Gigantum 
lørdag 28. jan. 06 10.00-17.00  Indendørsflyvning Gigantum DM 

 
 


