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DELTAGER ERKLÆRING F4C SKALA 

Deltagende pilot skal udfylde så præcist som muligt og underskrive 

erklæringen samt aflevere den til stævneledelsen inden konkurrencens 

start. 

 

F4C 
 

Navn(Ejer):_______________________________ Prototypens navn/type:                                                   

 

Pilot:                                                                         Skalaforhold (ca.):   ___________________________ 

Klub:____________________________________ Modellens vægt: _________________________gram 

A-certifikat nr._____________________________ Radioanlæg/kanal nr:__________________________ 

MDK nr.:      ______________________________ Prototypens marchhastighed (ca.): ___________km/t 

Evt. stormodel nr. __________________________ Prototypens tophastighed (ca.):      ___________km/t 

      

Deltageren skal anføre svar med JA eller NEJ ved at tegne en cirkel om den respektive kasse. 

SPØRGESKEMA FOR STATISK BEDØMMELSE 

Er modellens struktur alene efterforsket og designet af dig? JA NEJ 

Er modellen bygget med anvendelse af design eller tegninger, der kan købes kommercielt. 

Hvis JA, så anfør navnet på personen, som har lavet byggetegningen. 

JA NEJ 

Er modellen bygget fra et byggesæt? Hvis JA, så anfør producentens navn: 

 

JA NEJ 

Anfør nedenfor om nogen af de efterfølgende genstande er leveret som del af et byggesæt eller lavet 

af dig. Anfør yderligere dele (undtaget RC-udstyr) på et separat stykke papir (jf. paragraf 6.1.13). 

Støbt eller opbygget krop JA NEJ 

Færdiglavede eller opbyggede vinger JA NEJ 

Færdiglavede eller opbyggede haleflacer JA NEJ 

Støbt canopy JA NEJ 

Støbt eller drejede motor cowls JA NEJ 

Understel JA NEJ 

Hjul JA NEJ 

Dæk JA NEJ 

Kanoner, bomber eller anden fittings JA NEJ 

Spinnere JA NEJ 

Skala propeller JA NEJ 

Instrumentpanel eller cockpit interiør JA NEJ 

Trykte eller færdiglavede mærker eller markeringer JA NEJ 

Wire rigging eller fittings JA NEJ 
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Har dit flyveprogram ”VALGFRI MANØVRER/DEMONSTRATION” 6.3.7. S eller T, skal du i boksen 

nedenfor eller på et separat papir beskrive alle detaljer for din(e) manøvre(r).       

Er flymanøvren beskrevet på et separat papir?  JA    NEJ        

 

Har det originale fly optrækkeligt understel:  JA           Har modellen optrækkeligt understel:  JA  

Er der en pilot i modellen:  JA         NEJ  

 

DELTAGERENS ERKLÆRING 

Jeg erklærer, at jeg har bygget modellen, og svarene ovenfor er korrekte og sande.  

Dato: :                        . 

 

Navn:                                                                     (Blokbogstaver)  Underskrift ……………………………….. 

 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 


