
Referat af Landsmødet 2016 

Landsmøde i Fritflyvnings-interessegruppen under Modelflyvning Danmark 

søndag den 6. november 2016, afholdt i Ringsted Sportscenter fra kl. 10.00 

 

I alt 12 medlemmer var mødt op til Landsmødet – Henning Nyhegn, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard, 

Steffen Jensen, Leif Nielsen, Peter Rasmussen, Lars Buch Jensen, Christian Schwartzbach, Peter 

Buchwald, Tom Oxager, Karsten Kongstad og Per Grunnet 

Mødet startede med, at formand Karsten Kongstad bød velkommen og foreslog Peter Rasmussen 

som dirigent og Per Grunnet som referent. Begge blev valgt. 

1. Formandens beretning 

Beretningen var udsendt på forhånd, så Karsten koncentrerede sig om at tilføje uddybende 

oplysninger i sin gennemgang. 

Medlemstallet er – noget overraskende – steget til 47 medlemmer. Dette skyldes dog især, at 

fritflyverne er registreret som en interessegruppe under Modelflyvning Danmark, og at man kan 

være medlem af flere interessegrupper. I praksis betyder det, at vi kun kender de fritflyvnings-

medlemmer, der har givet sig til kende ved f.eks. at deltage i arrangementer og stævner.  

Karsten kommenterede de meget flotte resultater, som danske fritflyvere har opnået i 2016 – 

primært i F1A og F1Q, hvor vi er velrepræsenteret på World Cup-listerne. 

Lars Buch Jensen fortalte lidt om arbejdet med Modelflyvenyt. Der har været fremført forslag om at 

lade bladet overgå fra papirblad til rent netblad. Det vil kunne spare et ret stort beløb til trykning og 

fysisk omdeling af bladet. Lars mente dog, at presset for en sådan omlægning er aftaget efterhånden 

som fortalerne har fået øjnene op for værdien af et fysisk blad, der f.eks. kan findes på bibliotekerne. 

Steffen Jensen orienterede om arbejdet i Eliteudvalget, hvor han er medlem. Eliteudvalget fordeler 

225.000 kroner til sportslige aktiviteter under Modelflyvning Danmark. Fritflyverne får en meget 

tilfredsstillende andel af disse penge, og vi har da også i 2016 leveret tilsvarende tilfredsstillende 

resultater. Der er også afsat penge til fritflyvning i 2017, så vi må håbe, at resultaterne bliver ved at 

vise sig. 

Eliteudvalget uddeler hvert år en pokal for årets største sportslige præstation. Jes Nyhegn fik den i 

2015 – og han har faktisk gjort det endnu bedre i 2016, så han bliver igen indstillet til pokalen i år! 

Eliteudvalgets nye sportschef, Erik Dahl Christensen, ser meget gerne, at der skabes samarbejde på 

tværs af klasserne for eliteflyvere. Den 14. og 15. januar afholder man et seminar på Fyn, hvor man 

deler den viden vi har om, hvordan man inden for de forskellige områder har haft held med at skabe 

gode resultater.  

Herefter blev formandens beretning godkendt. 

 

2. Bestyrelsens økonomimedlem Thomas Røjgaard fremlægger regnskabet 

Thomas kunne fortælle, at regnskabet var revideret og bare manglede Henning Nyhegns underskrift 

for at være færdigt. 

Henning spurgte til betalingen af startgebyr ved EM i Serbien, hvor Thomas Køster var tilmeldt som 

deltager i F1C, men mødte op som tilskuer, idet han efter en knæoperation endnu ikke var i stand til 



at flyve. 

Karsten svarede, at man ikke kan undgå, at f.eks. sygdom kan betyde, at en udtaget deltager alligevel 

ikke kan deltage. Sådan er det. Hvad der iflg. Karsten kunne være kritisabelt i den aktuelle sag var, at 

Thomas ikke meldte afbud, men mødte op til EM – uden modeller. 

Der var også spørgsmål til posterne om tilskud til anskaffelser, som blev henvist til punkt 3, forslag fra 

bestyrelsen.  

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen havde fremsendt et forslag om tilskud til anskaffelse af udstyr, der er relevant til 

anvendelse konkurrencesammenhæng. 

Der var diskussion om, hvornår man skulle søge for at kunne komme i betragtning. Eftersom 

formuleringen i forslaget giver mulighed for en vis fleksibilitet, var der almindelig stemning for at 

vedtage forslaget uden ændringer i ordlyden, så man i enkelte tilfælde kan lade fornuften råde frem 

for en alt for restriktiv håndhævelse af forslagets ordlyd. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

4. Behandling af en række mulige forslag til fremsættelse ved CIAM-mødet i 2017 

Karsten havde udsendt en liste over de regelforslag, der havde været diskuteret på de seneste to 

klubmøder i hhv. Hillerød og Ringsted. Med dem som udgangspunkt diskuterede Landsmødet, hvilke 

forslag man ønskede at fremsende til CIAM-mødet. 

a. Afskaffelse af 20 sek.-reglen i alle klasser 

Der var enighed om, at det ville være en god idé at afskaffe 20 sek.-reglen, fordi den bliver misbrugt 

til at RDT-nedskyde modeller efter dårlige starter og derved få ret til en omstart. 

Per Grunnet udarbejder papirerne om forslaget til CIAM-mødet. 

b. Regel om omstart fjernes 

Dette forslag blev ikke tiltrådt, da forsamlingen fandt, at reglen er rimelig nogle situationer men ikke i 

andre. Derfor skal forslaget bearbejdes – og vi kan overveje at fremsætte forslag på et senere 

tidspunkt. 

c. Antallet af konkurrencestarter hæves fra 5 til 7 

Dette vil give større tilfredsstillelse for dem, som ikke når i fly-off – og det forventes også at nedsætte 

antallet i fly-off’ene. 

Her stemte 8 for og 3 imod, så Per udarbejder papirer til CIAM-mødet. 

d. Gruppe-flyoff afskaffes 

Begrundelsen for forslaget er, at det føles uretfærdigt, at man ikke nødvendigvis går videre i et fly-

off, hvis man har fløjet flere sekunder end andre, der går videre. 

Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for og 4 imod. Per laver papirer til CIAM-mødet. 

e. Ændre antallet for hvor mange modeller man må bruge i et stævne fra 4 til 2 

Begrundelsen er, at det vil gøre det vanskeligere og dermed reducere et evt. flyoff. 

2 stemte for og 8 imod, så forslaget faldt. 

f. Forslag om at reducere linelængden i F1A fra 50 til 40 meter 

Steffen nævnte, at det kunne være et forslag, som vi kunne stemme for, hvis vi derved opnåede at 



endnu værre forslag blev taget af bordet. Han mente ikke, at vi selv skulle foreslå det. 

Det mente ingen andre heller – forslaget blev forkastet med 7 stemmer imod og ingen for. 

g. Forslag vedr. klasse F1Q 

De tre danske F1Q-flyvere havde på forhånd diskuteret og udarbejdet forslag til klasse F1Q. 

Forslagene var desuden blevet præsenteret for Andreas Lindner, en af de førende tyske Q-flyvere, 

som havde sendt Peter de tyske udkast til forslag for Q-klassen. Peter havde på den baggrund 

sammenskrevet fire forslag: 

Energibudgettet reduceres fra 4 joule/gram til 3 joule/gram. Grænsen for beregning af 

energibudgettet forhøjes fra 500 til 550 gram. 

Dette forslag blev vedtaget med 8 for og ingen imod. Peter har lavet CIAM-papirerne. 

Tidtagningsreglen – der er en teknisk fejl i de nuværende regler om, at tidtagerne skal tage motortid i 

klasse F1Q. Denne bemærkning skal fjernes fra reglerne. 

Alle stemte for – Peter har lavet CIAM-papirerne. 

Forslag om XT30 stik til kontrol af energimængden i F1Q-modeller. 

Forslaget er begrundet i, at man derved sikrer sig mod utilsigtet kortslutning af modellens LiPo-

batteri. 

Alle stemte for – Peter har lavet CIAM-papirerne. 

Endelig foreslås, at det bliver obligatorisk at benytte en energi limiter i klasse F1Q. 

Dette sikrer, at alle flyver på samme vilkår. 

Alle stemte for – Peter har lavet CIAM-papirerne. 

Karsten og Steffen orienterede om, at vi på et tidspunkt – vistnok tidligt i 2017 – får agendaen for det 

kommende CIAM-møde, hvor vi kan se, hvilke forslag andre nationer evt. kommer med. Til den tid 

må vi så afholde et nyt møde, hvor vi diskuterer vores stilling til de forslag, så vores repræsentant på 

CIAM-mødet ved, hvordan han skal stemme om fritflyvningsforslagene. 

 

7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag indkommet. 

 

8. Bestyrelsens forslag til budget 

Bestyrelsens forslag blev forelagt af Thomas Røjgaard. 

Det blev vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen. 

  

9. Fastlæggelse af konkurrencekalender for 2017 

Foreløbig var følgende konkurrencer indkommet: 

25/2 Indendørs Danmarksmesterskaber 

3-4/6 Udendørs Danmarksmesterskaber og Jutland Heath Cup (World Cup) på Kongenshus Hede 

30/6 Danish Cup klasse F1ABCQ på Rinkaby Feltet i Sverige 

Lars Buch Jensen nævnte muligheden for at arrangere nogle konkurrencer på Randbøl Hede, så f.eks. 

de to begyndere, han er ved at uddanne, let kan deltage i nogle flere konkurrencer.  



Per Grunnet orienterede om, at man i Sverige dels vil gentage det uofficielle nordiske mesterskab i 

klasse E36/F1S og dels vil give mulighed for at flyve på Rinkaby yderligere to dage i løbet af maj 

måned. Der er dialog med svenskerne om sagen og mere følger senere. 

 

10. Valg af fem medlemmer til bestyrelsen samt to distriktsledere og to revisorer 

Alle i bestyrelsen ville gerne genvælges, og det blev de. Bestyrelsen er i 2017 derfor: 

Karsten Kongstad, Peter Buchwald, Steffen Jensen, Lars Buch Jensen og Thomas Røjgaard. 

Distriktslederne ville også gerne genvælges – de indgår også i bestyrelsen – og de er: 

Peter Rasmussen og Bjarne Jørgensen. 

Endelig skulle der vælges to revisorer – og det var så heldigt, at Rasmus Ernst og Henning Nyhegn 

gerne ville genvælges, så det blev de! 

 

11. Eventuelt 

Leif Nielsen ville gerne genoplive tanken  om at afholde Nordiske Mesterskaber hvert år. 

Ikke mange havde tiltro til ideen, og nogle mente, at det allerede skete ved at man lagde resultaterne 

fra den svenske, norske og danske konkurrence på Rinkaby Feltet sammen og dermed fandt nogle 

overordnede vindere. 

Som dagens sidste punkt blev det besluttet at afholde næste Landsmøde søndag den 5. november 

2017 i Fredericia. 

Derefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og opløse Landsmødet. 

 

Referat ved Per Grunnet, 10.11.2016 

 

 

 


