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Redaktør: Jo Grini 
Sagbråtenfeltet 
2910 Aurdal 
61361606/95292002 
Email: jgrini@online.no RC - seilflyspalten 

Spalteredaktøren 
Denne gangen blir det en god del stevner, 
men har også begynt på en artikkel om 
løft som sikkert flere vil ha nytte av. 
Dette nummeret konsentrerer vi oss om 
hvorfor, bølger og hang. Neste gang tar vi 
varmluft (termikk). 
”Det å forstå hva løft egentlig er gir 
normalt en aha-opplevelse som gjør 
seilflygere til det de er. Det er piloter som 
dedikerer all vår tid på himmelen for å 
utnytte hvert minste løft for å fly lenge, 
fort eller langt” 
Innlegg til spalten 
Elektroniske formater av alle slag kan 
brukes og send meg gjerne/helst stoff på 
email. Jeg har god båndbredde, så store 
mail er ikke noe problem.  
 

Lufta for oss (alle) 
Eller: Termikk hva er nå det (og hva kan 
vi bruke det til). 
For noen år siden fant jeg ut at jeg skulle 
satse på F3J på alvor. Jeg hadde ingen 
anelse om hvorfor og hvordan de store 
gutta kunne fly 10 minutter i alle forhold, 
men det ante meg at lufta alltid genererer 
løft av ymse slag. Etter å ha anskaffet 
diverse modeller og kjøpt helt feil ett par 
ganger, begynte jeg å ane konturene av 
hva jeg måtte gjøre. Pri 1 var å danne ett 
lag som kunne utveksle erfaringer og dra 
hverandre fremover. Jeg fikk god kontakt 
med 4 piloter som alle bodde litt utenfor 
det største miljøet den gang (som var 
Cirrus) og siden vi bodde litt "utenfor" 
var det naturlige navnet "Farmers Team". 
Webside ble laget, vi hadde samlinger på 
ymse plasser og deltok på det meste av 

konkurranser. Målsetningen var å gi F3J-
flygerne real fight på toppnivå innen 3 år. 
Dette klarte vi med glans føler jeg, selv 
om veien videre er mye lenger. 
Aller først må det sterkt understrekes at 
det ikke er noen slags fasit på hvordan 
luften oppfører seg. Men, ved hjelp av 
observasjoner og rutine kan man bygge 
seg en kunnskapsbase som kan 
bearbeides til en plan foran hver eneste 
flyging man skal foreta. Meteorologer 
gjør akkurat det hver eneste dag. De er 
utdannet til å lese været og trekke 
konklusjoner fra data som blir samlet 
rundt deres nærområde. I senere tid har 
de også fått tilgang til kraftige 
datamaskiner og tar faktisk sjelden feil 
når det gjelder den generelle 
værutviklingen i det området de har 
regnet på. De tar ofte feil på lokalplanet, 
men det er heller ikke det som er jobben 
deres. Så da må vi vel skaffe oss kraftige 
datamaskiner og ta med på flyfeltet? Nei, 
den sterkeste datamaskinen som finnes er 
fremdeles den menneskelige hjerne og 
den klarer jobben på det lokale flyfeltet 
mye bedre enn en datamaskin. 
I Norge kaller vi det forøvrig ikke 
termikkflyging, men det mye bedre ordet 
"varighet". Så hvorfor kaller vi det 

varighet ? 
Overalt på denne kloden er luftmassene i 
sterk bevegelse hele tiden. Denne 
bevegelsen er både forutsigbar og 
samtidig litt vanskelig å se siden det er 
luftmolekyler vi snakker om. Men, de er 
alltid i bevegelse og dette kan vi både se 
og merke på kropp og fly. Det vi 
seilflygere først og fremst er opptatt av er 
de bevegelsene som er vertikale, med 
andre ord løft. Siden jeg er ekstremt 
opptatt av varighetsflyging trenger jeg 
heller ikke å stige for å være fornøyd med 
en flytur. Det å kunne drøye en flytur slik 
at den varer bare litt lenger enn forrige 
tur er hovedmålet.  

Det finnes tre hovedformer for løft som 
jeg spesiellt skal nevne: Hang, bølger og 
termikk. Med andre ord er det ikke bare 
termikk/varmluft vi er ute etter for å 
oppnå våre tilmålte 10 minutter i luften. 
Noen av disse "observasjonene" skal jeg 
prøve å formidle til dere gjennom denne 
artikkelen. 
Hang: 
Når de fleste hører ordet "hang" forbinder 

 

”… jeg er ekstremt opptatt 
av varighetsflyging …” 
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de det med en landfast, stor og 
deilig hangkant. Ut fra denne kan 
de kaste ut  s in blytunge 

hangmodell og cruise rundt så lenge 
vinden står dem bi. Men trenger den være 
av stein og gedigen? Overalt hvor vi flyr, 
selv på lavlandet rundt Hedemarken går 
landskapet  l i t t  opp og ned.  
Luftmolekylene er som sagt tidligere 
alltid i bevegelse og får de flyte fritt ned 
mot kornåkeren må de opp igjen ved 
skogkanten (de blir presset sammen) før 
de faller ned igjen på neste jorde. Men så 
sier kanskje mange "jeg klarer ikke henge 
på den skogkanten!". Kanskje ikke henge 
der i en evighet, men klarer du å drøye 
turen 2 minutter ved å fly frem og tilbake 
der i to minutter? Ja, selvfølgelig sier de. 
Da er hensikten oppnådd.  
Ett par ekstra tips: Begynn å fly på 
”toppen” av hanget, dvs midt oppå den 
kulen du tror virker som ett hang. Jo 
lavere du kommer, jo lenger frem flyr du. 
Man ender opp 45 grader ut fra ”kanten” 
av hanget. Kommer man under dette er 
effekten ofte for lav til å utnyttes. Tenk 
retrett tidlig og det samme gjelder her. 
Baksiden av trerekker, baksiden av en 
liten kul i terrenget osv er feil flyretning 
tilbake til merket du skal lande på. 

Bølger: 
Terrenget vi bor i går opp og ned. 
Uansett, til og med i Nederland går 
terrenget opp og ned. Når vinden har stått 
stabilt en stund vil den helt naturlig måtte 
gå opp… og ned…. Og opp IGJEN selv 
om det ikke er en ny bakketopp/dal å se. 
Denne effekten kalles bølgeeffekt og kan 
gi ett fantastisk løft hvis du treffer på 
riktig plass.  Løftet er meget stabilt og 
kan løfte modellen din med opptill 5-6m/
s. Formen på løftet er likt som det på ett 
langt hang og plasseringen på bølgen i 
forhold til bakketoppen/dalen som skapte 
den avhenger av styrken på vinden.  
Så hvordan finner vi en slik bølge ? I 
utgangspunktet må de rett og slett letes 
opp, men noen ”sannsynlighets -
bergegninger” er lønnsomt å se på. Se på 
terrenget rundt der du skal fly og tenk 
deg hvordan luften ”detter” ned i en dal 
eller løftes av en større ”kul”. Se på 
størrelsen på denne dalen/kulen og gjør 
deg opp en tanke på hvor neste oppvind 
er. Avstanden fra denne plassen er som 
regel større enn man tror og det kan være 
lønnsomt å ta en kjøretur rundt flyfeltet 
for å sondere terrenget. 
Og hvordan flyr vi på en slik bølge ? Fly 
fremover til du treffer bølgen og fortsett 

enda litt fremover. Begynn å fly 8-tall på 
tvers av vindretningen akkurat slik du 
ville gjøre på ett hang. Fallgruver ? - Hvis 
du mister løftet flyr du litt sideveis ut av 
synket. Sannsynligvis var det en 
termikkboble som gikk forbi og ødela 
løftet for en periode. - Retningen på 
bølgen er normalt 90 grader av 
vindretningen som en stor bølge. Vær obs 
på at retningen på bølgen noen ganger 
ikke bestemmes av vind på bakken, men i 
litt høyere luftlag. 
Konklusjon og tips for dagen:  
Hver gang du skal ut å fly begynner du 
allerede på vei til flyfeltet med å titte på 
terrenget, vindretninger og styrke. Før 
første start skal du ha konkludert med og 
ha klar en plan for flygingen: Om du kan 
ha sett noe unikt eller om det ikke er nok 
vind til å skape hang eller bølger. Om det 
er enkelte flyområder du ikke skal fly på 
grunn av bakvind fra hang, daler og 
trerekker. Hvis du har en plan skal denne 
følges de første minuttene etter start 
uansett. Å skifte plan underveis er som 
regel ikke riktig, med mindre den slår 
meget feil. 
Da regner jeg med dere går ut og tester 
høstvindene og det de har å tilby, så skal 
vi ta for oss termikk i neste nummer. Jojo 

RC-seilflyspalten 

Dette er det siste designet fra tsjekkiske 
VV Model . Modellen er optimalisert for 
F3F og F3B. Selv om modellen er helt ny 
og enda ikke frigitt på markedet har den 
første produksjonsmodellen gjort det 
svært godt i F3F konkuranser: 2 
førsteplasser i tsjekiske konkuranser og 
andre plass i Welsh Open 2003. 
Modellen har en lett og sterk kropp i 
g l a s s f i b e r / k e v l a r ,  m e d  
kullfiberforsterkninger på utsatte steder. 

Det er ferdig ballastkammer i kroppen. 
Radioutstyret er montert opp-ned for å 
kunne bruke rette karbon støtstenger 
(5mm rør) til V-halen. 
Vingen er todelt med en meget kraftig 
vingeskjøt. UMS kabon (stivere enn 
vanlig karbon) er standard i 
vingebjelken. Alle ror er bunnhengslet og 
har har skjulte ror-overføringer for 
optimale aerodynamiske egenskaper. 
Alle rorhorn er ferdig monterte. V-halen 

er er den sammen som på New Sting, 
men den er ytterligere forsterket med 
kullfiber i utsatte områder. Modellen er 
leveringsklar i mars 2004.  
Vingeprofilet er AH69 mod. fra Adreas 
Herrig, ett navn enkelte sikkert kjenner 
igjen. Det er 8,2% tykt i roten og 8% i 
tippen, mens kamber er 1,7% 
Norsk leverandør er: 
www.RS-hobbyimport.no  
Pris: fra 8500Nkr 

 

Vingespenn: 3005mm 
Kroppslengde 1480mm 

Vingeareal: 62,3dm 
Sideforhold: 14,5 

Vekt: 2250 - 2350g + ballast 
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Nordisk mesterskap i modellfly klasse 
F3J (seilfly høystart løpeline) ble avholdt 
i helgen 5.-6. juli 2003 av Herrljunga 
modellflygklubb i Sverige. Klassen hadde 
38 deltakere, og det ble fløyet 6 
innledende omganger og 4 finaler. Det 
deltok til sammen 10 lag fra Norge, 
Sverige, Danmark og Finland. 
Allerede Torsdag 3.Juli var mange piloter 
på plass, selv om noe trening ble det ikke 
denne dagen. Det hadde kommet og kom 
fremdeles bøtter med vann fra himmelen, 
men i de sene nattetimer ble det dratt 
frem noe elektroutstyr som fikk seg en 
luftetur. Camping på plassen var det de 
fleste hadde sett for seg, men både ett 
samfunnshus og klubbhuset ble brukt. 
Fredag 4.Juli - treningsdag og offisielt 
lagledermøte. De fleste piloter var både 
tidlig opp og tidlig ut på feltet for å få en 
følelse med forholdene. Her ble det brukt 
både løpestart, vinsj og det Norske 
førstelaget banket like godt enden av 
løpelinen ned i bakken og bare strammet 
opp. Ingen tvil om at startteknikker har 
forbedret seg sterkt de siste årene. Sent 
på dagen gikk det dessverre en modell i 
bakken fra 30m høyde. Grunnen til 
krasjet skal vi ikke spekulere for mye i, 
bare konstatere at vi har noen teorier.  
Kl.21:00 ble det avholdt lagledermøte. 
Stevneledelsen ved Kent og Jonas hadde 
forberedt seg meget bra og hadde alle 
ting på plass virket det som. Det største 
spørsmålet var om det skulle være 

strykninger i finalene. Det er ofte så tett i 
toppen at strykninger gjør landingspoeng 
avgjørende. Det ble enstemmig vedtatt at 
vi ikke skulle ha strykninger i finalen. 
Lørdag 5.Juli - første konkurransedag. 
Flott vær våknet vi til og konkurransen 
kom i gang nesten som planlagt. Dagen 
foregikk i gode forhold, men noen puljer 
var vanskelige. Termikken var til tider 
sterk og andre ganger relativt fraværende, 
så mange gode piloter fikk seg en 
overraskelse. Fem runder ble fullført før 
solen gikk ned og det må sies å være 
raskt med hele 38 piloter på startlinjen.  
Kvelden ble brukt i det flotte klubbhuset 
til Herrljunga modellflyklubb. 60 
mennesker benket seg til bankett i huset 
som er ett omgjort bedehus. Stemningen 
var fantastisk med 3x allsang på tre språk 
skrevet og lagt opp til av P.O.Edberg. 
Latteren hang løst og middagen var 
fortreffelig. 
Søndag 6.Juli - Siste konkurransedag. 
6 og siste runde var avgjørende for hvem 
som skulle komme til finale. Her kunne 
det bli store omrokkeringer på listen. 
Teknikken var ikke helt med oss, da ett 
rele i startutstyret kollapset, men 
arrangøren fikk skiftet dette og vi 
avsluttet 6 runde i spennende 
morgenforhold. 9 piloter skulle 
konkurrere om de gjeve prisene i finalen 
og 4 finaler skulle flys. Alle pilotene ble 
samlet og det var ingen problemer med å 
få medhjelpere til alle. Hele 6 av ni 

finalepiloter var Norske, mens de 
r e s t e r e n d e  3  v a r  S v e n s k e . 
Første finalerunde gikk unna i bakvind og 
flere piloter ble nok litt frustrerte over 
starthøydene. Men alle bortsett en fikk 
full flytid. Andre finalerunde og 
startforholdene var bedre. De fleste hang 
4-6 sekunder på lina bortsett fra Erik 
Morgan Villadsen som fikk ett linebrudd 
og tapte 57p og NoM på dette. 
Tredje finalerunde skulle bli meget 
vanskelig. Dette hadde passert en 
termikkboble for bare 4-5 minutter siden, 
men det var usikkert om vi kunne nå den. 
Inge Balswick spurte sidepiloten Jo Grini 
om vi ville nå den (de hadde begge 
spottet den) og fikk til svar at det var 
tvilsomt. Dermed gikk Inge den helt 
motsatte veien og fortsatte så langt frem 
han kunne nå på feltet. Etter bare ett par 
minutter hadde han sunket såpass at han 

 

Det Norske 1.laget 
Dette bildet av Espen G. Bakke 
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måtte ta en omstart som første pilot. 
Dette sikret han tredjeplassen i 
mesterskapet, mens bare 2 piloter fløy 
fullt denne puljen. Fjerde finalerunde ble 
ren cruising på himmelen med 8 av 9 
piloter på fulltid. Når poengene ble satt 
sammen var det to piloter som skilte seg 
ut. Henrik Karhussari hadde mistet noen 
få poeng i første runde på starten, Erik 

Morgan Villadsen mistet litt i ett 
linebrudd og Inge Balswick hadde tatt en 
tidlig omstart i tredje runde. 
Dette ble også rekkefølgen etter finalene. 
 Avslutningsvis vil jeg berømme 
Herrljunga og Sverige for ett meget godt 
forberedt mesterskap. De kunne reglene, 
hadde forberedt seg meget godt på alle 
måter og det sosiale var satt i høysetet. 
Det var også en meget sterk stemning for 

å arrangere flere store stevner i Norden 
og ikke bare Nordisk annet hvert år. De 
aller fleste pilotene håper Herrljunga vil 
ta ett tak hvert eneste år og samle eliten i 
Norden. Vi har veldig mange gode piloter 
i Norden og vil ha stor nytte av å 
konkurrere mot hverandre i en slik 
atmosfære. 
Jo Grini, Gruppeleder F3J 

Senior 
- Nordisk mester Henrik Karhusaari fra Sverige. 
- 2. plass Erik Morgan Villadsen, Norge 
- 3. plass Inge Balswick, Norge 
Junior 
- Nordisk mester Anders Bakke Krogvig fra Norge. 
- 2. plass Martin Alaby, Sverige 
- 3. plass Mattias Johansson, Sverige 
Lag  
- Nordisk mester lag ble Sveriges lag 1 med  
  Henrik Karhusaari, Søren Svantesson, Jonas Blomdahl 
- 2. plass Norges lag 1 med  
  Jo Grini, Tor Midtlund, Erik Morgan Villadsen og lagleder Aril Røsvik 
- 3. plass Norges lag 3 med  
  Per Pedersen, Finn Krogvig, Thorbjørn Jespersen og lagleder Espen Bakke 

Tre glade Juniorer. Kanskje spesielt  
Anders Bakke Krogvig i midten fra Norge 

Tre glade Seniorer også disse fikk plaketter utstedt av SMFF 
Fv: Erik Morgan Villadsen, Henrik Karhusaari, Inge Balswick  
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Fredag:  
Dagen før Norgesmesterskap F3B 2003.  
I dag var det uoffisielt Lagledermøte 
kl.21:00 og siden starten på mesterskapet 
er tidlig Lørdag var det mange som hadde 
tatt turen for litt trening og sosialt 
samvær. De av oss som var ekstra tidlig 
fikk en god del starter før ett vanvittig 
regnvær skyllet ned over oss. Heldigvis 
har Ole Nordskogen med hjelpere laget 
ett flott telt over plattingen og det var til 
god hjelp i dag. Regnet stoppet nesten 
like fort som det begynte og vi kunne 
t rene  v idere  u tover  kve lden . 
Kl.21:00 hadde vi ett lagledermøte og der 
ble det bla. diskutert om vi skulle ha 
strykninger etter 4 omganger eller som 
reglene sier etter 6 omganger. Det var 
bred enighet om strykning etter 4, selv 
om noen syntes det var forlokkende å 
ikke stryke før 6 omganger. Ingen 
protester, kun en konstruktiv diskusjon. 
Lørdag: 
Første dag av mesterskapet startet 
grytidlig (vel, til helg å være) med 

briefing kl.09:00. Vi startet med varighet 
omgang 1 og 24 deltagere i 4 puljer fikk 
sniffet litt på fuktig morgenluft. De første 
puljene var vanskelige, men etter hvert 
kom det såpass termikk at det var mulig å 
sniffe seg til en god poengsum. 
Vindretningen var nordlig, men dreide 
utover dagen til sørvest. Dette innebar 
vanskelige startforhold og tidene i speed 
andre omgang ble ikke noe å snakke hjem 
om. Men de beste er som vanlig best og 
trening på vanskelige starter gir som 
vanlig uttelling. Det var en god del nye 
fjes å se i årets NM og dette kunne man 
se på rutine og da særlig i speed. 
Sikkerhetslinjen i speed ble brudt en god 
del ganger og dette gir som vanlig 0 
poeng... Det hjelper ikke å fly fort hvis 
man ikke flyr i banen dessverre! Det gikk 
til tider raskt å gjennomføre oppgaver, 
mens distanseoppgaven som vanlig byr 
på problemer av ymse sort. Likevel ble 2 
omganger fullført før "barne-tv" og også i 
dag samlet mange seg rundt grillen i 8-
tiden. Jeg tror de fleste fant køya før 
midnatt slik store idrettsutøvere gjør etter 
e n  l a n g ,  m e n  f l o t t  d a g . 
Etter dag 1 ledet Erik Morgan Villadsen 
foran Espen Torp og med Jo Grini på 
tredje plass. De to førstnevnte var 
allerede ett lite hakk foran de andre, mens 
Arnfinn Lie på fjerde plass sniffet sterkt 
på tredjeplassen hvis han fikk en 
strykomgang. 
Søndag: 
Siste dag av mesterskapet. Stevneleder 
Inge Balswick hadde manet frem at vi 
måtte starte grytidlig og de fleste var klar 
til en ny dag med sørvestlig vind som ble 
kraftigere utover dagen. De fleste fant 
1,25 og 1,35mm tykk line som det eneste 
saliggjørende og selv om vind normalt gir 
enkle startforhold var det flere som hadde 
problem med den sterke vinden. 
Dessverre gikk det med noen modeller i 
avkast og med hekting av hale i zoom. 
Litt trening i vind på vinsj var det nok 
flere som manglet. Det tok også i dag litt 
tid å gjennomføre distanseoppgaven etter 

RC-seilflyspalten 

Japan-line kommer i 2000m lengder.. 
Og ikke på trommel.. 

Distanse. Arnfinn får hjelp av Thorbjørn 
Espen får hjelp av Arild og... 

Jeg kommenterer ikke denne Kåre.. 

”...Det hjelper ikke å fly 
fort hvis man ikke flyr i 

banen... ” 

Egil Roland kaster Knut Vidar 
Moløkken sin X21 
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ymse omflyginger, men vi 
kom i havn med 4 omganger 
og ca.300 flukter. Siste speed 

ble fløyet i omvendt rekkefølge, da 
sekretariatet med Inge Balswick og Espen 
G. Bakke hadde notert poeng på laptop 
underveis. Uten stryk i speed, men med 
stryk i de andre oppgavene ledet Espen 
Torp før siste speed. Dermed var det 
virkelig spennende hvem som skulle 
stikke av med seieren. Siste speed i ett 
F3B-stevne er alltid spennende. Da har 
man muligheten til å virkelig svinge 
tidlig og ta noen sjanser. Ifølge B-base 
var det i de fleste svingene bare så vidt, 
men nok som var på riktig side av basen i 
mange svinger. Derfor var det de tre 
beste til slutt som viste rang og tider som 
sto igjen som hakket bedre enn alle oss 
andre. Dermed kunne de stryke noen 
dårlige resultater og medaljene kunne 
deles ut. Ser vi på resultatene var det 
speed-tidene som gjorde det største 
utslaget igjen, men de beste vant som 
vanlig. En stor takk til alle frivillige som 
gjorde årets NM mulig. PS Vinneren Erik 
Morgan Villadsen ble også speedmaster 
med sin X21! 
Referat av Inge Balswick og Jo Grini 

RC-seilflyspalten 

Resultater NM F3B 2003 
Navn    Fly     Klubb   0/00 
1. Erik M. Villadsen  X21    Kongsberg MFK 1000 
2. Espen Torp  Reise Maskin / Caracho Forus RC klubb 995 
3. Arnfinn Lie   Tragi    Cirrus   992 
4. Jo Grini   Pike Brio    Valdres  972 
5. Finn Bergstrøm  Tragi    Cirrus   969 
6. Widar Holmedahl  Caracho   Cirrus   925 
7. Thorbjørn Jespersen Tragi    Cirrus   902 
8. Arild Møllerhaug  Pike Brio    Forus RC klubb 899 
9. Ola Fremming  E2 / Tragi   Tønsberg MFK  893 
10. Espen Gukild   E4 / Tragi   Cirrus   890 
11. Per Pedersen  Trinitus / E2   Cirrus   867 
12. Knut Vidar Moløkken X21 / Gummianka   Løten MFK  847 
13. Jørgen Busk  Tragi    Larvik MFK  804 
14. Kåre Mortensen  New Sting   Cirrus   802 
15. Alf Erik Ross  Graphite D-box  Cirrus   760 
16. Roger Fossaas  Tragi    Tønsberg MFK 753 
17. Egil Roland  Tragi    MFK Vingen  734 
18. Vidar Bech  Stork1    Vingen  727 
19. Rolf Inge Waaga  Pike WR   Forus RC klubb 720 
20. Finn Krogvig  Eraser    Cirrus   686 
21. Jan Henning Thoresen Tragi    Tønsberg MFK 680 
22. Kåre Schanche  Sharon   Cirrus   676 
23. Czeslaw Dabrowski Pike WR   Cirrus   574 
24. Thor Harald Sand V-ultra    Tønsberg MFK 395 
 
Andre resultater: Speedmaster Erik M. Villadsen 17,34s , Distanse Espen Torp 20legg 
Beste lag: F3X.no - Jo Grini, Espen Gukild, Widar Holmedal, Erik Morgan Villadsen 

 

Det er hektisk i distanseoppgaven, men også taktisk. Hvem er først ut av startblokka? Denne gangen var det Tønsberg. 
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Dag 1, Fredag 19.September 2003 
10 deltagere hadde meldt seg til 
Klassemesterskap i Storfly 2003. 
Været var IKKE på vår side med kraftig 
nedbør fra morgenen og med 
værprognoser som vi absolutt ikke stolte 
på. Men, det bedret seg betydelig og med 
Nord, nordvest på 6m/s fikk vi startet 
årets klassemesterskap på Austre Bokn. 
Austre Bokn har ett flott hang på denne 
vindretningen, men landing med så store 
fly må normalt foretas på en myr 100-
200m unna. Dette fordi det er en rotor på 
baksiden som skaper effekt kalt Dynamic 

Soaring (DS). Vi valgte likevel å ha 
landingsområde i lyngen på toppen, slik 
vi normalt har på F3F-stevner. C-base ble 
også lagt på baksiden, noe som ga god 
fart ut på B-base for enkelte piloter som 
utnyttet DS-effekten. Landingsområdet 
var nok i heftigste laget for enkelte og 
dessverre var det noen piloter som fikk 
erfare dette. Det ble noen harde landinger 
og både Egil Roland og Arild Møllerhaug 
som fikk noen "brekasjer". Etter en 
avstemning ville fremdeles pilotene lande 
på toppen og det gikk fint etter dette. 
Dessverre startet vi relativt sent på dagen 

og når en regnbyge nærmet seg 
faretruende, valgte vi å avslutte etter 2 
gjennomførte omganger (det som skal til 
for ett tellende Klassemesterskap). 
Underveis tok vi også skalabedømming 
og tre piloter hadde slik dokumentasjon 
med. 
Resultatføring og stevneleder: Geir Njaa 
Hjelper: Sigurd Torp 
Dag 2, Lørdag 20.September 2003. 28 
deltagere var påmeldt til NM F3F. Dette 
må kunne sies å være meget bra og ett lite 
løft for F3F i Norge.  
Morgenen ga oss ikke mye vind, men på 
vestlandet skifter det fort. Diverse 
ekspedisjoner ble sendt ut og avgjørelsen 
ble tatt på briefing kl.12:00 at nå hadde 
det begynt å blåse. Ekspedisjonen til 
innlandshanget Bråstein rapporterte 
stabilt 6m/s rett inn på hanget (dette 
vender sørøst) og ekspedisjonen til 
sjøhanget Obrestad meldte det samme 
(dette vender sør). Sjøhang er normalt 
mer likt for alle, så dette ble valgt....  

Espen Torp vant NK Storfly med sin helglassmodell fra Bruno Rihm Espen var ”fast” kaster for flere 
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27 deltagere (det ble 28 på 
søndag) labbet opp den bratte 

bakken på Obrestad og var i godt mot til 
første omgang. Første startende var Egil 
Roland og flukten hans viste vel allerede 
at her kom det ikke til å bli supertider. 
Dessverre er det slik at Obrestad kan bli 
litt turbulent og ujevnt hvis vinden er for 
mye østlig.  
Andre omgang ble det enda verre, selv 
om vinden var oppe i 8-9m/s. Omgangen 
ble også avbrutt en liten stund når første 
regnbyge ankom plassen.... En liten 
briefing ble avholdt, men folk ville prøve 
å fortsette. En artig liten sak som skjedde 
er kombinasjonen regn/nesekon/dårlige 
forhold. Alle ønsker best mulig 
starthøyde og dermed kaster man av all 
kraft. Har du ikke tapet konen eller tapen 
ikke fester seg skikkelig kan nesekonen 
falle av. Det blir 0 poeng i denne 
omgangen... To ganger hendte dette, men 
nesekonen hang såvidt på gjennom hele 
flukten!! Tredje omgang startet i regn og 
denne bare "måtte" vi avslutte fant folket 
ut. Når siste startende var ferdig gikk det 
ett lettelsens sukk og folk labbet våte ned 
igjen til bilene. Kvelden ble for noen 
avsluttet med sosialt samvær på 
Kværnaland samfunnshus, mens 
skribenten hadde middagsavtale på 
Haugalendingene sin hytte. I skrivende 
stund er vi ekstremt mette og har tørket 
opp etter dagens strabaser. 
Dag 3, Søndag 21.September 2003 
Siste dag av årets NM F3F / NK 
Storseilfly. Briefing var satt til kl.09:00 
fikk vi beskjed om og det var med en 

gang klart at vinden kom nesten rett inn 
på Reve med 7-8m/s (lavt sjøhang). 
Turen gikk ut dit og bane ble rigget opp, 
mens en regnbyge ga fra seg noen dråper. 
Solen skein på våre hoder og det ble 
etterhvert sommerlige temperaturer mens 
rapportene fra Tromsø hadde drysset inn 
med snø... Konkurransens fjerde omgang 
ble satt igang i 6-7m/s, raskt synkende til 
5m/s.  Etter hvert begynte det virkelig å 
bli dårlige forhold, mens vinden dreide 
litt og kom i byger fra Nordsjøen. Ola 
Fremming fikk plutselig "brakforhold" og 
dro til med 50 runde som stevnets 
raskeste, mens vi andre floppet rundt i de 
60-70++ Etter 6 omgang var det ingen 
håp, stevnet måtte stoppes og der endte 
også årets NM. Vi fikk nok runder til ett 
tellende NM, men vi var ikke veldig 
heldige med vinden og regnet i år.  
Som vanlig er det noen på toppen som 
har klart seg nogenlunde gjennom alle 
forhold og disse er selvfølgelig best. På 
toppen tronet Rolf Børge Rettedal som 
Norgesmester F3F 2003. Andreplassen 
ble besatt av Espen Torp, med Bjørn Tore 
Hagen hakk i hel på tredje. Gratulerer! 
Geir Njaa foretok premieutdeling for 
F3F, mens Storfly ble foretatt Lørdag 
kveld (har ikke bilder av dette). 
Foreløpig uttaksliste F3F (sesongen er 
ikke ferdig i skrivende stund) 
kan finnes på www.F3B.no 
Takk for i år. Neste år og året deretter 
skal vi Nordover… 
Jo Grini  

RC-seilflyspalten 

Resultat NM F3F 2003: 
Navn , Klubb    0/00 
1. Rolf B Rettedal, Forus  1000 
2. Espen Torp, Forus   983 
3. Bjørn Tore Hagen, Bodø  982 
4. Ola Fremming, Tønsberg  961 
5. Per Morten Strømmen, Forus 938 
6. Geir Njaa, Forus   936 
7. Pål Vindfallet, Larvik  929 
8. Dag Skoglund, Ørnen  923 
9. Rolf Inge Waaga, Forus  920 
10. Lage Salomonsen, Bodø 919 
11. Ronny Sandslett, Tromsø 914 
12. Arild Møllerhaug, Forus 901 
13. Kåre Mortensen, Cirrus  894 
14. Jo Grini, Valdres    888 
15. Thor Harald Sand, Tønsberg 877 
16. Egil Roland, Larvik  871 
17. Eivind Håland, Forus  866 
18. Jan H. Thoresen, Tønsberg 863 
19. Brynjar Pihl, Larvik  846 
20. Kjell Sture Johansen, Forus 824 
21. Roger Fosaas, Tønsberg  821 
22. Ole Martin Støwer, Larvik 819 
23. Andreas Bjordal, Tønsberg 809 
24. Terje Straumland, Forus  760 
25. Gunnar Mørkesdal, Sørlandets 731 
26. Vidar Bech, Vingen  707 
27. Karl Petter Kjellesvik, Forus 639 
28. Fritz Kristoffersen, Tønsberg 566 
 
Raskeste tid: Ola Fremming 50,3s 

 Resultater Klassemesterskap Storfly: 
    Navn  Klubb  0/00 
 1 Espen Torp Forus  1000 
 2 Jo Grini  Valdres 972 
 3 Terje Straumland  Forus  956 
 4 Ole Martin Støver Larvik  938 
 5 Rolf Inge Waaga Forus  925 
 6 Eivind Haaland Forus  843 
 7 Helge Njærheim Forus  835 
 8 Vidar Bech  Vingen 741 
 9 Arild Møllerhaug Forus  348 
10 Egil Roland Larvik  341 
 
Raskeste 4legg, Espen Torp  34,7s 
Raskeste speed, Vidar Bech  5,8s 
Raskeste total , Espen Torp  1:43,8 
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Ole Martin gjør seg klar i lyngen Ole Martin får hjelp av Brynjar til å hyste sin Felleskjøps-fargede X21 

Felleskjøpet runder B-base.. 

Depoet på Obrestad 

Hvor mye ble det ? 

Høyre: Kåre har funnet den 
perfekte settekasse.. 

 
Under: Taping av kon er viktig. 
Problemet er når konen er våt.. 


