Referat Nordisk Mesterskab F3B 2006 , Sønderborg.
Det var i år Danmarks tur til at afholde Nordisk mesterskab i Svæveflyveklassen F3B.
Vi i Sønderborg modelflyveklub tilbød at afholde stævnet, hvilket løb af stablen den 18-20 august,
på SMK´s flyveplads.
Der var deltagelse fra Finland, Norge og Danmark, det gav i alt 12 piloter, så der var god mulighed
for at komme til at flyve mange runder, hvilket også lykkedes idet vi søndag kl. 16 havde fløjet 6
hele runder. (Hver runde består af en varigheds- , distance- og speedflyvning.)
Alle piloterne ankom fredag eftermiddag, hvor nordmændene og finnerne fik trimfløjet lidt inden
det begyndte at regne hved 17 tiden. Regnen holdt op i løbet af natten, og lørdag morgen startede
med tåge, og da den var lettet gik første start, og efterhånden klarede det mere og mere op.
Lørdag fik vi fløjet 3 hele runder, en distance- og en varighedsopgave.
Søndag startede med lidt regn, som dog hurtigt holdt op og det gik ikke længe før solen dukkede
frem af skyerne igen.
Termikken var begge dage god, dette betyder jo så også at der er ”god” synk nogen steder , og det
virkede da også som om at der i nogle af varighedsgrupperne var ret store synkområder, da nogle af
grupperne blev vundet med kun 7-8 minutters flyvning.
Der blev vist meget god flyvning i løbet af weekenden, og her skal specielt Lasse Nyberg , fra
Finland nævnes. Han fløj nogle bemærkelsesværdigt hurtige speedflyvninger, med nogle enormt
krappe sving, med hans hjemmebyggede Racemachine model. Lasse bygger sine modeller ekstremt
lette, og da han henter meget af vægten i halen/næsen, får han jo så også mindre vægt i halen/næsen
som skal flyttes med op/ned når der gives højderor i svingene.
Lasse havde helt tydeligt også trænet flittigt på længden af speedbanen, idet han fik det bedste
gennemsnit i de 6 speedflyvninger med 1 smid væk, på kun 16,13 sekunder for de 4x150meter !!!
Distancerne var ikke præget af mange ben selvom der var rimelig termik, og nogle blev da også
vundet med kun 16 ben af og til. Jesper fik her det bedste gennemsnit i de 6 distancer med 1 smid
væk, på 19,4 ben.
Der var kun få skrammer på flyene , det værste var nok da Knut Vidar og Jan lå og cirklede snævert
i den samme termikboble i 50 meters højde hvor de rammer hinanden vinge mod vinge, hvilket
resulterer i at Knut Vidar´s Europhia 2 faktisk trækker den ene vinge ud over kulstiften på Jan´s X21, som jo så går i spind og rammer jorden med kun en vinge. Mirakuløst nok slap begge
modellerne fra sammenstødet kun med et hak i hver sin vinge.
Søndag eftermiddag var der præmieoverrækkelse og ny Nordisk mester blev Jesper Jensen fra
SMK, efterfulgt af Søren Krogh og Jan Hansen , også begge fra SMK.
Alt i alt et vellykket arrangement, og vi vil fra arrangørernes side gerne sige stort TAK til alle
hjælperne fra Sønderborg modelflyveklub, som gjorde en stor indsats hele weekenden.
Også et stort TAK til følgende sponsorer som havde sendt præmier til stævnet :

Graupner GmbH & Co. KG
Electric Flight Equipment
Hoya Lens Danmark A/S
Silhouette Scandinavia
Resultat individual :
Placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Navn
Jesper Jensen
Søren Krogh
Jan Hansen
Lasse Nyberg
Søren Helsted
Michael Munk
Widar Holmedal
Bernhard Henschel
Erkki Arima
Knut Vidar Moløkken
Gjermund Westad
Heikki Astikainen

Resultat holdkonkurrence :
1.
2.
3.
4.

Danmark 1
Norge
Finland
Danmark 2

Referat : Jan Hansen

Hold
Danmark 1
Danmark 2
Danmark 2
Finland
Danmark 1
Danmark 1
Norge
Norge
Finland
Norge
Norge
Finland

Model
Estrella
Race-M
X-21
Racemachine
Estrella
Ellipse 2V
Pike Brio/Giant
Crossfire
Caracho 3000
Europhia 2 / X-21
Seax
Racemachine

Point
14787
14650
14404
14249
14205
14122
13804
13236
12953
12815
12778
12150

