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Stór	 stund	 í	 íslenskri	 flugmódelsögu,	 og	 flugsögunni,	 varð	 í

sumar	þegar	 nákvæmt	 flugmódel	Birgis	Sigurðssonar	 af	DC-4	 í

skalanum	 1:8	 af	 Loftleiðavélinni	 Geysi	 hóf	 sig	 til	 flugs	 í	 fyrsta

skipti	frá	Tungubakkaflugvelli.	

Flottasta	flugmódel	landsins	og	þótt	víðar	væri	leitað!

Augnablikið

Forsíðumyndin

Fjarkinn	hefur	sig	til	flugs	í	fyrsta	skipti.

Okkar 	menn	á 	he imsmeistaramót inu 	 í 	F3F 	 í 	Hanstho lm, 	Danmörku.
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ekkert	annað	í	stöðunni	en	að	endurtaka	leikinn!	

Sumarið	 var	 nokkuð	 gott	 til	 flugmódelflugs	 og	 voru
ófáar	 stundir	 sem	 flugmódelmenn	 eyddu	 við
uppáhaldsiðju	 sína	 í	 sumar.	 Evrópumeistaramótið	 í
fótbolta	kom	óvænt	 inn	 í	daglegt	 líf	 landsmanna	 fyrri
hluta	 sumars	 og	 fór	 það	 ekkert	 á	milli	 mála	 hvenær
strákarnir	okkar	voru	að	spila.

Samkomur	og	mót	voru	nokkur	talsins	og	verður	gerð
grein	fyrir	þeim	á	síðum	blaðsins	ásamt	tveim	mótum
erlendis	þar	sem	okkar	menn	kepptu.	Kríumótið,	F3F
vormót	í	Danmörku,	Smáskalaflugkoma,	Íslandsmeist-
aramótið	í	F3B,	Stríðsfuglaflugkoma	EPE,	flugkoma
FMFA	á	Melgerðismelum,	Stórskalaflugkoma	EPE	og
heimsmeistaramótið	í	F3F	í	Danmörku.

Stór	stund	í	íslenskri	flugmódelsögu,	og	flugsögunni,
varð	í	sumar	þegar	nákvæmt	flugmódel	Birgis	Sigurð-
ssonar	af	DC-4	í	skalanum	1:8	af	Loftleiðavélinni	Geysi
hóf	sig	til	flugs	í	fyrsta	skipti	frá	Tungubakkaflugvelli.
Hún	endurtók	leikinn	svo	þrisvar	sinnum	í	viðbót	áður
en	dagurinn	var	úti.	Flottasta	flugmódel	landsins	og
þótt	víðar	væri	leitað!

Hægt	 er	 að	 nálgast	 tímaritið	 sem	 rafrænt	 niðurhal	 á
vefnum	 og	 eru	 flugmódelmenn	 hvattir	 til	 að	 dreifa
tenglinum	 áfram	 til	 vina	 og	 vandamanna	 ásamt
hverjum	þeim	sem	kynni	að	hafa	áhuga	og	gaman	af
að	fræðast	aðeins	um	áhugamálið	okkar!	

Slóðin	er:	http://frettavefur.net/timarit/
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fyrst	 á	 internetinu	 árið
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ára	 afmæli	 sínu	 og	 10
ára	 afmæli	 spjallsins
árið	 2014.	 Vonandi
náum	 við	 að	 fagna
aldarórðungsafmæli
eftir	átta	ár	í	viðbót!

Líttu	 endilega	 við	 á
http://frettavefur.net	og
fylgstu	 með	 því	 helsta
sem	 er	 að	 gerast	 í
sportinu	 bæði	 hér
heima	og	erlendis.
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Þ
þá	 hefur	 annað	 tölublaðið	 af
tímariti	 Fréttavefsins	 litið	 dagsins
ljós	 en	 eftir	 frábærar	 viðtökur	 við
fyrsta	 tölublaðinu	 í	 fyrra	 þá	 var
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F3F	vormót	í	Danmörku

hann	 flýgur	 fram	 hjá	 því	 eða	 um	 leið	 og	 30

sekúndurnar	eru	búnar.

Því	 skal	 ekki	 neitað	 að	 litla	 íslenska	 hjartað

sló	 nokkur	 aukaslög	 þegar	 á	 brekkubrúnina

var	komið	og	ekki	róaðist	það	þegar	vélin	tók

upp	 á	 því	 að	 ofrísa	 í	 einni	 undirbúnings-

beygjunni	 og	 hraktist	 hún	 vel	 inn	 fyrir

brekkubrúnina	í	framhaldi	af	því.	

Með	 svakalega	 miklum	 hæfileikum	 flug-

manns	 (lesist	 einskærri	 hundaheppni)	 tókst

að	 halda	 vélinni	 á	 lofti	 og	 skríða	 út	 fyrir

brekkubrúnina	og	aftur	inn	í	brautina.

Þessar	 æfingar	 kostuðu	 þó	 talsverðan	 tíma

og	 var	 fyrsta	 umferðin	 flogin	 á	 99,04

sekúndum	 á	 meðan	 besti	 tíminn	 í	 brautinni

var	58,83	sekúndur.	 Í	 annari	umferðinni	gekk

þó	 aðeins	 betur	 og	 var	 hún	 flogin	 á	 80,81

sekúndu	 á	 meðan	 lakasti	 tíminn	 var	 90,39

sekúndur.	 Þriðja	 og	 fjórða	 umferð	 voru	 svo

kláraðar	fyrir	myrkur.

Laugardagsmorgun	rann	svo	upp	og	þá	þegar

lá	 ljóst	 fyrir	 að	 vindskortur	 myndi	 ekki	 há

okkur	þann	daginn	en	um	6	m/s	voru	strax	kl.

7	þann	morgun.	Keppnisfundur	var	svo	haldin

kl.	9	og	þá	var	tilkynnt	að	næsti	keppandi	yrði

ræstur	út	um	leið	og	fyrri	keppandi	hefði	lokið

sinni	 umferð	 en	 ekki	 eftir	 lendingu	 eins	 og

daginn	áður	til	að	flýta	aðeins	fyrir	keppninni.

Fimmta	 og	 sjötta	 umferð	 kláruðust	 svo	 fyrir

hádegið	með	nýja	fyrirkomlaginu	í	ræsingu.

Eftir	sjöundu	umferð	var	ballestarleysið	 farið

að	 há	 mér,	 en	 með	 full	 lestaða	 vél	 var	 ég

næstum	einu	og	hálfu	kílói	léttari	en	flestir	og

í	12-14	m/s	og	30-40°	hliðarvindi	þá	dróg	það

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Dagana	 27.	 til	 29.	maí	 sl.	 var	 haldið	 Sloping

Denmark	 F3F	 hangmót	 sem	 er	 hluti	 af

Evrópu-	 og	 heimsbikarmótaröðinni	 og	 ákvað

ég	á	 síðasta	ári	 að	 setja	 stefnuna	á	að	 taka

þátt.	 Bæði	 til	 að	 kynnast	mótshaldi	 erlendis

og	 einnig	 til	 að	 undirbúnings	 fyrir	 komandi

heimsmeistaramót	sem	haldið	verður	á	sömu

slóðum	í	haust.

Skráning	 á	mótið	 opnaði	 kl.11	 að	 íslenskum

tíma	 sunnudaginn	 10.	 janúar	 og	 var	 búið	 að

fylla	öll	45	sætin	sem	í	boði	voru	á	um	þrem

mínútum	og	komust	færri	að	en	vildu.

Keppendurnir	 komu	 frá	 Þýskalandi,	 Dan-

mörku,	 Noregi,	 Bretlandi,	 Hollandi,	 Tékklandi,

Póllandi,	Frakklandi	og	að	sjálfsögðu	Íslandi!

Miðvikudaginn	25.	maí	var	svo	lagt	af	stað	til

kóngsins	 Köben	 með	 fullar	 ferðatöskur	 og

eina	 „líkkistu“	 fyrir	 sviffluguna.	 Eftir	 að	 hafa

áð	 eina	 nótt	 í	 úthverfi	 höfuðstaðsins	 þá	 var

lagt	af	stað	og	eftir	smá	keyrslu,	ferjusiglingu

á	70	km/klst	(Herjólfur	hvað)	og	aðeins	meiri

keyrslu	 komst	 ég	 upp	 til	 Hanstholm	 á

Jótlandi	 þar	 sem	 mótið	 fór	 fram	 rétt	 fyrir

myrkur.	

Það	 var	 augljóst	 þegar	 út	 var	 komið	 á

föstudagsmorgni	 að	 einhver	 skortur	 var	 á

vindi	 en	 það	 var	 glampandi	 sól	 og	 heiðskírt

þannig	 að	 óneitanlega	 var	 skrýtið	 að	 vera

með	 áhyggjur	 yfir	 algjörri	 bongóblíðu.	 Mótið

hófst	 svo	 með	 skráningu	 og	 afhendingu

keppnisleyfa	klukkan	9	og	klukkan	10	var	svo

komið	að	keppnisfundi.	

Þá	þegar	var	 ljóst	að	ekki	yrði	hægt	að	hefja

keppni	 að	honum	 loknum	sökum	 lítils	 vinds.

Veðurstofan	 var	 búin	 að	 spá	 því	 að	 vindur

myndi	aukast	er	 líða	tæki	á	daginn	svo	búist

var	við	að	keppnin	gæti	hafist	ekki	mikið	síðar

en	á	hádegi.	

Rúmlega	12	var	vindurinn	svo	orðinn	nægjan-

legur	til	að	hefja	leik	og	var	fyrsta	ræsing	um

hálf	eitt	leytið.	Framvindan	er	sú	að	keppandi

fær	30	sekúndur	í	upphafi	sem	hann	hefur	til

að	komast	 í	 loftið	og	svo	aðrar	30	sekúndur

til	að	byggja	upp	hæð	og	hraða	og	koma	sér	í

gegnum	fyrsta	hliðið	og	hefst	tímataka	þegar
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talsvert	 úr	 ferðinni	 upp	 í	 vindinn	 en	 um	 15

sekúndur	 skildu	 á	 milli	 mín	 og	 bestu	 tíma-

nna.	Um	kvöldið	 var	 svo	haldið	 til	 Vorupør	 á

Vesterhavscaféen	 þar	 sem	 keppendur

snæddu	 saman	 kvöldverð	 og	 létu	 gamminn

geisa.

Sama	 brekka	 var	 notuð	 á	 sunnudeginum	 og

dagana	áður	og	að	 loknum	keppnisfundi	kl.9

hófst	 mótið	 aftur	 í	 aðeins	 hægari	 vindi	 en

deginum	áður	en	það	 fór	þó	að	gefa	örlítið	 í

þegar	leið	að	hádegi.	Ellefta,	tólfta,	þrettánda

og	 fjórtánda	 umferð	 voru	 svo	 flognar	 þann

daginn.	Lítið	var	um	óhöpp	og	aðeins	ein	vél

skemmdist	 svo	 illa	 að	 ekki	 reyndist	 unnt	 að

gera	 hana	 flugklára	 aftur	 en	 viðkomandi

flugmaður	 notaði	 þá	 aðra	 vél	 sem	 hann	 var

með	 og	 hélt	 áfram	 keppni.	 Tveir	 flugmenn

fengu	 refsistig	 fyrir	 að	 sleppa	 hliði	 og	 annar

af	 þeim	 einnig	 fyrir	 að	 fljúga	 aftur	 fyrir

öryggislínu,	 sá	 þriðji	 fékk	 refsistig	 fyrir	 að

„ráðast“	á	vindmælinn.	

Að	móti	loknu	stendur	eftir	ómetanleg	reynsla

af	keppni	á	erlendri	grundu,	góðar	ráðlegging-

ar	 frá	 heimsklassa	 flugmönnum	og	 stækkað

tengslanet	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	

Hvet	 menn	 endilega	 til	 að	 reyna	 að	 kíkja	 á

samkomur	erlendis	þó	það	sé	ekki	endilega	til

að	 keppa	 á,	 það	 er	 nefnilega	 ansi	 fróðlegt

bara	að	líta	við	og	jafnvel	fá	að	sjá	hluti	sem

sjást	ekki	hér	heima	hjá	okkur.

Sverrir	Gunnlaugsson

Frá	vinstri,	3.	sæti	Radovan	Plch	CZ,	1.	sæti	Thorsten

Folkers	DE,	2.	sæti	Martin	Newnham	GB.

Keppendur	og	aðstoðarmenn	sáttir	eftir	góða	keppni.
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á	70	km/klst	(Herjólfur	hvað)	og	aðeins	meiri

keyrslu	 komst	 ég	 upp	 til	 Hanstholm	 á

Jótlandi	 þar	 sem	 mótið	 fór	 fram	 rétt	 fyrir

myrkur.	

Það	 var	 augljóst	 þegar	 út	 var	 komið	 á

föstudagsmorgni	 að	 einhver	 skortur	 var	 á

vindi	 en	 það	 var	 glampandi	 sól	 og	 heiðskírt

þannig	 að	 óneitanlega	 var	 skrýtið	 að	 vera

með	 áhyggjur	 yfir	 algjörri	 bongóblíðu.	 Mótið

hófst	 svo	 með	 skráningu	 og	 afhendingu

keppnisleyfa	klukkan	9	og	klukkan	10	var	svo

komið	að	keppnisfundi.	

Þá	þegar	var	 ljóst	að	ekki	yrði	hægt	að	hefja

keppni	 að	honum	 loknum	sökum	 lítils	 vinds.

Veðurstofan	 var	 búin	 að	 spá	 því	 að	 vindur

myndi	aukast	er	 líða	tæki	á	daginn	svo	búist

var	við	að	keppnin	gæti	hafist	ekki	mikið	síðar

en	á	hádegi.	

Rúmlega	12	var	vindurinn	svo	orðinn	nægjan-

legur	til	að	hefja	leik	og	var	fyrsta	ræsing	um

hálf	eitt	leytið.	Framvindan	er	sú	að	keppandi

fær	30	sekúndur	í	upphafi	sem	hann	hefur	til

að	komast	 í	 loftið	og	svo	aðrar	30	sekúndur

til	að	byggja	upp	hæð	og	hraða	og	koma	sér	í

gegnum	fyrsta	hliðið	og	hefst	tímataka	þegar

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A

talsvert	 úr	 ferðinni	 upp	 í	 vindinn	 en	 um	 15

sekúndur	 skildu	 á	 milli	 mín	 og	 bestu	 tíma-

nna.	Um	kvöldið	 var	 svo	haldið	 til	 Vorupør	 á

Vesterhavscaféen	 þar	 sem	 keppendur

snæddu	 saman	 kvöldverð	 og	 létu	 gamminn

geisa.

Sama	 brekka	 var	 notuð	 á	 sunnudeginum	 og

dagana	áður	og	að	 loknum	keppnisfundi	kl.9

hófst	 mótið	 aftur	 í	 aðeins	 hægari	 vindi	 en

deginum	áður	en	það	 fór	þó	að	gefa	örlítið	 í

þegar	leið	að	hádegi.	Ellefta,	tólfta,	þrettánda

og	 fjórtánda	 umferð	 voru	 svo	 flognar	 þann

daginn.	Lítið	var	um	óhöpp	og	aðeins	ein	vél

skemmdist	 svo	 illa	 að	 ekki	 reyndist	 unnt	 að

gera	 hana	 flugklára	 aftur	 en	 viðkomandi

flugmaður	 notaði	 þá	 aðra	 vél	 sem	 hann	 var

með	 og	 hélt	 áfram	 keppni.	 Tveir	 flugmenn

fengu	 refsistig	 fyrir	 að	 sleppa	 hliði	 og	 annar

af	 þeim	 einnig	 fyrir	 að	 fljúga	 aftur	 fyrir

öryggislínu,	 sá	 þriðji	 fékk	 refsistig	 fyrir	 að

„ráðast“	á	vindmælinn.	

Að	móti	loknu	stendur	eftir	ómetanleg	reynsla

af	keppni	á	erlendri	grundu,	góðar	ráðlegging-

ar	 frá	 heimsklassa	 flugmönnum	og	 stækkað

tengslanet	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	

Hvet	 menn	 endilega	 til	 að	 reyna	 að	 kíkja	 á

samkomur	erlendis	þó	það	sé	ekki	endilega	til

að	 keppa	 á,	 það	 er	 nefnilega	 ansi	 fróðlegt

bara	að	líta	við	og	jafnvel	fá	að	sjá	hluti	sem

sjást	ekki	hér	heima	hjá	okkur.

Sverrir	Gunnlaugsson

Frá	vinstri,	3.	sæti	Radovan	Plch	CZ,	1.	sæti	Thorsten

Folkers	DE,	2.	sæti	Martin	Newnham	GB.

Keppendur	og	aðstoðarmenn	sáttir	eftir	góða	keppni.
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Smáskalavélar	 á	 staðnum	 voru	 fleiri	 en	 flugmenn

og	 gestir	 og	 er	 langt	 síðan	 það	 hefur	 gerst	 á

flugkomu	 á	 Íslandi.	 Á	 annan	 tug	 flugtoga	 voru

framkvæmd,	bæði	með	Grunau	Baby	og	ASK-21.

Nú	er	næsta	mál	á	dagskrá	að	stækka	vallarborðið

svo	hægt	sé	að	fjölga	flugmódelum	á	samkomunni!

Smáskalaflugkoman

Fámennt	en	einstaklega	góðmennt

á	Smáskalaflugkomunni!

....................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................

Innherjar

Er	 þetta	 ekki	 tímarit	 um	 flugmódelflug!?	 Jú,	 mikið	 rétt,	 Innherjar	 er

deild	 innan	 Flugmódelfélags	 Suðurnesja	 sem	 heldur	 utan	 um

inniflugið	í	Reykjaneshöllinni.	

Þetta	er	sjöundi	veturinn	sem	flogið	er	innandyra	frá	október	og	fram	í

apríl.	Flogið	er	frá	18:30	til	19:30	á	sunnudögum,	gestir	og	gangandi

eru	að	sjálfsögðu	velkomnir	á	svæðið	til	að	fylgjast	með	og	kynna	sér

þessa	áhugaverðu	hlið	á	flugmódelsportinu.

Þeir	sem	hafa	áhuga	á	að	taka	þátt	greiða	15.000	kr	fyrir	veturinn	en

nánari	upplýsingar	má	finna	á	heimasíðu	Flugmódelfélags	Suðurnesja

eða	flugmódelspjallinu.
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Kríumótið

Helgi	síðar	en	stefnt	var	að	fór	Kríumótið	fram,	sjaldan	eða	aldrei	hafa	verið	fleiri	þátttakendur	en

átta	keppendur	voru	mættir	til	 leiks	á	Sandskeiðið.	Reyndar	heltist	einn	fljótlega	úr	lestinni	sökum

rifrildis	við	Móður	Jörð	en	hinir	sjö	luku	svo	keppni	á	fjórða	tímanum.	Tvisvar	þurfti	að	færa	til	spilið

þegar	vindurinn	snéri	 sér	en	menn	 leystu	úr	því	 í	 snarheitum	og	 tafði	það	keppnina	óvenju	 lítið.

Einar	Páll	mótsstjóri,	Árni	 og	Einar	Ólafur	 sérlegir	 aðstoðarmenn	 fá	þakkir	 fyrir	 en	ekki	 þurfti	 að

senda	Árna	í	sund	að	þessu	sinni.

Íslandsmeistaramótið

				í	F3B
Laugardagurinn	2.	júlí	var	frekar	kaldur	þrátt	fyrir	að	veðrið	væri

milt,	nokkrir	dropar	sáust	á	sveimi	en	þeir	hurfu	fljótlega	á	brott

og	mótið	hófst	á	réttum	tíma.	Fimm	keppendur	mættu	ferskir	til

leiks	 og	 tókust	 á	 við	 keppnisgreinarnar	 með	 miklum	 glæsibrag

en	 keppnin	 gekk	 nokkuð	 hratt	 fyrir	 sig.	 Baráttan	 var	 mest	 um

annað	og	þriðja	sætið	en	nokkur	stig	skildu	aðra	keppendur	að.

Erlingur	og	Árni	setja	upp	eitt	af	markhliðunum

Hluti	af	keppnisvélunum	klárar	til	leiks.

Keppendur	og	aðstoðarmenn	fylgjast	með	flugi.

Sæti Keppandi 	Stig

			1. Guðjón	Halldórsson 3.796

			2. Rafn	Thorarensen 3.578

			3. Frímann	V.	Frímannsson 2.968

			4. Jón	V.	Pétursson 2.966

			5. Steinþór	Agnarsson 2.851

			6. Sverrir	Gunnlaugsson 2.521

			7. Erlingur	Erlingsson 2.409

Sæti Keppandi 	Stig

			1. Frímann	V.	Frímannsson 5.297

			2. Jón	V.	Pétursson 4.973

			3. Guðjón	Halldórsson 4.823

			4. Rafn	Thorarensen 4.298

			5. Erlingur	Erlingsson 3.468
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Árið	er...

Sandflug?

Þristurinn	hans	Skjaldar	stórglæsilegur

Tveir	góðir

Það	fór	svona	fyrir	þeim	flestum. Sjá	svar	á	bls.	24Vissara	að	fara	varlega	með	módelhnífinn!

Rafn	var	í	Extra	miklu	stuði.

Það	varð	gos!

Kátir	eftir	vel	heppnað	hraðflugsmót.
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STRÍÐSFUGLAFLUGKOMA	EPE STÓRSKALAFLUGKOMA	EPE
LJÓSMYNDIR:	GUÐNI	SIGURJÓNSSON
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Flugkoma	FMFA

Flugmódelfélag	Akureyrar	hélt	sína	árlegu	 flugkomu	á	Melgerðis-

melum	laugardaginn	6.	ágúst.	Frábært	veður	var,	sól,	léttskýjað	og

rúmlega	 15°C	 hiti.	 Mörg	 af	 glæsilegustu	 flugmódelum	 landsins

voru	á	svæðinu	og	var	mikið	flogið	frá	morgni	til	kvölds.	

Vöfflurnar	 og	 kaffið	 voru	 að	 sjálfsögðu	 á	 sínum	 stað	 og	 runnu

ljúflega	niður	hjá	viðstöddum.	Flug	gekk	almennt	vel	og	einungis

eitt	flugmódel	skemmdist	illa	í	viðureign	sinni	við	Móður	Jörð.

Mynd:	Guðni	Sigurjónsson
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Douglas	DC-4	Skymaster
Þann	 13.	 ágúst	 2016	 var	 komið	 að	 stóru

stundinni,	búið	að	fara	yfir	allt	sem	hægt	var

að	 fara	 yfir	 og	 eyða	 nokkrum	 klukkutímum	 í

að	fínstilla	mótorana	til	að	ná	fram	sem	best-

um	gangi	yfir	allt	snúningssviðið.	

Birgir	 var	 búinn	 að	 fá	 Steve	 Holland	 frá

Bretlandi	 til	 að	 koma	 og	 taka	 fyrstu	 flugin

fyrir	 sig	 enda	 ekki	 margir	 heimamenn	 sem

voru	tilbúnir	að	leggja	14	ár	undir	í	einu	flugi.	

Steve	 er	 þaulvanur	 verkefnum	 af	 þessari

stærðargráðu	og	vinnur	um	þessar	mundir	hjá

þróunardeild	Airbus,	þar	sem	margt	áhugavert

leynist	 í	 dótakassanum,	 og	 hefur	 nokkrum

sinnum	heimsótt	okkur	í	gegnum	árin.

hjólin	þrjú	til	að	fara	upp	á	sama	tíma	og	tók

hún	sig	mjög	vel	út	í	loftinu.

Fljótlega	 eftir	 flugtak	 í	 fjórða	 fluginu	 kom	 í

ljós	 að	 talsvert	 hallastýri	 þurfti	 til	 að	 halda

vélinni	 á	 réttum	 kili	 svo	 skellt	 var	 í	 framhjá-

flug	 og	 kom	 þá	 í	 ljós	 að	 hægri	 flapinn	 hafði

losnað	upp	og	hékk	niður	hallastýrismegin	á

vængnum.	 Þá	 var	 ekki	 annað	 að	 gera	 en	 að

stytta	 flugið	 og	 koma	 inn	 til	 lendingar	 án

flapa.	 Það	 gekk	 líka	 svona	 ljómandi	 vel	 og

voru	þessi	fjögur	flug	látin	duga	á	Fjarkanum

að	sinni.

Við	 óskum	 Birgi	 innilega	 til	 hamingju	 með

frumflugið	á	glæsilegasta	flugmódel	landsins

og	þótt	víðar	væri	leitað!

Frumflugið	var	þreytt	snemma	morguns,	eftir

ítarlegan	 undirbúning	 síðustu	 vikna(og	 ára).

Eftir	 gangsetningu	 á	 hreyflunum	 fjórum	 var

ekið	sem	leið	lá	í	brautarstöðu,	flapar	stilltir	á

flugtaksstillingu	og	bensíngjöfin	sett	 rólega	 í

botn.	

Fjarkinn	æddi	af	stað	niður	eftir	flugbrautinni

og	hóf	sig	svo	tignarlega	til	flugs.	Eftir	klifur	í

hæð	þá	kom	í	ljós	að	sex	klikk	þurfti	á	hæðar-

stýristrimmið	 og	 tvö	 á	 hallastýristrimmið	 og

þá	flaug	Fjarkinn	eins	og	engill	um	loftin	blá.

Ekki	 slæmur	 árangur	 þar	 sem	 módelið	 er

hannað	frá	grunni.

Flug	 tvö	 og	 þrjú	 gengu	 snurðulaust	 fyrir	 sig

og	 eftir	 smá	 takkaleikfimi	 tókst	 að	 fá	 öll

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mynd:	Baldur	Sveinsson

Mynd:	Baldur	SveinssonMynd:	Baldur	Sveinsson
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Mynd:	Baldur	Sveinsson
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Heimsmeistaramótið	í	F3F

LAUGARDAGUR,	1.	OKTÓBER

Dagurinn	 var	 tekinn	 snemma,	 ræs	 klukkan

sjö,	 og	 síðan	 var	 snæddur	 staðgóður

morgunmatur	 að	 hætti	 Eysteins	 áður	 en

haldið	var	af	stað.	Vindurinn	stóð	upp	á	Brun-

bjerg	svo	þangað	var	haldið	um	hálf	níu.

	

Um	fimm	mínútna	labb	er	frá	bílastæðinu	að

brekkubrún	en	hún	er	25	metra	há	og	svo	er

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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FÖSTUDAGUR,	30.	SEPTEMBER

Það	var	lagt	af	stað	snemma	morguns	áleiðis

til	 Vigsø	 rétt	 utan	 við	 Hanstholm	 en	 þar

ætluðu	Sverrir	Gunnlaugsson	og	Guðjón	Hall-

dórsson	að	taka	þátt	í	heimsmeistaramótinu	í

hraðaflugi	 á	 flugmódelsvifflugum,	 eða	 F3F

eins	og	flokkurinn	heitir	hjá	Alþjóða	flugmála-

félaginu.	

Einnig	 fóru	 þeim	 til	 halds	 og	 trausts	 Árni

Finnbogason,	 Eysteinn	 H.	 Sigursteinsson,

Magnús	 Kristinsson	 og	 Steinþór	 Agnarsson

sérlegir	aðstoðarmenn.	

Vel	 gekk	 að	 innrita	 farangurinn	 upp	 í	 Leifs-

stöð	og	 eftir	 að	 hafa	 komið	 við	 hjá	 öryggis-

stjóranum	var	haldið	sem	leið	lá	til	Danmerk-

ur.	 Eftir	 stutt	 stopp	 á	 Kastrup	 var	 haldið	 af

stað	 til	 Odden	 þar	 sem	 ferjan	 var	 tekin	 til

Árósa.	Þar	var	 tekið	snöggt	stopp	 í	Silvan	 til

að	kaupa	stóla,	plastdúka	og	aðra	fyrirferða-

mikla	 hluti	 sem	 hafði	 verið	 ákveðið	 að	 taka

ekki	með	út.

Þaðan	tók	við	rúmlega	tveggja	tíma	akstur	til

Vigsø	 og	 vorum	 við	 komnir	 þangað	 rúmlega

20	 sem	 passaði	 vel	 þar	 sem	 við	 áttum	 að

mæta	 í	 skráningu	 kl.	 20:20	 og	 gátum	 því

tékkað	okkur	inn	í	sumarhúsið	á	undan.	

Þegar	komið	var	að	okkur	 í	skráningunni	var

farið	yfir	vélarnar	og	bætt	á	þær	fleiri	miðum

ásamt	 því	 að	 við	 skiluðum	 inn	 tækniupp-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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lýsingablöðum	 fyrir	 flugmódelin	 og	 fengum

skráningapakka	 með	 keppnisnúmerum	 bæði

fyrir	forkeppnina	og	aðalkeppnina.	

Meðan	 á	 þessu	 stóð	 höfðu	 aðstoðarmenn-

irnir	brunað	inn	í	Hansthólm	og	verslað	helstu

nauðsynjar	í	ísskápinn	og	hittist	svo	vel	á	að

þeir	 komu	 í	 hús	 um	 það	 leyti	 sem	 við

löbbuðum	 út	 úr	 miðstöðinni,	 nýskráðir	 og

fínir.	

Þá	 var	 haldið	 heim	 í	 kotið	 til	 að	 gera	 flug-

módelin	 klár	 fyrir	 morgundaginn	 og	 ræða

næstu	skref.	Það	voru	svo	þreyttir	en	ánægðir

flugmódelmenn	 sem	 lögðust	 á	 koddana	 rétt

fyrir	kl.	23.

Algeng	sjón	á	mótinu,	vindtékk.

Starfsmenn	voru	vel	merktir.

Greinarhöfundur	með	myndavélina	á	lofti.
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fínasta	 lendingaraðstaða	 bak	 við	 hana.	 Um

65	 flugmenn	 voru	 þarna	 mættir,	 keppendur,

aðstoðarmenn	 þeirra	 og	 starfsmenn	 mót-

stjórnar	en	forkeppnin	var	opin	fyrir	alla	sem

koma	að	mótinu.	

Skemmst	er	frá	því	að	segja	að	sökum	hæg-

viðris	náðist	ekki	að	 láta	nema	36	 flugmenn

fljúga	frá	kl.	9:30	til	15:30	þegar	dagurinn	var

endanlega	blásinn	af	sökum	viðvarandi	vind-

leysis.	 Okkar	 menn	 náðu	 ekki	 að	 fljúga	 þar

sem	þeir	voru	það	aftarlega	í	rásröðinni	

		

Eftir	 að	 hafa	 pakkað	 saman	 þá	 var	 rölt	 í

Kringlu	þeirra	Hanstholm	manna	og	verslað	í

matinn	 fyrir	 kvöldið	 og	næstu	daga.	Svo	 var

kjöti	skellt	á	grillið	sem	menn	gerðu	góð	skil

eftir	langan	en	ekki	svo	strangan	dag.	

SUNNUDAGUR,	2.	OKTÓBER

Sunnudagurinn	 rann	 upp	 bjartur	 og	 fagur	 en

blautur!	Það	stytti	þó	fljótlega	upp	og	veður-

spáin	fyrir	daginn	var	talsvert	þurrari	en	verið

hafði	 dagana	 á	 undan.	 Hins	 vegar	 var	 Kári

ekki	 enn	 mættur	 en	 um	 það	 leyti	 sem

morgunmaturinn	var	að	klárast	byrjaði	aðeins

að	hreyfa	vind.	

Við	stefndum	því	á	Vigsø	brekkuna	en	eins	og

nafnið	 gefur	 til	 kynna	 er	 hún	 nánast	 við

stofugluggann	 hjá	 okkur.	 Við	 skelltum	 þar

upp	 bækistöðvum	 í	 snarhasti	 og	 gerðum

okkar	klára	fyrir	daginn.

haldið	af	stað	í	brekkuna	Hamborg	en	hún	er

sú	besta	sem	Danaveldi	hefur	upp	á	að	bjóða.

Eftir	 að	 hafa	 slegið	 upp	 tjaldbúðum	 þá	 var

farið	 fram	á	 brekkubrún	 að	 taka	 stöðuna	 og

mældust	 um	16	m/s	 en	 síðar	 um	daginn	 fór

vindurinn	alveg	upp	í	20	m/s,	ca.	30°	á	brekk-

una.	 Eða	 eins	 og	 einn	 góður	 flugmaður	 frá

Frakklandi	 sagði,	 ,,Lendingarnar	 voru	 algjör

martröð,	eins	og	að	vera	í	þvottavél.’’		

Fjórar	 vélar	 skemmdust	 frekar	 illa	 í	 lending-

um,	nokkrum	hlekktist	 á	en	þær	voru	orðnar

flugklárar	daginn	eftir.	

59	flugmenn	eru	skráðir	 til	 leiks	og	tók	120-

150	 mínútur	 að	 klára	 eina	 umferð	 í	 dag.

Þannig	náðist	að	fljúga	fjórar	umferðir	sem	er

lágmarkið	 sem	 þarf	 til	 að	 keppnin	 sé	 gild.

2014	 var	 veðrið	 afleitt	 og	 rétt	 náðist	 með

herkjum	 að	 ljúka	 fjórum	 umferðum.	 Engin

hætta	er	á	að	svo	fari	í	ár	og	ættu	að	nást	20

umferðir	og	jafnvel	nokkrar	til	viðbótar.

Það	 hélt	 áfram	 að	 bæta	 í	 vindinn	 og	 um	 10

leytið	 voru	 fyrstu	menn	 ræstir	 út	 til	 að	klára

umferðina	 sem	 hófst	 í	 gær.	 Um	 ellefuleytið

var	svo	komið	að	okkar	mönnum	og	fyrstur	á

brekkubrún	var	Guðjón.	Sverrir	 skutlaði	 svif-

flugunni	 í	 loftið	 fyrir	 hann	og	 svo	 voru	 legg-

irnir	 10	 flognir	 á	 84,74	 sekúndum.	 Átta

keppendum	 síðar	 var	 komið	 að	 Sverri	 og

skutlaði	 Guðjón	 í	 loftið	 fyrir	 hann	 og	 voru

leggirnir	 flognir	 á	 76,66	 sekúndum.	 Fínustu

tímar	hjá	okkar	mönnum	og	munu	lægri	tölur

án	efa	sjást	í	vikunni	þar	sem	spáð	er	aðeins

meiri	vind	megnið	af	henni.	

Setningarathöfn	heimsmeistaramótsins	hófst

svo	 kl.	 16	 í	 samkomusal	 Vigsø	miðstöðvar-

innar	þar	sem	þátttökuþjóðirnar	og	 liðsmenn

þeirra	 voru	 kynntir	 og	 helstu	 fyrirmenni,

mótsstjóri,	bæjarstjórinn,	fulltrúi	FAI	o.fl.	tóku

til	máls.

	

Liðsstjórafundur	 var	 haldinn	 kl.	 19	 þar	 sem

farið	 var	 yfir	 vikuna	 framundan	og	 rennt	 yfir

dómgæslu	og	önnur	atriði	sem	þarf	að	hafa	í

huga.	Grillið	var	svo	aftur	brúkað	svo	það	var

vel	 mettað	 landslið	 sem	 lagðist	 snemma	 til

hvílu	fyrir	átök	morgundagsins.	Það	er	aðeins

meiri	 vindur	 í	 kortunum	 svo	 það	 stefnir	 í

góðan	dag.	

MÁNUDAGUR,	3.	OKTÓBER

Það	 var	 myrkur	 þegar	 fyrstu	 menn	 fóru	 á

fætur	og	talsvert	meiri	vindur	heldur	en	spáð

var.	 Eftir	 kjarngóðan	 morgunmat	 þá	 var

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Hér	sést	ein	útgáfa	af	viðsnúningi.

Sverrir	næstur	í	loftið,	Guðjón	kastar. Bandaríska	landsliðið	mætti	með	sérstakan	kastara	með	sér.

Guðjón	á	góðri	siglingu.Hluti	af	farangrinum.
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Okkar	menn	komust	vel	frá	deginum,	náðu	að

fljúga	 í	 öllum	 fjórum	 umferðunum	 sem

flognar	voru	 í	dag	og	eru	vélarnar	klárar	 fyrir

komandi	 átök.	 Til	 stendur	 að	 flogið	 verði	 í

Vigsø	brekkunni	á	morgun	miðað	við	hvernig

veðurspáin	er	í	augnablikinu.

	

Sjötti	og	síðasti	liðsmaðurinn	mætti	í	dag	og

skutust	 aðstoðarmennirnir	 eftir	 honum	 til

Álaborgar	og	er	þá	 liðið	fullskipað	fyrir	kom-

andi	átök.	Ekki	veitir	af	þar	sem	mannskapur-

inn	er	farinn	í	bólið	fyrir	kl.	22	öll	kvöld.	

ÞRIÐJUDAGUR,	4.	OKTÓBER

Það	stóð	heima	sem	spáð	hafði	verið,	dagur-

inn	 skyldi	 floginn	 í	 Vigsø	 brekkunni	 og	 tals-

vert	 hafði	 dregið	 úr	 vindinum	 frá	 deginum

áður.	Reyndar	svo	mikið	að	fyrstu	menn	voru

ekki	 ræstir	 út	 fyrr	 en	 um	 10	 leytið	 þegar

aðeins	var	búið	að	bæta	í	vindinn.

	

Vigsø	brekkan	stendur	mjög	vel	fyrir	okkur	en

hún	 er	 í	 um	 5	mínútna	 fjarlægð	 frá	 bústað-

num	 sem	 við	 gistum	 í.	 Fyrsta	 umferðin	 var

frekar	hæg	en	svo	fór	hraðinn	að	aukast	eftir

því	sem	leið	á.	Dagurinn	var	þó	frekar	misjafn
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þar	 sem	 uppstreymisbólur	 komu	 reglulega	 í

gegn	 og	 menn	 gátu	 lent	 í	 niðurstreymi	 þó

nógur	 vindur	 væri	 á	 brekkubrún	 en	 aðrir

fengu	aukið	uppstreymi	og	þ.a.l.	meiri	hraða.	

Svo	komu	óvænt	tíðindi	eftir	sjöttu	umferðina

þegar	 tilkynnt	 var	 að	 dómararnir	 hefðu

ákveðið	 að	 láta	 endurfljúga	 aðra	 umferðina

sökum	kæru	sem	barst	frá	bandaríska	liðinu.

Okkar	 menn	 högnuðust	 aðeins	 á	 þessu,

Guðjón	fékk	40	stig	umfram	sitt	fyrra	flug	og

Sverrir	36	stig	en	einna	mest	gagnaðist	þetta

þó	þeim	 fjórum	sem	fengu	núll	 fyrir	umferð-

ina.	Því	kláraðist	bara	sjöunda	umferðin	í	dag

þótt	fjórar	umferðir	hafi	verið	flognar.	

Best	tíminn	var	42,24	sekúndur	sem	Radovan

Plch	 frá	 Tékklandi	 átti.	 Vindurinn	 snýr	 sér

örlítið	 á	morgun	 og	 bætir	 í	 og	mun	 brekkan

Kridtvejen	 verða	 flogin	 á	 morgun	 en	 hún	 er

um	2,5	km	austar	en	Hamborg	brekkan.	

MIÐVIKUDAGUR,	5.	OKTÓBER

Það	 var	 vel	 hvasst	 þennan	morguninn	 þegar

menn	fóru	á	fætur	og	engin	breyting	á	brekku,

í	 Kridtvejen	 skyldi	 haldið.	 Dagurinn	 byrjaði

snemma	þar	sem	nógur	var	vindurinn	og	voru

fyrstu	menn	komnir	í	loftið	8:45	og	náðist	að

fljúga	 fimm	 umferðir.	 Meðal	 vindurinn	 var	 í

kringum	 13	 m/s	 og	 fór	 upp	 í	 16-17	 m/s	 í

hviðunum.	

Síðustu	 10	 flugmennirnir	 í	 fimmtu	 umferð

fengu	 talsvert	 meiri	 vind	 en	 þeir	 sem	 flugu

fyrr	 í	 umferðinni	 og	 var	 besti	 tími	 dagsins

floginn	 þá,	 sem	 var	 35,28	 sekúndur	 og

jafnframt	besti	tími	mótsins	hingað	til.

Kridtvejen	 er	 besta	 brekkan	 sem	 við	 höfum

flogið	 í,	 alla	 vega	 með	 tilliti	 til	 lendingar-

staðar,	 aðflugið	 er	mjúkt	 og	 fínt	 og	 lítið	 um

sviftingar.	 Ef	 veðurspáin	 heldur	 þá	 er	mögu-

leiki	 að	 við	 verðum	 þarna	 alveg	 fram	 á

laugardag	 þegar	 mótið	 klárast.	 Okkar	 menn

voru	sáttir	við	daginn	og	voru	að	fljúga	innan

sama	 þriggja	 sekúndna	 gluggans	 í	 dag	 svo

þeir	voru	mjög	stöðugir.	

Línur	 eru	 aðeins	 farnar	 að	 skýrast	 í	 efstu

sætum	 og	 í	 augnablikinu	 eru	 Þjóðverjar	 í

tveim	efstu,	svo	Breti,	Frakki	og	Norðmaður.	

Í	 liðakeppninni	 eru	 efstu	 þrjú	 löndin	 Þýska-

land,	 Frakkland	 og	Danmörk.	 Það	munar	 um

600	stigum	á	 fyrsta	og	fimmta	sætinu	 í	 ein-

staklingskeppninni	svo	það	getur	allt	gerst	á

næstu	dögum!

Fyrsta	Viking	Race	mótið	var	haldið	í	Hanstholm	1989	en

þar	 tók	Rafn	 Thorarensen	 þátt	 fyrstur	 Íslendinga.	 Viking

Race	þróaðist	út	 í	það	að	vera	óopinbert	heimsmeistara-

mót	en	til	þess	að	vera	viðurkennt	þá	þarf	keppnin	að	fara

fram	 innan	 vébanda	 FAI,	 Alþjóða	 flugmálafélagsins,	 en

flugmódelmenn	eiga	aðild	að	því	í	gegnum	Flugmálafélag

Íslands	 sem	 Flugmódelfélagið	 Þytur	 er	 aðili	 að.	 Fyrsta

heimsmeistaramótið	 innan	 vébanda	 FAI	 var	 svo	 haldið

2012	en	mótin	eru	haldin	annað	hvert	ár.

Þytur	 hélt	 Viking	Race	mót	 hér	 heima	árið	 1996	og	 tóku

keppendur	 héðan	 reglulega	 þátt	 í	 Viking	 Race	mótum	 á

erlendri	grundu	á	þessum	árum.	

Sjá	meira	á:	http://bit.ly/VikingRace1989

UPPHAFIÐ
____________________________

____________________________
Shinto	einnig	kölluð	Opal	vélin.

Sjá	fleiri	myndir	á	http://f3f.flugmodel.net
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FIMMTUDAGUR,	6.	OKTÓBER

Það	var	enn	hvassara	í	dag	þegar	menn	fóru	á

fætur	og	aftur	 lá	 leiðin	út	 í	Kridtvejen.	Þegar

flugið	 hófst	 var	 þá	 þegar	 farið	 að	 blása	 18+

m/s	og	Sverrir	fann	vel	fyrir	því	hvað	hann	var

á	 léttri	vél	 í	 fyrstu	umferðinni	og	hún	hentist

öll	til	og	frá	í	brautinni	þó	hún	væri	með	fulla

ballest.	Guðjóni	gekk	aðeins	betur	enda	getur

hann	sett	næstum	kíló	umfram	af	ballest.

	

Í	 annarri	 umferð	 þá	 var	 vindurinn	 orðinn	 of

mikill	 fyrir	vélina	hjá	Sverri	og	náði	hún	ekki

út	í	hangið	og	skemmdist	örlítið	í	lendingu	en

Sverrir	var	búinn	að	gera	við	hana	klukkutíma

síðar.	 Hins	 vegar	 var	 þá	 enn	 búið	 að	 bæta	 í

vindinn	svo	hann	sat	hjá	 í	næstu	umferðum.

Guðjón	 var	 hins	 vegar	 nokkuð	 stöðugur	 og

var	 innan	við	sekúndu	 frá	sama	 tíma	 í	öllum

fjórum	umferðunum.	

Um	hádegið	fór	að	bæta	í	vindinn	og	var	hann

orðin	 23	m/s	með	öflugri	 hviðum	 inn	 á	milli

en	samt	ekki	nóg	til	að	fara	upp	fyrir	25	m/s

meðalvindhraða	svo	það	var	vel	keppnisfært.

Hraðasta	 tíma	dagsins	og	 jafnframt	mótsins

hingað	til	átti	Markus	Meissner	frá	Svisslandi

en	hann	flaug	á	32,08	sekúndum.	

Það	voru	svo	þreyttir	en	sáttir	flugmenn	sem

héldu	heim	í	sumarbústaðinn	í	kvöld.	Á	morg-

un	 stendur	 til	 að	 fljúga	 aftur	 í	 Kridtvejen

brekkunni	 og	 ekki	 lítur	 út	 fyrir	 að	 það	 sé	 að

draga	úr	 vindinum,	 það	hvín	 og	 syngur	 hér	 í

kofanum	þegar	þessar	línur	eru	ritaðar.	

FÖSTUDAGUR,	7.	OKTÓBER

Það	stóð	heima	þegar	menn	vöknuðu	var	enn

mikill	vindur	en	þó	heldur	minni	en	í	gær.	Enn

og	aftur	var	það	Kridtvejen	brekkan	sem	vind-

urinn	stóð	á	þó	hann	væri	nokkrum	gráðum	til

hliðar	við	það	sem	hann	var	í	gær.	Það	bætti

þó	 heldur	 í	 þegar	 leið	 á	 morguninn	 og	 var

vindurinn	síst	minni	en	í	gær.	

Seinni	helmingurinn	af	 sautjándu	umferðinni

var	 kláraður	 um	 morguninn	 og	 svo	 fjórar	 í

viðbót	og	voru	þá	21	umferð	að	baki	(22	með

þeirri	sem	var	felld	niður).	Á	morgun	ætti	svo

að	nást	að	fljúga	tvær	umferðir	til	viðbótar	en

ekki	verður	ræst	út	eftir	kl.	13.	Matur	og	verð-

launaafhending	er	svo	á	dagskrá	kl.	19	annað
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röltum	svo	í	rólegheitum	út	í	brekku	enda	ekki

nema	fimm	mínútna	rölt	þangað.	

Fyrstu	menn	 voru	 ræstir	 út	 rétt	 rúmlega	 níu

og	 svo	 var	 flogið	 til	 að	 verða	 hálf	 þrjú.	 Ekki

gerðist	 margt	 fréttnæmt	 í	 dag	 en	 keppandi

Hollendinga	 í	 unglingaflokki	 varð	 fyrir	 því

óláni	að	missa	vélina	sína	vegna	bilunar.	

Í	heildina	voru	því	flognar	24	umferðir	á	fimm

og	hálfum	degi,	25	ef	við	teljum	með	umferð-

ina	sem	var	felld	niður.	Það	eru	því	21	umferð

umfram	 mótið	 2014	 og	 2	 umferðir	 umfram

mótið	2012	og	ekki	annað	hægt	að	segja	að

vel	hafi	tekist	til	hjá	Dönunum	þó	veðrið	spili

óneitanlega	sterka	rullu.	

Verðlaunaafhendingin	 fór	 svo	 fram	kl.	 19	og

strax	á	eftir	henni	var	hátíðarkvöldverður	fyrir

keppendur	 og	 aðstoðarfólk.	 Lagt	 var	 af	 stað

áleiðis	 til	 Kaupmannahafnar	 eldsnemma	 á

sunnudagsmorgni	 og	 gekk	 heimferðin

áfallalaust	fyrir	sig.

	

ÚRSLIT

Í	fyrsta	sæti	Thorsten	Folkers	frá	Þýskalandi,

í	öðru	sæti	Helge	Borchert	frá	Þýskalandi	og	í

þriðja	 sæti	 Pierre	 Rondel	 frá	 Frakklandi.	 Í

liðakeppninni	 varð	 Þýskaland	 í	 fyrsta	 sæti,

Frakkland	 í	 öðru	 sæti	 og	 Danmörk	 í	 þriðja

sæti.	 Við	 óskum	 Thorsten	 og	 Þýskalandi	 til

hamingju	með	sigurinn.

AÐ	LOKUM	

Skipulagningin	 hjá	 Dönunum	 hefur	 verið	 til

fyrirmyndar	 og	 allt	 gengið	 eins	 og	 í	 vel

smurðri	vél.	Veðrið	hefur	verið	til	fyrirmyndar,

þurrt	og	bjart,	og	vindur	nálægt	efri	mörkum

seinni	 hluta	 vikunnar.	 Einstaka	 hikst	 hefur

verið	í	keppnistölvunni	en	það	var	alltaf	leyst

á	nokkrum	mínútum.

Sverrir	Gunnlaugsson

kvöld.	Hraðasta	tíma	dagsins,	36,30	sekúnd-

ur,	átti	Vladimir	Simo	frá	Slóvakíu	í	tuttugustu

umferð.	

Enn	er	talsverð	spenna	í	baráttunni	um	fyrsta

sætið	en	einungis	munar	8	stigum	á	fyrsta	og

öðrum	 manni	 en	 það	 eru	 Þjóðverjarnir

Thorsten	Folkers	og	Helge	Borchert.	Frakkinn

Pierre	Rondel	er	svo	í	þriðja	sæti	479	stigum

á	eftir	fyrsta	sætinu.	Í	liðakeppninni	eru	Þjóð-

verjar	efstir,	svo	Frakkar	og	Bretar	í	því	þriðja.

Þar	sem	þetta	var	 síðasta	kvöldmáltíð	okkar

félaga	í	bústaðnum,	það	er	jú	kvöldverður	og

verðlaunaafhending	 annað	 kvöld,	 þá	 fóru

aðstoðarmennirnir	 snemma	 í	 búð	 í	 dag	 að

kaupa	inn	mat	fyrir	kvöldið	og	undirbúa.	Þeim

brást	 ekki	 bogalistin	 og	 svo	 bætti	 Eysteinn

um	betur	 þegar	 hann	 var	 sendur	 upp	 í	 þjón-

ustumiðstöð	að	ná	 í	 íspinna	og	kom	til	baka

með	heila	ístertu.	

Á	morgun	er	Vigsø	brekkan	á	 dagskrá	þegar

þessi	 orð	 er	 rituð.	 En	 það	 er	 bara	 hið	 besta

mál	og	ekkert	yfir	því	að	kvarta,	flott	að	geta

rölt	 út	 í	 brekku	 beint	 úr	 bústaðnum.	 Smá

bleyta	er	í	kortunum	eins	og	er	en	við	höfum

ekki	áhyggjur	af	því	fyrr	en	á	það	reynir.	

LAUGARDAGUR,	8.	OKTÓBER

Það	hvein	og	söng	í	öllu	þegar	við	vöknuðum

á	laugardagsmorgni	og	Vigsø	brekkan	var	enn

á	dagskrá.	Við	 fengum	okkur	morgunmat	og

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bunker	safnið	í	Hanstholm,	38	cm	SK	C/34,	átta	svona	voru	á	Bismarck!

Á	útkíkinu...

Síðustu	sekúndubrotin	í	lífi	hennar... Sem	betur	fer	sást	ekki	mikið	af	þessu	þrátt	fyrir	1800+	flug	á	mótinu.
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Árið	er	2004!

Flogið	í	Hvalfirði	á	vordögum	2016.

Loftmynd	af	Arnarvelli	sumarið	2016.



Piper	Cub	flugkoma	Péturs	Hjálmarssonar. Piper	Cub	flugkoma	Péturs	Hjálmarssonar.



Flugmódelárið

2016

Myndir	á	baksíðu:	Baldur	Sveinsson


