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

seilflyspalten 

Spalteredaktøren 
Denne utgaven blir det mye mesterskap. 
Det har vært den tiden av året hvor ofte 
de fleste mesterskap samles. Selv har jeg 
vært så heldig å kunne følge Nordisk 
mesterskap som stevneleder og Norsk 
mesterskap som deltager. Det å stå som 
frivillig er en ”helt annen greie”, men vel 
så givende. Når man får ting til å fungere 
sammen med en gjeng frivillige er det 
hyggelig å kunne gi andre noe.  Når man 
i tillegg får positive tilbakemeldinger og 
kan ta del i det sosiale gir det sporten vår 
en ny dimensjon. Jeg håper alle får 
muligheten til å delta eller være 
medhjelper under ett mesterskap. Det er 
veldig givende. 
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.  
 

Stevnerapport NM F3B 
Tekst Espen Torp, foto Egil Roland 
NM F3B 2004 ble gjennomført med stor 
takk til følgende hjelpere: 
Henrik Tyskerud, Kenneth Hofstedt, Ove 
og Asle Larsen, Jan Eric, Sigurd Torp, 
Jostein Lunde, Kleng Hodnefjell, Kjell 
Straumland 
Uten dere hadde det rett og slett ikke blitt 
noe stevne. TUSEN TAKK FOR 
HJELPEN. 
Takk til alle tilreisende deltagere også. 
Litt synd at vi bare ble tolv stykker men 
som vi pleier å si: De beste var der! For 

første gang på mange år klarte vi å 
gjennomføre 6 omganger. Normalt pleier 
vi å avholde disse stevnene på Skeie men 
i år var ikke kornet slått og vi fikk låne 
ett silojorde hos Gunvar Sele på 
Bybergsanden. Tusen takk for utvist 
velvilje. Med slike grunneiere er det ikke 
noe problem! 
På lørdagen var det litt mye vind, noe 
Phönix’en til Gjermund ikke tålte. Egil M 
fikk også problemer og havnet i en 
steinhaug på motocross banen. Det ble 
Exit Egil for denne gang. Arild M. fikk 
aldri klar Brio’en sin og dermed var vi 
bare ti mann etter første omgang varighet. 
Gjermund fortsatte heldigvis med Ellipse 
4. Vi skrev i innbydelsen at vi ikke ville 
fly distanse hvis ble mindre enn tolv 
deltagere. Vel vi var tolv ved start men 
etter kort tid kun 10. Dermed måtte 
mange fly varighet og distanse med kun 
to mann i gruppen og det kan vel egentlig 
ikke kalles en gruppe lenger. Vel vi måtte 

jo bare fortsette men vi bør for alvor 
tenke på om det er verdt å starte slike 
stevner hvis ikke deltagerantallet stiger til 
minimum 16. Erik Morgan Villadsen 
viste alle tidlig hvordan en F3B modell 
skal høystartes. Stram opp line, slipp 
modellen, "wave" (veive) modellen for å 
stramme opp linen for så å gi gass helt på 
slutten. Eventyrlig høyde!!! Klart at Erik 
var den eneste som fløy en pinnstiv 
Estrella og sikkert hadde en fordel med 
det under rådene forhold men flere burde 
ha sett litt mer på hvordan han fikk det 
til! Med super høyde var det vanskelig å 
holde følge med Erik i starten. Han fløy 
lengst, høyest og fortest. 
Etter hvert begynte Espen å få til startene 
også og klarte til og med å vinne noen 
speeder. Det var nokså klart at løpet 
skulle stå mellom Erik og Espen i år 
også. Vi hadde bestemt på forhånd at det 
måtte 6 omganger til før vi kunne stryke 
dårligste oppgave i hver disiplin. Etter 4 

Distanse: taktikk, lese forhold, gode teamkompiser og ett race mot klokka! 
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omganger (- distanse) lå Egil R 
på tredje plass med Knut Vidar på 

fjerde og Widar på 5. Det var 
imponerende å se at relativt urutinerte 
piloter raskt taklet den vanskelige vinden. 
De aller fleste unngikk skader. Vel noen 
knekte kropper og nesekoner måtte vi vel 
bare regne med opp til 10m/s vind. Som 
sagt ble det en durabelig kamp mellom 
Erik og Espen om seieren. Espen trakk 
det lengste strået og endte opp fattige 22 
poeng foran Erik og tok dermed hjem sin 
xx F3B tittel. Widar fløy seg opp til 3. 
plass mens Egil R klarte å holde seg 
foran Knut Vidar med 24 poeng. 
Espen Torp 
 

Norsk Mesterskap F3J 
Teknisk arrangør: MFK Vingen 
Tekst: Egil Roland  
Foto: Alexander Roland 
 
Vi må si at det var med en viss spenning 
påmeldingsfristen til årets utsatte F3J-
NM nærmet seg. Etter det forsmedelige 
nederlaget å måtte utsette NM pga. for få 
påmeldte var det spennende når datoen 
nærmet seg. Da datoen opprant var det 16 
påmeldte, og aktivitetsnivået i år tatt i 
betraktning, var det bra! 
Det var som sagt forsmedelig å måtte 
utsette NM, men noen ”fordeler” var det 
dog; arrangementskomiteen får ”kjørt seg 
inn”! Og jeg må med en gang si det: En 
stor takk til alle som stilte opp og gjorde 
dette NM til det superbe arrangement det 
ble! Man er avhengig av en god del 
funksjonærer for å få et slikt arrangement 
til å ”gå rundt”, og MFK Vingen/venner 
og kjente stilte opp over en lav sko! Vi 
valgte å ha ”base camp” for NM på 

flyplassen, og rigget et telt på 6x6 meter 
som fungerte som sekretariat, kiosk, 
møtetelt osv. Teltet var oppvarmet, og det 
var en nødvendighet såpass sent på året. 
En av de første utfordringene som dukker 
opp etter påmeldingsfristen, er å sette 
sammen lag! Nå var det som nevnt 16 
påmeldte og det ble da satt opp en kabal 
med 4 lag: F3J.no, Cirrus, Kongsvingen 
og Vingen/Cirrus. 
Et annet aspekt ved å arrangere et NM 
såpass sent på året er været... For det er jo 
gjerne litt uregjerlig på denne årstiden. 
Men maken... Vi hadde ”strøkent” vær 
aboslutt hele helgen! Vi fikk litt regn, 
men det kom en time etter at alt var 
ferdig pakket på søndag ettermiddag. 
 
De fleste deltakerne dukket opp utover 
fredag ettermiddag. Noen gjorde seg litt 
mer kjent enn andre i distriktet, men de 
fleste fant greit frem. Det var stilt opp 
vinsjer til trening fra arrangørens side, i 
tillegg hadde flere deltakere med eget 
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Resultater NM F3B: 
1. Espen Torp, Forus  
2. Erik Morgan Villadsen, Kongsberg 
3. Widar Holmedal, Cirrus 
4. Egil Roland, Vingen 
5. Knut Vidar Moløkken, Løten 
6. Per Pedersen, Cirrus 
7. Jørgen Busk, Larvik 
8. Gjermund Westad, Løten 
9. Geir Stømstad, Vingen 
10. Rolf Inge Waaga, Forus 
11. Egil Myr, Forus 
12. Arild Møllerhaug, Forus 

Jørgen Busk hjelper Erik Morgan 
Villadsen med vinsjen. 

Per Pedersen har styr på både klokke og 
signalgiver for Widar Holmedahl. 

Tore Kvarme og Egil Roland i godt driv. Som regel løper man 5-15m i F3J. 
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utstyr og det ble en del flukter i 
løpet av dagen. På kvelden ble 

grillen fyrt, og det hele ble rent så 
trivelig! 

Kl. 21.00 var det lagledermøte. De fleste 
pilotene var som nevnt kommet, og alle 
var med på møtet. Møtet ble som et slikt 
møte skal være, konstruktiv diskusjon 
rundt regelverk osv. Det var lagt opp til å 
fly totalt 8 innledende runder og 4 
finalerunder. Det ble besluttet å fly 5 
piloter i finalene. 
Lørdag morgen kl. 08.00 var det siste 
briefing med funksjonærene, og kl. 08.30 
ble pilotene brifet og baner trukket. Det 
ble også besluttet å ”rokere” baner etter 2 
omganger. (Noe som ikke ble gjort 
likevel, da alle laglederne var fornøyde 
med å fly på sine respektive baner). Nytt 
av året var ”styringen” av arbeidstiden. 
Denne ble i år gjort via en MP3-spiller, 
som stod og ”loopet” stort sett hele 
dagen. Jo Grini hadde laget flere MP3-
filer, og det som ble benyttet i hele 
helgen, ga pilotene 5 minutter 
forberedelsestid, med varsel 30 sekunder 
før start. Dette fungerte helt utmerket! 
Ca. Kl. 09.30 kom 1. omgang i gang, på 
HELT død luft. Det var bare å ”skli” 
rundt på himmelen, og bruke ror minst 
mulig. Fra 2. omgang av ble det litt 
termikk å finne, og forholdene varierte 
utover hele dagen, fra helt OK til 
vanskelige. Det som vel preget flygingen 
i dag var at en del av de ”etablerte” 
gjorde litt rare ting... Selv den beste kan 
feile! Vi fikk greit gjennomført 6 
innledende omganger på lørdag, og det 
var vel egentlig bare Thorbjørn og Alf 
Erik som kunne gå til ro lørdag kveld 
med rimelig trygg forvisning om at 
finaleplassen var i boks... De tre andre 
finaleplassene var det vel i realiteten 7 
mann som kjempet om! Slik skal det 
være! Og finalistene var faktisk ikke 

avgjort før 8. og siste omgang var fløyet 
på søndag formiddag... 
Et NM er selvsagt også en viktig sosial 
begivenhet! Og lørdag kveld ble det 
grillet til den store gullmedaljen. Nå bar 
imidlertid forsamlingen preg av å ha vært 
i aktivitet hele lørdagen, og kl. 22.30 var 
faktisk de fleste i seng... Mange ”campet” 
i ”bryterommet” i Porsgrunnshallen, som 
vi hadde leid for anledningen. Og det 
virker som om det fungerte greit. 
Søndag morgen, 08.30 var det ny 
briefing, også denne ledet av stevneleder 
Jostein Myre. Det var som sagt stor 
spenning om hvem som kunne nå 
finalene, og det bar også flygingen preg 
av! Aril Røsvik trygget finaleplassen med 
2x1000 poeng i 7. og 8. omgang. Det 
samme gjorde Jo Grini. Arnfinn Lie 
gjorde det svært spennende ved å bomme 
i 7. omgang, men dro det hele i land i 8. 
Finaleomgangene ble dermed fløyet av 
Thorbjørn Jespersen, Alf Erik Ross, Jo 

Grini, Aril Røsvik og Arnfinn Lie. Det er 
helt tydelig at rutine er viktig i F3J-
sammenheng! For det var nok den som til 
slutt gjorde utslaget på hvem som fikk 
finaleplassene. Etter lunsj ble finalistene 
samlet, og hjelpere fordelt, og 5 baner 
trukket og rigget. Det ble også i finalene 
besluttet å rokere baner etter 2 omganger. 
De to første finalerundene bar preg av 
dårlige forhold, og det ble mye strategisk 
flyging! Hvem tar omstart når??? Hvem 
har landet og hvor godt landet de?? Etter 
3 finalerunder var vel fremdeles 
ingenting avgjort. Det ble den 4. 
omgangen som gjorde utslaget... Her var 
Jo Grini helt suveren. Han fant en 
”boble” ingen andre greide å henge i og 
fløy full tid, mens nærmeste konkurrent 
landet på 9:27... 
Årets norske mester F3J ble derfor, som 
foregående år, Jo Grini, med Arnfinn Lie 
på 2. plass og Aril Røsvik på 3. 

RC-seilflyspalten 

 Geir Strømstad inn  for en landing. Laget og tidtager følger godt med. 

En Eraser ”sniffer” 
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Vi hadde til dette NM også fått 
n o e n  g a v e p r e m i e r  f r a 
Thorbjørn&Kåre, Griffin, Samba 

Models og Bjørns Leketøy, samt Espen 
Torp/Erik Morgan Villadsen. Takk til 
dere for velvillig støtte! Bautas stilte i 
tillegg med teltet og toalett. Stor takk til 
dem også. 
Noen av premiene var ”forfordelt” etter 
ønske fra giverne. Tore Kvarme var 
uheldig og fikk ødelagt sin modell nokså 
ettertrykkelig... Og fikk derfor ”premien” 
fra Griffin, som stevnets mest uheldige 
pilot. Vi håper ikke dette demper lysten 
på å fortsette Tore! For du gjorde en fin 
debut i ditt første F3J-stevne! Videre var 
det gitt en modell fra Espen Torp og Erik 
Morgan Villadsen, og denne skulle gå til 
9. mann på resultatlisten. Det ble en 
SVÆRT blid Rune Svendsen som stakk 
av med denne premien... Resten av 
gavepremiene ble trukket blant 
deltakerne. 
Hvordan kan vi oppsummere NM 

arrangementsmessig? Tja, nå blir jo dette 
litt som å slippe reven inn i 
hønsegården... I og med at undertegnede 
var ansvarlig for arrangementet. Men det 
får stå sin prøve! Nå var vi jo litt 
”heldige” i og med at vi fikk prøvet 
organisasjonen i juni. Når det er sagt: Jeg 
startet denne artikkelen med uhemmes 
skryt til alle medhjelperne. Og det er 
høyst fortjent! Å få så mange frivillige til 
disposisjon som vi fikk til dette NM gjør 
det til en lek å arrangere... Det som ikke 
virket 100% i juni var nå på plass. Alle 
viste hva de skulle gjøre, og gjorde det... 
Det eneste vi bommet på var folks 
handleiver i kiosken! Vi gikk rett og slett 
tomme for bla. Brus på søndag. Så da vet 
vi det til neste gang... 
Avslutningsvis: Takk til deltakere, 
funksjonærer, hjelpere, sponsorer og alle 
andre som stilte opp for et flott NM! 
Egil Roland 
Detaljerte resultater og uttak/cupliste på 
www.F3X.no  

RC-seilflyspalten 
 

Vinnere fv:  
3. Aril Røsvik, 1. Jo Grini, 2. Arnfinn Lie 

Tore Kvarme og Per Pedersen i godt driv 

NM i tall og fakta... 
Det ble i dette NM fløyet 126 flukter i 
innledende runder, og 20 flukter i 
finalene. Vi har tatt ut litt statistikk fra de 
innledende rundene, her er ikke dårligste 
flukt strøket, slik at alle 8 er ”tellende”. 
Gjennomsnittlig promille (8 innledende): 
1 Thorbjørn Jespersen  974 
2 Jo Grini   947 
3 Aril Røsvik   934 
4 Alf Erik Ross   920 
5 Arnfinn Lie   909 
6 Per Pedersen   904 
7 Egil Roland   904 
8 Erik Morgan Villadsen 892 
9 Rune Svendsen  861 
10 Geir Strømstad  815 
11 Alexander Svenning  813 
12 Ole Heiberg   801 
13 Tor Midtlund   716 
14 Stein Jaksland  673 
15 Tom Henriksen  579 
16 Tore Kvarme   546 
Lengste enkeltflukt i innledende runder: 
Aril Røsvik: 9:50. 
Landingene fordeler seg slik: 
0-1 32  -  1-2 27 
2-3 21  -  3-4 10 
4-5 8   -  5-6 4 
6-7 5   -  7-8 2 
8-9 4   -  9-10 0 
10-11 1   -  11-12 1 
Ingen landing 11 
Sum 126 

Gjennomsnittlige flytid  (8 innledende): 
1 Aril Røsvik  08:59:15 
2 Arnfinn Lie  08:28:07 
3 Alf Erik Ross  08:13:08 
4 Erik M. Villadsen 08:03:30 
5 Jo Grini  08:00:52 
6 Thorbjørn Jespersen 07:48:15 
7 Egil Roland  07:42:15 
8 Geir Strømstad 07:14:15 
9 Rune Svendsen 07:07:45 
10 Per Pedersen  06:59:15 
11 Ole Heiberg  06:46:52 
12 Tor Midtlund  06:10:52 
13 Alexander Svenning 06:03:22 
14 Stein Jaksland 06:00:08 
15 Tom Henriksen 04:23:45 
16       Tore Kvarme  03:54:45 
Gjennomsnittlig landingspoeng   
1 Thorbjørn Jespersen 96,25 
2 Egil Roland  95,63 
3 Erik M. Villadsen 91,88 
4 Jo Grini  86,88 
5 Rune Svendsen 86,88 
6 Arnfinn Lie 86,25 
7 Alexander Svenning 86,25 
8 Aril Røsvik 82,50 
9 Per Pedersen 81,88 
10 Alf Erik Ross 81,25 
11 Tom Henriksen 80,00 
12 Tore Kvarme 78,13 
13 Tor Midtlund 75,63 
14 Ole Heiberg 65,63 
15 Geir Strømstad 55,63 
16 Stein Jaksland 51,88 

 

Endelig resultatliste NM F3J 2004: 
1. Jo Grini, Valdres 
2. Arnfinn Lie, Cirrus 
3. Aril Røsvik, Tromsø 
4. Thorbjørn Jespersen, Cirrus 
5. Alf Erik Ross, Cirrus 
6. Per Pedersen, Cirrus 
7. Egil Roland, Vingen 
8. Erik Morgan Villadsen, Kongsberg 
9. Rune Svendsen, Vingen 
10. Alexander Svenning, Bodø 
11. Geir Strømstad, Vingen 
12. Ole Heiberg, Kongsberg 
13. Tor Midtlund, Løten 
14. Stein Jaksland, Cirrus 
15. Tore Kvarme, Tønsberg 
16. Tom Henriksen, Vingen 
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NM f3f 2004 i Lofoten 
Tekst: Jack Farstad 
Foto: Alf Magne Andreassen 
Vi møttes alle til forskjellige tidspunkt på 
våre respektive overnattingssteder, og 
fredag morgen dro arrangørklubben Bodø 
Modellflyklubb’s representanter for å lete 
opp et brukbart hang for vindretningen 
som var øst-nordøstlig.  
Det viste seg snart at den tradisjonelle 
Haugheia ikke kunne brukes, derfor 
hadde vi oss en lengre kjøretur forbi 
Valberg og til Malvik, ca 3 kvarters 
kjøretur østover til vi fant en deilig haug.  
Her ble vinden konstatert riktig i forhold 
til hanget, banen satt opp og deltakerne 
alarmert. Men alle piloter troppet opp 
akkurat i tide til å oppleve at vinden 
dabbet av og at regnet satte inn. I tre-
tiden valgte arrangørene å avlyse, bl.a. 
fordi det som senere var meldt av vind 
skulle snu mot nord, altså inn storhanget 
på Haugheia.  
Imidlertid var ikke den lange kjøreturen 
forgjeves, for Malvik-hanget viste seg å 
være meget bra og ”etter boka”, med 

tilsvarende hang på andre siden, dvs vest-
sørvest. Her er det dessuten glimrende 
DS-forhold også. Med oppdagelsen av 
dette hanget ble vi i alle fall enige om at 
Lofoten nå er komplett for alle aktuelle 
vindretninger! 
Fredag ettermiddag dro noen spreke 
sjeler til topps på fjellet sørvest for 
Haugheia, for å teste nok et rått østhang. 
Noe lengre å gå, men det var masse bifall 
å høre senere på kvelden. 
Lørdag morgen opprant og det virket 
lovende for storhanget med vind rett inn 
fra nord. Alle piloter kreket seg opp på 
hanget (Knut-Eirik Lyngmo måtte bruke 
krykker takket være et superfall dagen 
før!) og vi satte i gang i ellevetiden.  Det 
skulle snart vise seg at forholdene var 
ujevne, noe som hadde sin mulige årsak i 
at vinden ble styrt inn gjennom 
Nappstraumen, mens den til tider slo over 
fjellet på den ene siden. I alle tilfelle var 
tilsynelatende like forhold ikke helt like. 
Men denne dagen ble vi heldigvis ikke 
særlig heftet med regn, det kom litt i 
første omgang og ørlite på slutten av 
tiende. Tidene ble bedre ettersom 

omgangene rullet, og Dag Skoglund ble 
speed master på 43 komma noe smått. 
Ellers var det heller ikke noen 
overraskelse at Espen Torp gikk av med 
seieren med jevn flyging, noe som etter 
hvert er blitt hans varemerke. Spesielt 

RC-seilflyspalten 

Svingdommer Leivseth i godstolen 
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hyggelig var det at Dag 
Skoglund tok en flott 
andreplass fulgt av Bjørn 

Tore Hagen på tredje. Vi opplevde i 
tillegg at et par ”rekrutter” stilte opp i 
form av John Gaute Strandbakk fra Bodø 
og John Haugen fra Brønnøysund. Selv 
om de naturlig nok kom et stykke bak, 
hadde skribenten et klart inntrykk av at 
de syntes at F3F var rågøy og at de ville 
stille igjen. Alle som har prøvd sporten 
sier stort sett det samme! Vi ble velsignet 
med få uhell denne gangen. Men det må 
imidlertid nevnes at Lage Salomonsen er 
et råskinn når det står om. Han stupte 
bokstavelig Vikingen i mål og i det 
klokka klang dasket han samtidig 
Vikingen i torva. For man må da ha den 
farta en kan få på siste legg, må vite…!?   
Da støvet hadde lagt seg påsto han at det 
bare ville ta tre pils å ordne skadene, hva 
han nå enn mente med det... 
For de involverte piloter som senere i 
oktober skal delta i Viking Race, var NM 
i år også en fin gjennomkjøring. Vi 
gratulerer vinnerne og ønsker alle 
velkommen til neste års NM i F3F i 
Tromsø! 
For arrangørklubben Bodø MFK 
Jack Farstad 

RC-seilflyspalten 

Venstre: Telt a’la vestlending. Over: Sekretæriatet. Slike gutter vil Norge ha! 

Resultat NM F3F 2004 
Plassering Pilot   Poeng  Klubb  Fly 
1 Espen Torp   8678,70 Forus  Aris 
2 Dag Skoglund  8544,20 BMFK New Sting 
3 Bjørn Tore Hagen  8535,60 BMFK New Sting 
4 Ronny Sandslett  8500,90 TMFK  Viking 
5 Kjell Sture Johansen  8257,20 TMFK  Viking 
6 Jack Farstad   8128,70 BMFK Tragi 702 
7 Geir Njaa   8116,30 Forus  New Sting 
8 Tom Ole Skjold  8020,90 TMFK  Viking 
9 Rolf Børge Rettedal  7900,90 Forus  RaceM 
10 Svein Hugo Hagen  7847,50 TMFK  Viking/Sting 
11 Tor Brun   7793,30 Forus  Viking 
12 Bjørn Andersen  7764,60 Eik  Dragon 
13 Lage Salomonsen  7606,30 BMFK Viking/E-4 
14 Odd Gunnar Meyer  7505,10 BMFK Tragi 702 
15 Knut Eirik Lyngmo  7498,50 BMFK Tragi 701 
16 Alf Magne Andreassen 7278,90 TMFK  New Sting 
17 Kjell Andreassen  7070,80 TMFK  Pike F3B 
18 Bjørn Solheim  6998,00 TMFK  New Sting 
19 Jon Gaute Strandbakk 6941,00 BMFK Tragi 603 
20 Odd Olsen   6906,10 TMFK  Dragon 
21 Jon Haugen   4734,60 BMFK Scar 

Venstre: Stevneleder Bjørn Tore Hagen. Over: Briefing i vakre omgivelser. 


