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Flugmódelfélag Suðurnesja - Flugnemi – Fyrstu skrefin

Flugnemi skal vera skuldlaus meðlimur í Flugmódelfélagi Suðurnesja. Hann er ávallt
ábyrgur fyrir skemmdum er kunna að verða á flugvél og tækjabúnaði.
Stjórnarmenn í Flugmódelfélagi Suðurnesja hafa aðstoðað og ráðlagt flugnemum við
val og kaup á búnaði í gegnum tíðina og eru þessar leiðbeiningar hluti af því ferli.
Flugmódelfélag Suðurnesja hefur bent flugnemum á að kaupa byrjendapakka sem
inniheldur fjarstýringu, mótor og balsamódel, Flugmodel.com hefur selt slíka pakka.
Flugnemanum er ráðlagt að geyma balsamódelið og kaupa sér Aircore 40 Family
Trainer nýjann eða notaðann. Mótor og fjarstýribúnaður er svo settur í Aircore-inn og
fyrstu skrefin tekin á honum.
Fyrst í stað settu flugnemar Aircore vélina saman sjálfir og fengu aðstoð við það ef
þeir keyptu hana ósamsetta. Einnig hefur verið hægt að kaupa notaðann Aircore.
Stefnan hjá Flugmódelfélagi Suðurnesja er að gera mönnum kleift að fá þetta allt í
einum pakka tilbúið til flugs. Félagsmenn geta aðstoðað flugnemann við að setja
flugvélina saman og gera módelið klárt til flugs þannig að nýliðinn geti fyrr byrjað að
fljúga undir leiðsögn kennara. Töluverð vinna er við samsetningu á módeli eins og
Aircore, og eru félagsmenn að leggja töluverða vinnu á sig fyrir flugnemann til að
koma honum af stað í sportinu.
Þetta ætti að auðvelda flugnemanum að koma sér í fullan gang í sportinu og
einbeita sér að læra á flugmódelið. Þetta þýðir samt ekki að félagsmenn ætli að
gera allt fyrir flugnemann, hann verður að taka virkann þátt og sýna frumkvæði.
Grunnbúnaður flugnemans:
1. Flugvél tilbúin til flugs
2. Fjarstýring  mælt með 2.4Ghz svo ekki þurfi að hafa áhyggjur af tíðni
3. Eldsneyti  glóðar, bensín eða rafhlaða (fyrir vél með rafmagnsmótor)
4. Eldsneytisdæla eða sprauta
5. Startari
6. Glóðarpungur
7. Varahlutir  t.d. spaðar, glóðarkerti og teygjur
Við hjá Flugmódelfélag Suðurnesja erum fullvissir um að sá sem byrjar í sportinu á
þennan máta, og fer eftir þeirri kennsluáætlun sem Flugmódelfélag Suðurnesja
leggur til, ætti fljótlega að ná góðum tökum á fluginu og verða byrjaður að flögra á
eigin spýtur um loftin blá fyrr en varir.
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