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Vägen till att lära sig modellflyga
Prova på och medlem i KMFK
Vi erbjuder alla som vill testa modellflygning ett gratis prova-på tillfället. Vill du fortsätta med
modellflyg så är det lämpligt att du blir medlem i Kungsbacka Modellflygklubb. Som medlem får
du flyga på vårt fina flygfält, Inlanda, som ligger på Inlag i Kungsbacka. Du får även vara med att
flyga på alla våra inomhusflygtillfällen. Medlemsavgiften är 400:-/år ( till 20 års ålder), 525:-/år för
vuxen.
Kontakta Anders Johansson (ordförande) för mer information.
Telefon: 0708-595451 Mejl: anders@kungsbackamodellflygklubb.se

Flygning tillsammans med lärare
Vi flyger med en av klubbens trainerflygplan (eller eget flygplan) med dubbelkommando
tillsammans med lärare. Vi lär ut grunderna i hur man flyger ett radiostyrt flygplan.
Exempel på lämpliga trainer-flygplan är:

E-flite Aeroscout S

E-flite Apprentice

E-flite Timber

Vi rekommenderar att man köper en radiostyrning med minst 6-kanaler. Då kan man använda den
till de flesta flygplan och inte bara till en enkel träningsmodell. Man behöver även batterier och en
bra laddare. Tänk på att LiPo batterier kan vara mycket farliga om man hanterar dem felaktigt –
brandfara! Fråga oss om råd.
KMFK använder radiostyrningar av fabrikatet Spektrum som dubbelkommando.
Vi rekommenderar att handla hos MBS RC Models i Herrljunga ( www.mbs-rcmodels.se ). Vid köp
via KMFK kan man även få viss rabatt där.
För frågor kring inköp av flygplan och övrigt, kontakta Stefan Lindevy (grenledare RC)
Telefon: 0723-916337 Mejl: stefan@kungsbackamodellflygklubb.se
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Träning i modellflygsimulator
Ett väldigt bra hjälpmedel när det gäller att snabbt bli en självflygande pilot är att träna i en
modellflygsimulator. Observera att det skall vara en modellflygsimulator där man styr planet med
en riktig fjärkontroll liknande de riktiga radiostyrningarna vi använder.
Man kan köpa dem från en hobbyaffär eller som nedladdning (via Steam eller hemsida). En usb
ansluten handkontroll kan man hitta billigt på t ex Ebay eller köpa ihop med simulatorn.
Exempel på tre bra simulatorer:
www.ikarus.net
www.realflight.com
www.cgm-online.com
Dessa finns till både PC och Mac.

