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Året stora tyska evenemang, för alla som är intresserade av flygande jetmodeller, lockade som vanligt många utställare och besökare. JetPower hade i
år en ny arrangör som skapat en helt ny organisation på knappt ett år.
Attraktionen med Jetpower är att det
skall vara många utställare och butiker
på plats som i huvudsak skall vara inriktade på radiostyrt jetflyg, kontinuerlig
flygshow med värdens bästa piloter som
flyger för olika tillverkare samt god mat
och dryck medan man njuter av härligheten.
Förra året var det den sista Jetpower
som Winfried ”Winnie” Ohlgart arrangerade på fältet i Bad Neuenahr-Ahrweiler. Winnie var trött efter många års pap2
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perskrig med vissa lokala politiker som
försökte sätta krokben för eventet.
DÖ UT?

Inledningsvis visste vi inte om eventet
skulle dö ut eller om någon skulle ta över
eventet någon annanstans, för det gick
inte att vara kvar i Bad Neuenahr-Ahrweiler. Det gick rykten om eventuella
värdländer i Centraleuropa och till slut
blev det officiellt att Emmerich Deutsch,
ägaren till Powerbox hade tagit över

eventet, och Emmerich startade bolaget
Jet Power Event som skulle sköta evenemanget.
Carl-Majed (min son) och jag åkte till
Donauwörth-Genderkingen för att vara
framme redan på torsdagsmorgonen,
alltså dagen innan mässans start. Detta
för att ta kontakt med den nya organisationen innan mässan. Det är samma
flygfält som Horizon Hobby har sin
flygshow på. När vi kom fram mötte oss
en väl organiserad tillställning. Tidigare
www.alltomhobby.se
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Arve L Jansens A-10 går in för landning efter
ett fint flygprogram.

Min Salto, som under JetPower flögs av
Jonathan Bossion.

Vad som var bra var att det tyska modellflygförbundet var på plats under
torsdagen för att certifiera alla flygplan
som vägde över 25 kg (som inte redan
var certifierade) enligt Tysklands egna
regler…. Vad som var mindre bra var att

SAB, som är mest kända för sina helikoptrar, har nu även gett sig in på flygplan. Först den lilla Tortuga som inte är
mer än en Funjet-kopia i glasfiber... (så
kanske man inte fick säga?). Deras större
modeller Havok och Drake var däremot
desto mer imponerande med längden
236 cm respektive 220 cm, rekommen-

derad turbin på 12-25 kg. Modellerna
har vektoriellt utblås på turbinens utloppsrör. Flygplanen hade ett stort fartregister och enligt piloterna var inte
modellerna så svårflugna. Planen håller
hög prestanda när man tittar på hur de
är konstruerade.
Svenska Hawk Turbine var på plats
som tidigare år, elfte gången i ordningen
på JetPower. Dessvärre fick inte turbintillverkarna flygtid. Iallafall var det vad
organisationen sa. Men väl på mässan
var det flera andra turbintillverkare som
hade flygtid, bland annat Hawk Turbine, och avsaknaden av flygtid hos vissa
tillverkare gjorde många utställare och
besökare besvikna. Däremot flög Julien
Queiller med sin G-91 från Pirotti med
en Hawk 240R turbin i flygplanstillverkarens flygpass samt att i ”showslotten”
fick jag fick visa upp min Salto i skala
1:2,25 (med en turbin monterad inuti
kroppen vilket är väldigt unikt, många
har provat på tidigare men har överhettat kropparna).

Franco Di Mauro flög Pirottis nya
is Rebel MAX.

Daniel Socionovi med sin Aermacchi MB 339.
Ett flygplan med över tre meter i spännvidd.

Markus Rummer är en av alla enastående
piloter som flög under JetPower.

år har det varit två mässtält, på denna
flygplats fanns det utrymme att bygga
ett enda långt mässtält med hela 210 m i
längd! Däremot var det mindre yta mellan mässtält och banan. Precis bakom
mässtältet hade organisationen arrangerat campingområde. Området gjorde att
det var möjligt att gruppera allt väldigt
effektivt på en liten yta så att det blev
nära till allt vilket inte varit självklart tidigare år.
Utställarna var i full färd med att bygga upp montrarna, och parkeringsytan i
angränsning till mässan var begränsad.
Det var mycket som skulle bli klart den
sista dagen innan mässan, men det var
glada miner och gott humör!
CERTIFIERING

www.alltomhobby.se

denna certifiering som gäller i minst ett
år tydligen kostar 550 € och den informationen hade de inte gått ut med innan, så piloterna som skulle certifiera sina
flygplan fick reda på plats att de då måste
betala 550 €. Inte helt OK kan tyckas.
Denna information borde piloterna ha
fått tidigare. Dessutom är det oklart för
piloterna exakt hur länge deras certifiering gäller, och om det är samma pris att
uppdatera eller om det blir billigare när
man förnyar en existerande certifiering.
Det ska bli intressant att se hur det blir i
framtiden, då det ska bli standard med
EASA inom Europa.

Martin Pickering flög sin Leonardo, med ny
sändare från Powerbox.

FLYGPLAN & FLYGTIDER
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Detaljrikedomen på Thomas stora Hawk från
Tomahawk Aviation är enastående.

Jag hade förberett att Philippe Gey skulle
flyga, men organisationen hade lagt hans
Fox på sju meter i samma flygpass som
min Salto. Organisationen vägrade att
ändra på detta så på fredagen blev Salton
stående på marken. På lördag förmiddag
kom familjen Bossion fram till mig och
sa att Jonathan Bossion kunde flyga Salton åt mig. Det blev att plocka fram Salton i all hast så att Jonathan kunde få två
flygningar innan klockan nio då mässan
öppnade. Jonathan var nöjd med Saltons
prestanda och han kurvade runt den på
låg höjd samtidigt som han rollade. Det
var imponerande att se hur snabbt duktiga piloter känner av nya modeller och
improviserar en flygning som sätter värde på modellen. Senare under lördagen
blev det en flygning inför publik. Men
tyvärr ströks seglarna från programmet
på söndagen då Emmerich inte har intresse för ”Power Gliders”.
Far och son Fuchs var på plats och
bjöd på en fin formationsflygningshow
med sina Alphajet, med en spännvidd
på 350 cm och som väger 110 kg. De är
utrustade med vardera två Jet Cat P400
4
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turbiner. Det var imponerande att de
flög så nära varandra med radiostyrda
modeller. De avslutade sin fina flygning
med en tät rotelandning!
Flygningarna var mycket lägre än på
tidigare Jetpower och lägsta förbiflygningen sattes på 2 m över banan. Däremot ville inte flygchefen att det skulle
vara snabba förbiflygningar över banan
vilket är logiskt ur säkerhetssynpunkt.
Dock observerade jag, och fler med mig,
att utlänska piloter ofta fick tillsägningar
av flygchefen medan tyska piloter i princip aldrig blev tillsagda även fast de tydligt hade brutit mot säkerhetsreglerna...
Tomahawk Aviation hade i sin monter prototypen till sin stora Hawk i skala
1:2,5. Modellen väger 80kg och har en
Jetcat P550 PRO. Detaljrikedomen på
skaladetaljerna var hög.
Airworld visade upp sin senaste F-104
Starfighter i skala 1:3 som Trond Hammerstad byggt åt Thomas Gleissner. Modellen är enorm med sin spännvidd på
250 cm och en längd på 578 cm!
Även denna modell hade en Jetcat P550
PRO och modellen vägde 65 kg.
www.alltomhobby.se
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Far och son Fuchs med sina gigantiska Alphajet i sportskala. En
häpnadsväckande tight flygning som avslutades i en rotelandning, vilket man sällan ser inom modellflyget.

Att se Sebastiano Sylvestri flyga är ren
poesi. Han gjorde en fin uppvisningsflygning med sin Avanti.

www.alltomhobby.se

Imponerande att se i luften. Tendensen
med de jättestora modellerna som inte
ens har 1:1 i dragkraft flyger väldigt skalalikt, näst intill underkant i motorisering
om man jämför med deras förebilder.
Arve L Jensen var på plats och flög sin
A-10 i skala 1:5,8 för Mibo. Imponerande flygning, men tyvärr flög Arve inte
sitt långsamma program som han brukar
flyga i Karlskoga utan lite snabbare och
mer utdraget. Jag föredrar Arves snäva
flygning i nästan stålfart, precis som man
är van att se A-10an i verkligheten under
uppdrag. Jag har personligen minnen från
balkankonflikten när vi fick understöd
från jänkarna med A-10. A-10 är helt klart
en av flyghistoriens mest exceptionella flygplan som skulle gått i pension för
länge sedan, men det finns hittills ingen
fullvärdig ersättare.
Francis och Stephan Laurens visade
upp en Falcon 2000 med egen målning i
silver som var väldigt elegant. Modellen
väger 24,5 kg och har två Kingtech turbiner som levererar 8,5 kg var och med
2x2,5L har modellen cirka 15 minuters
flygning.

UTSTÄLLARE & FLYGFÄLT

Det var några utställare som inte dök upp
i år och några andra som delade på en
större monter vilket gjorde att det kom in
lite nya utställare som inte har något med
jetflyg att göra. Bland annat var det en butik som sålde modellraketer vilket var lite
intressant, det är inte varje dag man får se
sådana i verkligheten. Men montern som
sålde ”silverputs” var lite vilsen bland utställarna…
Flygfältet var nära publiken med ett
högt staket emellan. Åskådarna hade bra
uppsikt över flygningarna. Tyvärr var
det dock motljus från publikhållet mot
banan, och det var inte lika motiverande
som tidigare år att fotografera.
Futaba visade upp lite nyheter, bland
annat sin nya mottagare R8024 SBD med
24 servoutgångar. Mottagaren finns även
i ett 18 och 10 kanalsutförande. Mottagarna har två batteriingångar och inbyggd
batteribackup när servonen drar höga
strömmar. Mottagarna programmeras via
ett Bluetooth interface med mobiltelefonen. Tyvärr fanns ingen produktinformation på engelska under mässan. Kingtech
ALLT OM HOBBY 5/2018

5

EVENEMANG | JETPOWER 2018
Francis Laurens är en passionerad
modellbyggare. Hans son Stephan
flyger sin fars modeller. Under
Jetpower presenterade de en
Falcon 2000 i skala 1:7 med
en ny målning i olika
nyanser av silver som
verkligen stack
ut i mängden.

visade upp en liten turbopropp motor
K-30 TP som släpps snart, den väger
bara 1123 g! Det skall bli intressant att
följa upp turbinens funktion och hållbarhet. Det var många modellflygare
som sneglade länge på den lilla turbinen.
Den skulle passa perfekt i en Air tractor
eller Beaver med 250 cm i spännvidd.

Nicolas Gastaldi flög den orangea Drake,
medan Jonathan Bossion flög en grön Havok. En fartfylld uppvisning på låg höjd
och vektoriell styrning.

BILJETTER
Jag och min son Carl-Majed som är 7 år.

Jonathan Bossion, som är coachad av
sin far Jaques, flög med en Rafale i
skala 1:5 med en turbin och vektoriell
styrning för att kunna busflyga på hög
nivå (fast väldigt lågt över marken).

Det gick att köpa entrébiljetter via Jetpowers hemsida. Det stod på biljetterna,
som hade en streckkod, att de skulle skrivas ut. Det var några besökare som bara
hade med sig en digital version på telefonen. De vägrades då inträde och blev
tvungna att lösa nya biljetter på plats. Detta låter lite fyrkantigt, kan jag tycka, när det
går att använda digitala biljetter på bl.a. tåg,
buss och flyg.
Jag brukar alltid skriva till organisationen efter eventet för att få lite siffror på antalet besökare och flygningar. Två veckor
efter eventet kunde den nya organisationen fortfarande inte svara rakt på den ena
eller den andra frågan mer än att de tycker
att det var fler besökare, fler flygningar och
ett mer lyckat event än tidigare år. Lätt att
säga, men jag vet inte riktigt om jag håller
med.

Andreas
Golla
demonstrerar Jetis DS-24 sändare för en besökare. Det är ett bra
tillfälle att gå
runt bland alla
olika tillverkare/
återförsäljare
för att kunna
klämma, känna
och jämföra de
olika fabrikaten.

SAMANFATTNING

Organisationen var lyckad för besökarna.
Det fanns ett något större utbud på mat

Sebart visade upp sina senaste 90 mm
EDF modeller med glasfiberkropp.
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iRC (Emcotec) blev uppköpta av Hacker för ett
år sedan. I samma monter kunde man nu hitta
Emcotecs sortiment, Jeti och Hacker.

www.alltomhobby.se
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SABs Havoc. Konstruktionen är genomtänkt och det är lätt att få till en fin
installation.

än tidigare år, men priserna var också högre vilket är priset du får betala när eventet blivit ett vinstdrivande bolag. Dock
inget att klaga på om man jämför med
något annat event eller marknad. Däremot var det lite kaotiskt för utställarna
som inte fick flygtider eller fick reda på
sin flygtid med kort varsel. På flygstrippen följde banchefen och organisationen
programmet på minuten vilket är bra för
besökaren.
Givetvis får man inte döma ut ett event
efter sitt första år, som heller inte var ett
helt år med förberedelser. De började ju
organisera när det gamla Jetpower teamet bestämde sig att sluta, vilket var strax
innan julen 2017. Man måste ge den nya
organisationen ett par år på sig att lära sig.
När det tidigare teamet bakom JetPower, som kommer från tidningen med
samma namn, har arrangerat detta event
med många frivilliga blir det nya förutsättningar nu när mässan har kravet att
gå i vinst. Det blir utställare och besökare som måste betala för detta genom en
markant ökning av priserna för att delta
eller besöka eventet.
Jag hoppas också att eventet hittar en
kompromiss där alla utställare känner
sig lika bemötta. Om resultatet blir att
utställarna kommer att börja hoppa av är
det snart slut på detta fina event. Hur som
helst ser jag fram emot att få se och uppleva 2019 års upplaga av JetPower!
Raketen modellbau Klima ställde ut för första
gången på JetPower.
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Powerbox
visade upp sin
Core-sändare.
Snygg, men
en av de dyraste på marknaden.

Stephan Laurens flög sin skalabyggda
Alphajet. Nästa år bär det antagligen
av till Kina för att delta i JWM.
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