Välkommen till Fly&Fish för X-Plane 11

Fly&Fish lanserades första gången till FSX. Men nu kommer de alltså
till X-plane11.
Den nya serien består av 10 flygplatser utspridda i Sverige, Norge
och Danmark.
Ursprungskonceptet löd ungefär som följer:
En Svensk och en Norsk affärsman bildade bolaget Fly&Fish. Bolaget
skall driva en annorlunda form av hotellverksamhet kopplad till
flygande kunder. Målgruppen är personer/familjer som äger/eller kan
hyra privatflygplan och som är intresserade av fiske och friluftsliv.
Hotell-och restaurangverksamheten skall bedrivas på i första hand
öar eller uddar vid större fiskrika vattendrag i Skandinavien.
Verksamheten skall innehålla enheter från lyxiga
bostäder/rum/lägenheter till rent vildmarksliv i kåtor eller enkla
stockhus. Byggnadernas färgsättning skall följa traktens
byggnadskultur. Landningsbanor och hangarer/uppställningsplatser
samt service för mindre flygplanstyper skall finnas i direkt anslutning
till hotellrörelsen.
Även hamnar för fiskebåtar/nöjesbåtar skall finnas.
( Ett helt vansinnigt koncept rent ekonomiskt med andra ord. )

Och hur blev det då?
Som nämnts så blev det några flygplatser till FSX.
Men nu är det dags för x-Plane11.
10 stycken är gjorda i första omgången. Möjligt att det blir fler i
framtiden om x-plane-flygarna tycker om konceptet.
Så här är en kort presentation av de tio första:
XFF1 Uddjaure
Långt upp i Norra Sverige

XFF2 Stora Rensjön
Även den i norra Sverige

XFF3 Stora Blåsjön
Ytterligare en i norra Sverige.

XFF4 Skåne
Ja namnet säger var den ligger nämligen i norra Skåne.
Och givetvis har den korsvirkeshus.

FF5 Torneträsk
Uppe i höga nord igen vid Torneträsk nära Norska gränsen.

Ja det är en jobbig landning här! Smalt och trångt och backigt!

FF6 Danmark
På en liten ö i Danmark

XFF7 Vänern
På en ö nästan mitt i Sveriges största insjö Vänern.
En klassisk FF flygplats i ny miljö.

Ligger i en litet sluttande landskap.

XFF8 Skärgården
På en ganska liten ö i Norrtäljes skärgård. Konceptet skiljer sig lite
här från ursprunget.

XFF9 Västkusten
På yttersta kanten av Orust i höjd med Uddevalla ligger XFF9.

Typiskt svenskt västkustlandskap med röda
Byggnader och massor av klippor.

XFF10 Oslofjorden Norge
I början av Oslofjorden på en udde av en stor ö finner du XFF10.

Husen är färgglada och typisk Norska i design.
Norska fanan vajar naturligtvis här tillsammans med
FF egen reklamflagga.

Installation och användning.
Samtliga flygplatser utom XFF10 kan användas utan kringliggande
orthophoto-scenerier gjorda med Ortho4xp v130 eller liknande
program. Det kan dock förekomma några synliga kustlinjer från
standardsceneriet här och där. Inget som påverkar flygbarheten utan
det är rent kosmetiskt.
För att förbättra detta och för att överhuvudtaget förbättra samtliga
standardkustlinjer i X-Plane 11 finns en ny textur för kustlinjer med i
detta paket. Kustlinjen blir lite smalare och framförallt mer osynlig och
grönare. Den är inte helt perfekt men en god början. Se bild nedan.

Texturen placeras efter backupp av originalet i :
Resources/default scenery/900 beaches.
Till XFF10 Oslofjorden och XFF9 västkusten krävs för bästa resultat
ett fotosceneri + 59+010 samt +58+011 som kan hämtas här:
http://zonephoto.org/Cartes.php

Tilen ingår i det stora norska sceneriet som för närvarande täcker
hela södra Norge med ett mycket snyggt fotosceneri. Ladda gärna
hem hela detta. Kommande FF-flygplatser kommer att ligga i Norge i
stor utsträckning. Installationen för övrigt är som vanlig x-planeinstallation av scenerier. Scenerierna skall användas utan flatten!
Library som krävs är FF-XP-Library som följer med i paketet samt
Mr-X Library

Copyright
Samtliga ingående objekt/texturer i dessa Fly&Fish-scenerier tillhör
undertecknad ( undantaget objekt i Mr-x Library ) och får ej användas
i något annat sceneri. Tillstånd för att använda rörliga flaggor i den
form som förekommer i scenerierna har inhämtats från vederbörande
producent. Scenerierna får ej laddas upp till annan sajt än RB-design
utan mitt medgivande. Scenerierna får ej heller konverteras till annan
simulatorplattform.

Ha så trevligt med Fly&Fish alla buskflygare!!!!!!!
OBS! Ännu en gång:
Scenerierna skall användas utan flatten!
Detta är mina första flygplatser för X-Plane
efter många år som sceneribyggare för FSX och P3D.
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