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I GR\U?ifERs program
find.es Europas stør-
ste udvalg - der er
noget for enhver
smag.

GRAIIPI[ER-byggesæt er
KVALITETS-byggesæt -
delene passer sammsrr
og tegningerne er
fantastiske.

Pbil Krafts verd ensmesterslcabs-mod.el,
vingefang 15lo mn, 1o ccrn motor, mange færdige de1e,
pris exc1. notor - kr. 265,00 nect loiå noms.

Nr. 4227, DANDT
vingefang l5oo
flyvevægt excl.

mecl RC

svævefly,
Eor

RC ca. 55o
ind.til I

VARIOPROP

Nr. 3738, nod.tagerdel,
IVr. 3742, lcanald.el

Det nye VARIOPROP proportional-anlæg er fuldt trr' 7765, rornaslclne.
slnu-ltant og digitalt, 12 forsk. frekvenser i
25 mEz-området med ud.sk. kvarts. Iæs nete on clet
i RC prospektet til kr. Ir5o. Priser fre ca. lgoo
kr. Pencller-anlæg fra ca. B5o kr. Alle anlæg kan
ud.bygges. Kan købes på ratebetaring med en fonruftig ud.betaling og
frad.ragsberettigede renter. IOREANDIÆS I ArJ.R EoffiTfORnFtNIMlER.
Eovedliatalog fås for kr. Troo i frirnærker eller fonrd.betaling til
generalagenturet: IB ANDERSEN, AALESTRIIP.

Nr. 4629, KWIK FLY ldK J,

Itrr. 37L8.
VARIOPROP propor-
tional-sender med.
Io kanaler.



Henl ed. præsenterer vi første nun-
mer af det nye, danske mod.elflyve-
blad., rtModelflyvenyttt,

I'Iår vi har taget os sainnen til
at lave sådan et blad, slcyldes det,
at der er stort behov I'or et sagli6t
nociell'l;tveblad, der tager hensyn til
nod elilyvernes lnteresser'. Kongelig
Dairs-i Aerol;lubs nedlemsblad rrFlyvrr
er il:lie og l<an ilcke være d.et ideelle
noielf'lTveblad. Det er trliodeli'lyve-
nyt'r rreller il'lce, nerl med lesernes
njælp lcan det måslce blive det.

Det er ilcae rnenin6;en, at bladet
slcal være fredhelligt f'or alle an-
dre end rrind.erkred.senrr - der elcsi-
sterer ingen i-nd.erlcreds, og alle vo-
re læsere bør f øLe, at d.et ef' en
pligt at sencle os tegninger af nye
tcoirstru-itioirer, spørgsmåI, teore-
tislce artil;Ier, ønsker, 1tr1tik, €1-
ler blot et l.ille brev, der vlser,
at d.e er levende endnu. Hvis læser-
ne lk1;e fortæller os, hvad de for-
Ian6;er al.' et raodelflyveblad, vil vi
ireller llC<e kunne levere det. 0g

hvis vi ildce lian sanle stoffet iros
vore læsere, vil bladet irurtigt bli-
ve neget l:eieligt at læse.

Vi - det er de tre redaktører.
Der er e:.r redalctøx for hver gren.
Ilver recld;tør allierer si-g med nog-
le modeli'lyvere rund.t on 1 land.et,
og det er clisse, der samler stof' og
sencler det ind til redaktionen. På
denne niioe håber vi at lcunne v.ire
aktuelle, hver gang der tronrner et
nuunel'.

3ladet udl<onmer 6 gange om året.
,lt årsabornenent lcosrter 15 lcr,, og
Iøssalgsprisen er J kx'. pr. nunner.
Vi håber at få nange abonnenter.
i\l1e blad.ets riredarbejdere arbejder
u}ønnet - det er så galt, at d.e ]ræf-
ter 1-or evt. underskud. Så hvis du
syrles, at vores initlatj-v er pengene
værd., så tegn et abonnenent.

I{vis vi får tilstrælckelig rnange
abonnenter, lcommer vl igen med nurn-
rner 2 i be6,-ndelsen af december.

På gensyn! redakti-onen.

Red.aktion:
fritflyvni-ngsredaktør : Per Grunnet, Tværvej 44,

23Jo Virum. tlf. (of) 85 ol 21.
linestyringsredaktør : Hans Geschwend.tner, IVibrand.tsvej 47,

2Joo Købenlram S. tlf . (of) 55 o2 2o.
radiostyringsredaktør : Ole lfieyer larsen, Paludairsvænge {,

4?oo Næstved. ttf. (ol) 72 2L o7.
r red.alitionen sidder desuden Erik lTienstædt (fotografi, lay-out) og
Thonas Køster (abonnementer, lay-out) .
POSTGIRO : Vi låner foreløbig nodelflyvelclubben Hunicaire's postgiro,

såled.es at penge til irModelflyvenyttt sendes til:
tr{o d elflyvelclubben Hurricane,
v. lilichael Væth,

Hegnsvej 6o,
285o Nærum.

GIIIO nr. 98 6 49.
Blaaet udgives uafhængi-gt af Kongelig Dansk Aerolclub og liodelflyverådet.
Af practiske hensyn har nan ud.nærmt Per Grunnet til ejer af bladet og
ansvarshavende red.aktør.



L)et nye llt-lcata,Log er ud.kornrnet.
Llet ran lcøbes hos alle land.ets hob'Liy-
forlrandlere for 75 øre.

Blandt rgrhederne lcan vi nævne to nye
llnestyringsrnodeller, Junior-Pilot og
Trainer, d.er begge er konstrueret af
Jørgen le,rsen fra Od.ense llnestyrings-
klub.

JUNIOR. PITOT
Spandvidde 55 cm
Spccielt fremstillet til de populære omcri.
konske gløderørsmotorer på 05-10 ccm.
Den helt rigtige bcgyndermodcl, do ollc
dale er færdiglovede, lige til ot somle. Del
er nemt ol lare linestyret flyvning med
JUNIOR- PILOT, og den kon love de flcstc
kunstflyvni ngsmonøvrer.
Somlesæt med tegning kr. l9J0

TRAINER - Spændvidde 75 cm
En lielt nv Seovnder-kunstflwninosmodel
konstruerei for-moderne moiorer-på 2"5
ccm. Modellen er usondsynlig stærk, og
dcn er hurtig og nem ot bygge.
Byggesæt med fegning kr.21N

".\tt\..,

Disse og de Øvrige modeller fra det nye liatalog
kan .lcøbes gennern alle landcts hobbyforiland.lere.

DANSK MODELFLYVE INDUSTRI. ODENSE
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I'TDTAGi-EI.SE FOET.
FEI.ITFI.YI'EIYEDE

1963 vil blive husket son et år'
hvor danske modelflyvere opnåede
Iine resultater i- internationale
l ritflyyrlingskonkurrencer. Året vi]-
imidlertid også blive husket for de
endeløse diskussioner oE udtagelsen
af l-andsholdene, der er blevet ført.

Det udtagelsessystem' der anven-
d.es for tlden, fungerer nogenlunde
son følger. I.lodelflyverådet vurde-
rer - ud fra de forhånd.en værende
konkurlencerepporter - hven af an-
søgerne til landsholdet, der er
bedst egret til at konne på holdet.
Ilan tager ved vu.rderingen hensyn
til, hvorledes den pågældende an-
søger vj.l passe ind i holdarbej-
det,
)et er l.lart, at denne metode er
ideel, hvis man kan regne ned at
nodelflyverådet er l'u]dkomen ob-
jeftivt, 06 hvis det Lender samtli-
ge ansøgere. I betragtnlng af, at
ned.lenmerne af nodelflyverådet er
aktive kodcunrenceflyvere ( og ofte
sclY aspiranter til landsholdet)
l:an T[an lkke {orlange, at de ska}
',,ære objekti.ve, og det vil være
ræsten un'il-i-gt for dem at kende al-
l"e ansøgerre til landsholdet lige
godt. Vi kan vist lastslå, at den
nur'ærende inetod.e er uheldig, idet
den ikke er upåviriielig af person-
l-ige sympatier. llette er ikke nent
som en lrritik af det slddende eller
noget tidl-igere modelfl-yveråd - vi
kritiserer krr.Ir netoden,

tr'or at udlome et rlyt udta6el-
sessysten for fritflywring har vi
opstillet en serie betirgelser, sorn
det aå opfylde:
l. let qye systeE skal bygge på no-

get konlcret - ikke på skøn.
2. Llle skal bave tie same mulig-

heder 1or at kvalificere si6.
J. Udtagelsen skal være foretaget

senest to loåneder før konkurren-
cen, og deftagerne sl<al stlaks
underrettes.

{, leltagerne skal udnævnes son
deltagere - og ikke tilnelde sig
son de skal nu.

5. Principielt skal det stærkeste
hoLd stilles hver gang.

ad 1. Det eneste kort{rete dex kan
lig6e ti1 gru.nd for udtagelsen, må

Cobra

-

C0BRA er konstrueret af Steve
Wooley fra USA. Han brugte mode1len
vod 'rll 1966 i England, hvor han blev
nr.4, samt ved vM 1968 i Helsing-
tors, hvor han igen blev nr. 4.

Son nan vi1 se, ligner modellen
neget ARES, og det komner ae at Steve
l.looley er konstruktør af ARL-S, der
dog i hans egen verision hedder ARGUS.

Han fløj sin ARCUS ind på fjerde
pl.adsen ved wl l-96o i Budapest, og
fik derfor et ti-1bud fra Ambroid, der
gerne ville have hans nodel son byg-
ge6æt, nen da Steve Wooley ikke kun-
ne få byggesættet indentisk med sin
ARGUS, afs]'og han tilbuddet.

Anbroid henvendte sig derfor ti.]-
Bill Werwange, der konstruerede ARGUS
om, så den var billigere at lave i
byggesæt.-Men då.lige re.

CoBRA er nu en udvikling af Ste-
ves ARGUS, og son nan vil se er der
eorskellige punkter, den afviger fra
byggesættet ARES.

rl-ære konkurrenceresultaterne - ildre
placeringen, men det oPnåede antal
seicunder.
Det vil være rimeligt at udtage del-
tagerne ved sr.unnen af de fem bedste
konkuBenceres'nltate!, der er opnået
i. konlcurrencer fra Kn\'s kalender.
nerved indskrærlter man sig itdce ti}
blot at medregne Dllr flyvedagekon-
liurrence, sant vår- og høstkonkrr-
renceme, ?å den anden si.de ti1la-
der nan heller il<ke' at enkelte Il-y-
ver ganske uh-æn'uaet og på den oåde
får en burrl<e konkurrenceres,:ltater'
der er opnået i uoificielle konl(ur-
rencer,
Ibr at en konkurrence ltan optages
på KDf's lralender, nå clen være an-
nonceret på de blå sj-der - det vi1
sj.ge, åt indbydelsen dial være Kl.i
i hænde inden d. l-o i rnåneden før
konlcurrencen flyves.
ad, 2 oE J. fisse itrav er 6andre na-
turlige og rlraeli5e'
Tidli6ere var iristen for udta6el-
len 6 nåneder, nen elter den al'e le-
tode ,:an nan selv pi forirånd v,irdere
sine cirancer for at konme på holde'c'
så det er ikke nedvendigb rxed den
1an6e frist.
ad 4. ijan besteroner fra KD\'e side'
hven den sral på holdet, og disse
bllver så adspurst, o!0 de vil ioed..
llvi-s de beicræfter, kor@er de på hol-
det, og hvis de ild<e lcan delta6e 

'adspør;er nan næste mand på listen.
Denne rnetod.e bevirke!, at en nodel-
flyver der ililie regner ned at have
chancer og soro derfor ikie ville
ansøge efter den 6am].e ordnihg, al-
Iigevel konner rned, h!-is han viser
sig at rære god nok.

ad 5. )ef,te føIger af sig selv,
når man følger den an€ivne rnetod.e.

Der v:il blive stiLlet forslag ti].
repræsentantskabsmødet oE j.ndførelse
af dette udta6elsessysten. IIår vi
beskriver det på dette sted, er det
fordi vi ønsker, at få en debat i
gang på forhånd, så de edrelte klub-
ber får lejli.ghed ti.I at tage stil-
Ling t1l problenerne.

For det gørste er hele opbygnin-
gen en anden.-Det va. hovedårsagen
ti]. at Steve l.looley aesloS.ARES er
bygget på he].e kroppen af lister,
som er tungt. ARGUS og CoBRA er beg-
ge lavet af klodser der er udhulet,
]-igesom en Team-Race model.

De original-e node]-].er ARGUS og
C0BRA har endvidere meget større
ha].eplan en bygge6ættet,-Men de har
samtidig nindre procentdel hale-
flaps af heJ-e halearealet en ARES.

Steve Wooleys CoBRA er nalet i
b1ågrøn, med neget elegante staf-
feringer, -Det behøves sikkert ikke
at fortæl1es at mode]'le! har superb
overflade og neget elegant.

Den er udstyret ned en FOX 35,
og vejer ca.1150 gr.

Hvis man er interesseret i at
bygge nodellen, kan man 1åne teg-
ningen ved at skrive ti1 :

Hans Ceschwendtne. , l.tibrandts-
ve) 47, 23oo København S.-Men teg-
niogen bedes l-everet ti.lbage i u-
skadt stand.

Modellen bygges fuldstændig
ligeson en ARES.

Så godt limer man

idag i industrien
Illustrationen viser, hvor fantastisk stærk
en ARALDIT-klæbning er. I hjørnet'ses to
små metalplader, der er klæbet sammen
med ARALDIT. Disse har man indsat som

bindeled i kranens bærekæde - det er altså
disse små ARALDIT'klæbede plader, der

holder den 3,4 tors tunge laitbil.

- og De kan
_ gwe

det samme
- nu fås ARALDIT nem'
lig i små pakninger ti

private forbggere.

Ah bindes
ubrydeligt

Metaller, porcelæn, glas,
læder, gummi, træ etc.
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ruI KFH MK3

Kruik f1y mk.3 er som bekendt Phjl
Kraftrs vindermodel- lra Vhl i 1967

Erå (orsika oq lra de anetjkanskP
ne:;icrskaher samne åt. Des!den har
rJen trtaLl.iqe andre sejre på sanrvit-
l.i.JlrE,den, ikke alene med Phil Kralt
*rn pilotr men også med adskillige
andre modelllyvere ved pindene. Det
er således, som også betegnelsen
mk" 3 antyder, en gennempløvet, kon-
strrrktionr der her er tal.e om.
f)r)n Lrf-i!linale Ku,ik f1y hlev Lance-
rel i 196.i, hvor drn straks blev
b:ryglet - dels på qrrtnd al sine
lremraqr:nde flyvee!pnskaher, og dpls
pt'r g|rrnd af et skrække1-igt udseende.
0eLte sidste skyl dles, at den si<u1l e

være J.ynhulLig at bygqe. Kralt bru-
!ler ikke m'.re tid end højst nødven-
dig i hobtryrummet, han vil ud på
flyvepladsen. Al samne gruncl lulqle
snart. nk. 2, rom skrumpede ind ira
c:. 18o cm ti.1 fro cm i spandvidde,
rirj lra den betragtninq, aL tlen så
niLtc være endnu hLrrtlqere at by!-
tp. []en fik riog eltt:rlrånden lidl
nere iacon - bl.a. ljdt v-form, hvad
dFrn l'Ørste ikke havde - og mk. 3 er
sår;rænd ikke værle at se på, end de
f I-.ste andre multimodell.er.
irloclr:11ens gode eg-.nskabet slamner
i"ra en vellykket. kombinalion af fav
plan- o9 motorbefastning samt en
indbygqet morlst,and i clet meget tyk-
ke plan (lsf). Oenne modstand, der
som bek:ndt efter færebØgerne vok-
set ned kvadralel på haslr'-qhirrJen,
tjener ti1 at vedligeholde en rel
konsiant hastighed, hvad enten no-
drlien er på vej op efler ned i
rnanavrerne. De! var i øvriqt den
sanne teoti, som Kaznirskj. j srirr
tid laqde t.i1 qrr;nd lor s in TAIJRUS,
men I modsælninq ti1 Jar,rLrsren, der
kLrn var udrustet ned moder;rL trak-
kraft, bør KLuik Flyren ilyues ned
en kraft:i-q 1o ccm. notor, så.1Ddes
at- dens konstanle hastiqhed kom-
mrrr Lil at liqge en hel- del hØjsre
Bnd TaLrrusrens.
Eller sagt med andre ords df,tte er
en virkelig hot nrodef.

BYGGI.5ÆTTIT

GraLrpners byggesæt er dr:t tredie
byggesæt, der prodr.tceres ti.l denne
modcl. Jens€n Enternrise laver byg-
geseei ti1 nk.2 og Top Fl.i.te til
mk. 3.
Vi har i løbet af cle sidste par år
by!jei 5 radi.ostyrede modeller ef-
ler bygqesæt oq har hall l.ejliqhed
t-i1 aL løl1e I'ygningr:n af cn rli:l
andle Jri, n;'.rL holrj. 0g 1 ad r1. t vit-
re s;rqt nr,d det, samne: (l..tte trygg[]-
s;r t ov rrgår' i<1 art-, hrtarl vi lrirlti l
h-t \/ . t. I,r,r.sirrrl.,.pr-l lor. Al I tralqa

ei al' rrrlsogt l<v:rl ilet, oq - lrrrrd
konrrt-ruktjon.:n krærrer - tr.lsor-jt. 1e1..
H*-ri.il korrrret:, at Foralhejrlrrirgen
oqså er v j rkel i9 r1o11. li L - or,,å
kryrl:rFinr:rsrl0l ',ne - er sta:nri.,et
lralt i!rnncnr, så tJllcne karr sk i I lr:s
ad urlrn brLrq;rl'vrrrrktøj. Her sk;:l-
rnrn Llrl,J l"age i belragtrri rro, al nap
i.kkr rmrirlrlell,arb kan si:mnenligne r:t
Iterlt nyt byggesret, sonr dett-er nr{j(l r.t,
cler hrr varr:t. i proclrrktion i et. p;rr
år. \i., rkiøjErne sk:irtctt nLl !rn!aut!
berlst j hn,.Jynde.lspn.
Rirnrlkl odsr:r c1 tankrjl,ksel r:r fr.;,;et
j forr0 oa er urJhirlerlr:. Hcj.jrj- o.j
sider.or er lr;,s:.L i i,:r:iil, r.å nt)a
afl:L 1:njng:rarir -- :d.i: bltrrcr n:n:nal t.
Det :k:l o3:.i irirhr.,rr,.:, ,,1. rj. ili-
stl krr;prsn:,ntr:r er.rdfr.ri ai bals:-
kryrisf inerr. Derr foLre. i-:: r,rl af kio1.-
sirl-rne er FllFr-ri-o 1in.i s:nr.r,n :l
b"1sa oLl k ryds li nr.n oq er sanf,idig
bojel. i retl-e lofnr:rå de umjddelbrrt
iøller kroJrllr:i sid::ll ini er.

fyl0 T0 R lllB filTi- R I i\lDil N
Der er ingen motorbjælker j. modeJ--
1en, men motoren nontr:tes i sLerlet
- ved hjælp af bagdæk.rrilbolLene - på
en kra f t,i.g alumini ttnrspJ ade, som lqen
boltes iasi til det lorrt:sbe, negeL
kraltir,Se krtrpspant. Der er mange lor-
drl.r, ved denne mont.eringsnei.odes næ-

9sn [;rfl gØrcs s]ankere end sedvanli!t
Iiqesom dpb vil \/i!re nrFiget let at
anlrrirrrle motorrn med vandret r'1ler
hænqr)nde cyljndEr, hvis nan ;:f en
el.l r:r andr:n grt,nd forr:trakkr:r dei:te.
Dps,rderr skrr'l1e motorvibrationerne på
cr nn: n;-1rle blive dænpet yderl j g€re.
TiI ienqæld er deL ried denne nonte-
rj.n! ikke mulilt at anvende en no-
iof, der har ildsrqninq gennem bag-

Der er riqe1igt. mcd natirrj-afer i sæt-
iet. 0gså tj1 alt.ernative 1Øsninqer
h.:r 0c der. Bagkroppen et krln be-
kl.r;,dt nerJ si 1ke, meu skulf e man
flr.:Lre,kke pn b"1 ial)eplankninq, er



der ogs;i f i neT ned til (jelle. TcrJ-
ni.ngen vj.ser oqså en aftprnativ vin-
gebelæsti.gel:re nred nylonboJ-te, hvor-
lil der oqså er mebprial-er, doq mi-
nus boftcnr:, som man selv må anskaf-
le sig.

ENKIL OPBYGNING

5om nævnt skal mode.l^Ien vi:re mr:gel
let - helsl omkring 2.7oo qram med
.rrlstyr. Den udsøgte balsa medvirker
nalurfiqvis i høj qiad ti1 at hclde
va'qLen nede, men også konstruktivL
siqter man mod at spare p;i grammene,
idet nodeflen - og her navnlj.q pia-
net indeholder et minj.mrrn al konpc-
nenter. Vi er sj-kre på, at modellen
r:r rigeljg stærk til at tå1e enhver
h-lastninl, den kln bfive rrdsct lor
i }uften, men den skal ikke have
skyld for at være robust. Det er vel
også rimeligt, at man dinpnsionerer
en nodel, så den kan holde til at
llyve med. SkuIfe man djmr nsionere
dcn lil at falde ned ned, så er det
ikke godt at vide, hvcrrdan resultat-
et vi11e blive.
Vi har på vorl eksemplar foretruk-
ket at lime en ekstra pind ind her
og der. [Y]an lærer jo efterhånden,
hvor småskavankerne cpstår og kan
f.ige så godt imødegå dem først som
sidst. F.eks. ved vi, at en tibbe af
2 mm blød balsa, der er 45 mm høj,
før eller senere vil flække. Derfor
limer vi - omtrent i t.tediedelspunk-
terne - to 15 mm brede strimler al
1r5 mm balsa på tværs af den ene si-
de al ribberne. Det vejer vel flor
hele planet Io qram ekstta og sik-
rer, at man ikke får et "gummiplanfi
lige ned det samme. Vi vil også fo-
retrække at lylde mellemrumnet ud
nellem de to forreste hovedbjæIker
med 2 eflet 3 mn baLsa med årerne
på højkant., så vi får en I-bjæ1ke
ud af det. Samlidig trliver hele
planels næsesektion udfcrnst son et
lukkel "0", hvilket giver os el ne-
get vridnf,ngsstabilt plan. C3så her
er væ'jten oq det ekstra arbajce ni-
nimalt, og selv on ingen ai djsse
tinq v-il gavne modellen ret neget i
et eventrreft havari, så vil de måske
medvirke en lille hitte smLrle tiI,
at havariet udebfiver,
I det hele tag-.1 "Lut man vel .ikke,
når man bygger efter et bygqesæt,
være bange lor at bruge sine favo-
rilmetoder, hvis man skØnner, at man
herved opnår et bedre resultat.

TI LBIHORE T.

I byqgesættet medfØlger lornikl.et
LJnderstel, beslag for dette samt
hju1, {let drejel i ge næsr:hjUIstel er
melet lorneml udført med io ben, oq
det virker mr,rget robust. Udover cJeb-
te må man som sædvanlig selv skalfc
sig beslagdele n.v. Det anhelales,

at m':n slkrer si.g aIle disse ling,
inden man be4ynder at samle byqqe-
sir:ttct, for når man først konirer i-
r;ang med denne morlel , så går de t
virkelig hrrrtigt.
In spinr'er i kral'tiq plastic med
62 mm diamrter er natrrrlJ.gv-is oqså
'reketrail oq koster b:rre 2l kronr:r.

]NDi}YCNINC AF UDSTYRET

Teqni.nqen er på to store ark og er
ve1 detaljeret. En tredie tegning,
trykt, på qennemsjqtigt papir, viser
installationcn af Gratrpnets fX 14 /
RX 14 propiortj.onalanl.æ9. BrLr!er nan
delte anJ.æg, kan man Lrden videre ba-
re læq!e dennB gEnnensiglige telnJ,nr-1
over byggeplanen og har så c:n fufd-
stændig og meqet fin insLallations-
pi" an .
Bruger man en anden type radio, må
man naturlj.qvis selv planlæggp sin
i.nstallation, og det en det natur-
ligvis alt,id kl.ogt at- 9øre, inden
man be!ynder at bygge. GraLrflners
installationsplan kan ved dcrnne
pIanlægninq være tjl god nytte, hl.
a. ned hensyn ti] træklorbindelser
Li1 næsehjul or; motorkontrol.
Der er god plads tiI montering af
næsten enhver radioLype, og det hæv-
des, at modelfen trdmærket kan fly-
ves ned et bang-bang anlæq.
Byggevejledningen er meget udlør1ig
og er ledsaget af nange fotos af
opbyqningen på lorskellige starjier.
Foruden den tysksprogede udgave
medfø1ger også oversættelser på en-
ge1sk, fransk oq italiensk. Del sam-
me er tillæ1det med insLal-lations-
vejledningen, der lindes j. et hæfte
for sig.
Sluttelig skal det nævnes, at man
til brug ved indbygningen af Graup-
ners proportionalanlæg kan købe et
kompl et indbygnj ngssæt med alle te
tiJ- nonleringen nødvendi!e dele.

oml-.

RADIOSTYRINGSNYT.

R/C-5TÆVNt PÅ STnUI,IING

Den 17.09 lB.;lunlst gik dct ]Øs i
Stauninq. 0e Sodt- l5 dr:lt.agere an-
kom allerede lredag alten og bLev
indkvarteret-på Fjordvang Landtrrr.rq-
skole. l-ørdå9 v;rr vr:jrel noget
barskt, nen !jØnd.tqcn var heldigvis
nogert bedre. Af deJtagerne var 2 fra
Fyn, o (nul) lra østzonen og resten
fra Jylland. Kaj l1ollerup vandl K3,

.mens Kaj Jacobsen tog sig af K5.
Det llodt organjserede st-ævne blev
l.erlert af 01e; Christi;rrrspn.

KøBENH4I/N5 FJERNsTYRIN6SXI UB

holdt den 25. aUgust klubkonkLrrren-
r:e på llyvepJ-adsen i Sengeløse. l/lan
iik poj.nts for at starte og lor at
lande.01el1em dj.sse l.o Ling urlførte
man et antal manøvrer efter eget valg
til ære for det store prJLlfikum, og
disse manøvrer blev ikke bedømt. An-
den runCe af konkurrencen gik ud på,
i løbet. af 3 minutter, at llyve så
mange gange som mrrlj.qt under en j tre
meters hØjde udspændt line. \/indar af
konkurrencen trlev Jan Hachke med en
Taurus. Holm Thomsen ledede arrange-
mentet, som kl,appedFr fint.

Hø5TK0i\iKLIRRENCt I HADIRSLtV

Høstkonkrrrrencen vest lor storebælt
den 1. september blev afholdt i Ha-
derslev rned enhalv snes deltagere i
fint v;,jr. Flyvestandarden er høj i
Jylland, og drnna gang stod kampen
or ropplaccr.ingerne me.llem Kaj Han-
sen, Haderslev og Jens Jørgensen,
5-ilkeborq. De sl,rttede så tæt på hin-
anden, at vor kontaktmand ikke landt
ud afl, hvem der blev hvad.

DI TYsKI RADIOSTYRINGSIiIESTTRsKABIR

er afholdt, i Kehl am Rhein. lYlester
blev Heinz Efsåsser med l-l,i1bert
Schdnefeld og Giinter Hoppe på de fø1-
qpnde pladser. Oaqen efter lortsatte
man mcd udtagel-sesflyvninger til næs-
te års Vfi1, der som bekendb finder
sted j liesttysklatrd. Fø19t:nrJe hold
hlev urjt;rget: Heinz EIsås:rer, Josef
l!estLrr o9 lj./j.l.bert 5ohtinr:feld. Frit,z
Foseh bl iver holclkaJrtajn.

HIISTKONKURRtNCEIi PÅ S]ÆL LANI)

den l. september blev som sædv;:n1:'.q
ikke til noget. 5å vicit vides, er
der heller ikke planlagt noqet stævne
til den 22. september. Det er vef her-
elter mere end to år siden, der har
været afholdt en tiqLiq radiostyrinqs-
konkurrence i denne del af landet,
Trods det handicap i form af manglen-
de konkurrelrcettæning beslår vort
LandshoLd til dette års nordiske mes-
tt:rskaber aLl-i q-.ys.1 af 3 ØstdanskFrre.

TAG OIT Il(l(I $Å TIJiIGT -
vi har tna$$er af løsdele
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D2 konstrueret af
Thomas Køster.
Dotq:
l4otor:

Super Tigre O'/5.
Planareal :

36,9 dmz.

Vegt: 76ogram.
- Alle nd( på
tegningen er an -
givet i mm.



Cleam er anden mod.el i en serie
af gasnotor-nodell-er, som Thomas Køs-
ter har lavet. Det er denne model,
han fløj ned., da han vandt Nordislc
xoesterskab i n2.

Llodellen benytter sig af en hel
del nekanlk - tailplane-setting og
autoror - og det vj,I derfor være på
sin plads at gennemgå trinmenetoden
I detaljer.

Når roan anvend.er tailplane-set-
ting I en gasmodel, skal Ioan trinne
den på en helt anden nåde, end nan
gør ved en rtgalrmeln højre-højre Do-
del. Ved bygnj-ngen skal- man sørge

for, at tJngdepullrtet }:oruner til at
lig5e tangt rrerune (ca, 65,j). les-
uden skai man sørbe for, at planet
bliver helt }ite - bortset 1ra høj-
re inderplan, der sl(al have 2-3nn0
wash-in. Denne vrj-dning bevirker,
at nodel-len ildie taber højre plan

Sår nan er f'L]rvekl-ar med en no-
de1 son Cream, er alet vigtlgt, åt
man fø]ger den trimemetode, soo vl
nu genneugår. nerule netode er helt
ufarlig ior modelleu, hvis den ove!-
holdes looii.

lbn kontrol-lerer først, at TP lig-
ger på 6Jil, og at bøjre plan har 2

-JE[ wasb-in i ind.erplanet, og at
d,er er no::oalt reash-out i begge ø-
rer. Det nekaniske afprøves, og det
skal selvfølgeu-g vilke perfelrb -
ellers oå man ildre flyve.

Modelfen glidetrimee nu. trbrst
til- alnindeligt glld, dvE. med ha-
leplanot 1 øverste etilling og auto-
roret slået ud tiJ- højre. Derefter
sættes halepla[ og autoror i stige-
stillin€. Når nan kaBter nodellen
ret hårdt, ekal alen glide -lige frem
ned tryklret ru€se - og den skal bave

<f mm

en g%_et_ svgÅ tendens ti] at dreie
til højre. r)å Køstere model er be-
vægelsen af haleplanets bagkant
4,t-lrln, når haleplanet går fra sti-
ge- ti1 glidestilling.

llu kan motortrinni.ngen begJnde.
Tineren sættes således, at xootoren
kører 1 I sek. og at termikbremsen
udløses sautldig roed at trotoren stand.-
ser. På alenne nåde er nan helt sik-
ker på, at modellen ikke kan konme
noget til - den vil lande på terrnlk-
bremsen. Hvls første flyvni-ng ser ri-
melig ud, sættes notortiden op til
2 sek. og tentrikbremsen udløses sta-
dig, iclet motoron standser. SåIedes
kan nan gå op til J sek. motoltldt
nen hvis nan går længere, risikerer
man at brEldre planet, bvi.s brensen
virker, når notoren stanrlger. l{år
motor"tiden overskrider , sek' s]€l
nan lade autororet kome ind ca. et
halvt sekund efter ootoren standser.
iernikblensen må først udl-øses Io-
15 sekunder efter, at notoren er
standset.

trIår nan har fået det hele til at
fungere, sløl- nan blot fintrinme -
og det foregåx på traditionel vj.s.

fmm
ji,-'l]-::=.,.".
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Det var i Ar Drnma.ks tur til
rt afholde NM for linestyrede nodel-
l-er, aon b]-ev afholdt d. 7-8 Aug.

Det blev for et stykke tid si-
den afSjort at konkurrencen skulle
elyvee i Frede.icia på Shell rafina-
deriet.-She11 tilbød endvidere præni-
er eor 750.- kr.-Så langt så godt.-
Men i eidate øjeblik s]-og Shell bak
eordi eorsikringen ( KDA6) ikke vi11e
glrantere de 22o.- nilliouer kroner
son et aådant rafinrderi koeter i til

tredjensnd i landet i øjebl-ikketl
Leif Eskildsen f1øj ned de!

samne nodel, son han brugte ved VM,
nenli8 den ato.e, lette papirbeklæd-
te stuDter, nedens Ove Anderason
brugte sin sø1vgrå ame.ikanerprægede
stuatmode.]-, der er u6ædvln]-ig smuk.

f hold blev det dansk sejr
forrn Sverige og Finland.

Alt i alt vår det eor dÅr-
ligt at de. kun var 7 deltagere.

:*::::*i.ili:1ti;''i*"'ri;"-;;,,-,,ll,iiil':i}:.4]ll:::i:i.ti:Y,ffi
fra KDA3 og klubbernes side år fær- det svenskernes dage. Guy Sundell ned Joker og
dig med at alsøge Shell on noget som Leie Cerrold har gennen det Oii""" Tj.ger 4:49
helst i frentiden.-Godt nok eik vi sidate års tid været den eneste i nor-
anvist en anden plads, men detr var u- den der har kunnet få eFfektpotter til ?
brugel-i8.-Men det gør ""-ltt"-Si"irr 

at virke ordentligt. Han lagåe ud i lgam - RaCg
hanalint nindre forkaetelig. fø'ste flyvning ned 225 kn/t i en fly-

En<ten på det hele b1ev, at kon-vehøjde på 1 ntr.-fkke nange ninutter Her nente vi at Danmark nåtte have
kurrencen m*tie flyves i Grinåsted, senere lagde halvdanskeren Rolf Hagel de 6tørste chancer, og i førate heat fik
på Crindstedværketi parkeringsplsds, sig på siden af han 086å med 225 km/t Per/ole Hasling noteråt 5:02 med derea
nedena deltagerne boede på vandrehjen-nen uden potte! H.P. mode1, der havde et stop på 94 ong,
met Pro Pace i Fredericia, der var af ^. Det danske håb Kjeld Frimand, eoran Svedi.ing/Eklund..Sverige, der Pik 5:23
fin kval-itet, med en fortræffelig son- få uger før konkurrencen, havde oB Aarnipalo/FagerstrUm Finiaad, ne<t 5:3?.
norgen og aftensnad! Ti1 frokost Pik forbedret den danske rekord i speed, - I enået heat fik Ekholm/Iiore 0g6å
deliagerne en lidt utilstrækkelig gav den eadnu en tak opad' ved at flV- S:o2, nen det var ned en gan8 ovinak pitot-
nadpakke. ve 216'9 kn/t i første flyvning.- trætc, der ueatteligt nok ikte diakvalifice-

Fredag afte! lykkedes det en Der var kun to Pinske deltage- rede finnen. Hans/Jene Geschwendtler bles
af arrangørerne at havarere det xRug- re, der fik tid i første runde' nenliS anden ned en overknebet notor og 5:36.
brødrr, der va. lejet til at tranapo.- ltttolm og Lathinen' der begge fløj Det enlige norske hold uatgik efter
tere deltagerne frem og tilbage i, så 197,8 km/t. Både Jens GeschHendtner ca. So on!.
det endte ned at de <tanste deitagåre og Dirch Ehlers eik ingen tid' f tredje heat blev Kjellberg/Saanes
hver tog et par af de einske dellage- f anden runde skete der det Sverige, diskvrlificeret, for at holde tip-
re fren og tiluage era Grindsted. sørgelige' at Rolf Hagel n4sten fik pen i våjret, så Uldun/Dahl eik onflyvning.

Løraag vai eørste konkurrence væ1tet standeren' i en flyvning der i ei.åste heat kon Sundell/Sundell
dag, oi til Forskel era det sidste lugtede 8f 23o kn/t, men det vaf ik- Finlatrd kolde op ned derea fantaatiake 01i-
NM der blev sfholdt i Dannark, var ke Hagels eej1, det var standerens, vere, der kørte 2 stop ned ca.150-155 km/t.
vejret fortræffeligt. Der var kun en der var af en dårli8 koostruktion Selv on derea eae stop kiksede, kon
konkurrencecirkel til speed og Tean- Hau fik en onflyvning på en anden atande hlen ned fårste otrgangs hu;tigste tid
Race, nen desudpn var dår en traings-der der ikke var en snule b:d-re., azag. Larsson/Johansson sverige, overras-
cirkel-. Ca. loo ntr. derfra, blev Leif Cernold ?ik 222 knlt- i kede alle ved at flyve 5:o4, -g sitlst kon
der fløjet Stunt og Conbat på en dej- anden elyvninB, oB 8ik alene på før- Uldun/Dahl danrark med 6127
]-ig græsplæBe. atepladeen, da Hagel kun havde.l gyl- Anden omgaag bød på noget bedre

Man gtartede ned Tean-Race og dig tid' og helt sikker var sejren, tider.
Stunt, der blev efterfulSt åf cte anå- da Rolf Hagel kuq fik ca.2L4tkn/ t Ekhol-m/Nore fik konkurrencens hu.tit
re klasser, så det hele blev mixed op i tredje flyvnllg. _ - ate tid,4t44.-lgen ned en pilotteknik, der
rundevis, men for en ordens sky1d, Finnen Jaskel"ainen 8ik op-på satte rekord i Iræt. Per/Oie ttasling iløj
vil de blive taget en ad gangen. 4. pladsen ned 2o9,3 km/t i en.flyv- regelnenteret og fik 4:4b. Hel1er ikke denne

$tunt li;?.:::'";:"\;1'.1;;:,ff:"'-'l"l- tiå: lvkkedea dåt o"t norske hold at rå en

Her bestod det droske hord. af xjeld Frimand fik ca'-2o9 km/t Sundell/sundell. eik i andet heat 4:58
de aanne J nand fra crtnasleo. åei i anden runde' men i tredje 1å det nod Hana/Jen6 Gegchwendtner der fik 5:20.-
også deltog ved t4[. Sodt og vel på 22o km/ d. t:t:l:i^_ Det var åog nor ti]. at rykke op på 5. plad-

r f;rate runde, lagde Leif E8- desværre stoppede nidt under-tidtag- sen. svedling/Eklunal ucgit eå ient som på
ki]-dsen si8 i apidse" r"J"iiol pi, ee-ningen'-En rev!et brændstofslange vår 9? ong.

:::t:::'rii H;i'l::':::":;,:":.1;::i: :"""3:." ceschFendtne" .ui!l:d:. llg "e *...1'i*åoi":{:il::":å".:::: $}iå'iå:'
st tæt ti1 dørs,e r"ii'ulå';"';;"'-- ;;1":::1l"iri:Z'i^ii'.'' l:":: 

o'""1 
::y::.:"1"1;:;r.;:::"i:,å:"". 

havde de

havde 3oo9 pt' vinderen Leif cernold,.fløj.med -"'- ';;.;"on/Joha!sson 
vandt deres heatDet va. eoriøvrigt_s:::a-:t hjenmelavet motor a 1a Wieaniewski i meo s:zil oe f1ø; l-igeEom Svedring/Ekrund ,benærke at ove Anderssons ruqde ma- en uhyggeligt velelyvende nodel ;;; ""a"irl" der er ca.62o mm i spænd-nøYre var bedre end Eskildsens' nen 'norr ttager etøi nea 6anme udstyr"iå0.1"i""'har en temnelig lang krop. Beggeat det til Sengæld var onvendt ned som ved vM, nenlig super Tigre c.15 ii;;-;";';"per Tigre Rv. Aarniparo/FaSerst-de firekantede' hvor L:if E-slildsens uden potte, nen desuden nedbragte tran iifr'*""-i!en nec deres s/T udstyrede nodetsuper-lette model var suveta. sin hjenmelavde notor ned effektpolt., i"J 

"å 
S,E), og sidst igen kom uldum/Dahl,I anden runde steg spændinSen der var Sooo ondr/m hurtigere e.å hrnså;;":;";;"r"d 6:16yderliSere, da Ove Ander:.:l_1:X:1.-- S/T.-Han havde den d08 kun på bænk! . 

-".--""-;"fio.t.o 
var så l:.khotn/Nore 4:44,ongangens bedste flyvning ned 3251 pt Kjeld Frinand f1øj med sin hvideog sop.i iig"., n.r7o1e Hasling 4i48, deforan Eskildsens 3239 pt.Enil Madsen rekordholder, med maghonioverside.- uiri"åå iøv.igt f,il finalen, atere6 H.p.svigtede og finnen Mayer fik 3oo8 pt' Vi håber i næste nunmer at bringe en 

"åååi'Ju-å"d den ganle s/T modet der fik
Yll..glulg..med at sverige- tegning af node]-lelt aø1v ved EM Eidsbe år-og sidst brødreneville ati11e ned Bjornwa].l og Eski]'- Sundel1, ned deres ganle Joker ned optræk-son' nen aendte t .t"1:t..::'^?.:-I:i1 ri,%'wåklffi'S"'''T.:,.,i,,.,,.,, ffi;;;;;',loå"'"."rrog vi1lv Anderason, u"l-::: ::"I::: ,&*Lff,+, n -i,ffi* Æ:* ,,,re^---'- i--Jr.,r.o var per/ore Haslingkende Sode!-Det nå erkendes at bred-

den er større i sveri.ge end i Dan- :,Æ,'l,, ,3"'ffi. 1,ffi ..WEffi ikke-hu'tigst i lueten' ?"t "":.!|n?tT{l:"'
mark i stunt ;;ffi,;rri'" rå ,ffi1gffi der havde den eneste 25 omg. nodel_i.eina-

I tredje os aidste runde eik gÆ \. N?#t ffiffiffi$ len' sundells-notor' d:1":" "ts:: kl:.t::l
ove Anderseon igen uecJi.-eiv"ii"e, ffi'.',.- ':' :1 q&"%';l - K ned vrrnkørs"1:"1 k:T kold^:p: I"t:/lI1?lT
nen da Leif Eskilrtsen tun va'r Z pi. ffi., ,1*g+L tffiffiffi lavede et hurtigt stop pt ?z.onq' Sundell-s
eeetr ned si! rryvnins;-ia";;;;";;- i$..- 2""1:l"d-: i.deres-stop'-Det l3tlll t19:-
skeren ikke eravriste ::l'i.:::.;:r- * :::i:t;rli;:;:r.;::l'::'.iå il"iTå;-Ti! ::;ren. Enil l{adsen kon i,
e1yvningo8bjær8edet".eoiepraoså';::;'l:,'i":;,::,:.i"l:l"l:''u1
i hue til Dannark.

Suldells motor var 6tadig ikke på

o,.",,o3luiiå.l-:I::.:"il.?.ll,?'"-toppen'i!,u"".,."mas8er'e..åiiii
oå"fiåe træningsforhold.-Men i træ- Nr.2 i speed Rolf Hagel Per/ole Haslings Super/Tigre nodel

"ing Eff"" "j.l O.. eindes ingen bedre Sverige iZS U^1t fulgte overraskende ned Nore/Ekholms i ha6-



tighed, nen det 
".. 

ikk" Ilr"lir n d."
pludselig f1øj meget stærkere, næh,- det
var ene og alene fordi Ekholn blev forhind.
ret i at fort6ætte 6in g.ove Whipping.-Ja
det virkede son om at Sundellerne og Has-
lingernehavde aftalt på forhånd at 6ætte
en 8rænse for moraonhederne.

SundelleFne fik efterhånde! stil-
1et notoren, og var hurtigat j. hastighed,
og begyndte derfor at hale det tabte ind
iBen !

Ved loo omg. fø.te Nore/Ekholn ned
ca. I ong. Poran Haslingerne, og ca. lS
ong. foran Sundellerne, men efte.hådden
gjorde Håslings hurtigere stop og 1ængere
rækkevidde udslaget, ved ca. l8o omg. var
de indhentet, og da Nore havde et halvdår-
]-igt stop ved ca. l9o ong. var de slået.

Per/01e Haeling sørgede for endnu
e! danak sejr ved at vinde i 10:oZ fulgt
ae Ekholm/Nore med lo:21, og sial6t Guy/
01of Sundell med 10:39!

Den Eye holdpokal, som Fi!1and
udaatte, var de ogaå mænd eor at vinde,
Dannark b]-ev nr.2, og Sverige tredje.

C om bat
forge stillede i denne klasse

ned eu:-dt hold, men til Sengæ1d var
der kun to avenskere og ingen einne..

Fo. første gang i NM6 hiatorie,
var der ingen svenskere i senieina]-en.
Først var sidste åra neater Roger Holn-
berg blevet diskvalificeret, og siden
b]'ev sidate års nr.3 Bernt Guatavsaon

slået af Andreas Ytreøy fra Norge, der var
i topform fra hans naage Englandsbesøg.

f den ene senifinale fløj Ytreøy
nod Bjarne Simonsen, der kanpen igennem
sloges som en be6at for sagen, nen overmag-
ten var eoc stor, den suverat flyvende
no.dmand var sikker, og kampen blev ret
hurtigt afgjo.t.

Det vi1le absolut have voldt nord-
nanden mere besvær on Bjarne Sinonden, var
gået i rygflyvning, eller brugt et udven-
digt loop, når han b.l.ev angrebet, nen for-
håbentligt han den el1ers velflyvende dan-
sker det med på progranmet næate gang!

Bjarne Simonsen lavede en så fin
flyvning, at han blev nr.3 i s]-utstil-
1iD8en.

NM-vinderen
i et stop på

Per /01e
4t 46

rl

Ove Kjellberg var den eneste' der
bnrå;te IIWS.

f den anden aenifinale, fløj Holger
Madsen nod Stang fra Norge,-0g her kon
nordnanden ti1 kort over for den taktisk
neSet snu dansker, der santidigt kunne a1le
de nødvendige manøvrer på de rigtige tida-
punkter.-Når danskeren b]'ev angrebet, 8ik
han ned i I mtr. højde, og nordnanden, der
koncentrerede 6ig for meget om aerpentine-
ren, angreb oppefra og ned,-Det går jo al-
drig godt.-Så han nåtte bide i græseet 3
gange indeD kanpen var 91ut.- Efter kanpen
ned].agde t{orge officiel protest, idet de
hævdede at Ho].ger Madaen havde f]-øjet mere
end 2 omg. unde. 2 ntr, nen protesten blev
korrekt afvi6t.

f final-en mødtes så Ho18er Madsen
F.ra Grind6ted, og Andreas Ytreøy fra Bergen
i Norge. Ytreøy f1øj aon eavorit ned en
meget hurtig MVVS I'Strean llaterrr, nod dan-
skeren, der fløj ned Doninator og S/T.

KaEpen b].ev hård, med !ordmanden son
den bedste, nen Ho1ge. Madsen bed godt fra
sig. Eeter ca. 1 nin. fløj de sanmen i luf-
ten, og måtte begge 6kifte til reservemodel-
1ep. Danskeren havde endnu en Doninator med
Super Tlgre i, nedens Nordnanden havde en
01iver Ti-ier udstyret Stream Eater.

Nordmaodens oliver 6aBde ikke en nis-
1yd, lige meSet hved han bød den, og da Mad-
sens Super Tigre ikke var på toppen, blev
det e! satrd nedsabling i de sidste ninutte!.
:{ordmaBdeB fik 4 kl.ip mod 0.- Så det var en
værdig og suveræn Nordisk nester i Conbat.
For iøvrigt de! fø.6te Norge har!

Dannark vandt ho]"d foran Norge.

Svedling/Ekluuds Good-yeår
inapirerede T/R nodel.

Banketten og Prmieoverrækkelsen,
blev aeboldt på Hotel vasegården i Frede-
ricia. Per Weishaupt fra KDA uddelte præ-
mierne.

Det sanlede holdresultat viste, at
Dannark eor første Sang havde vundet NM

i eanlet hold. SveriSe blev anden' Finland
tredje o8 Norge Bidat

Holdprmien kan oP t il' DM beskues
i de københavnske k.l.ubbers klubhus på
Anager Fæl1ed.

Fonkurrencen blev atrangeret af
Grindsted og Fredericia i fæl]-esakeb, son
på troda af a1 den nodgang i begyndelsen'
k]-arede det hele atrå1ende, asaieteret ae
et par konkurreaceledere fra andre klubber.

Næ6te år akal konkurrence! forhåb-
eltlig f1yve6 i Norge

Hane GeschHendtner

3. Kjeld Frinand Dannark
4. Kari Jiiekelaiilen Finland
5. Matti Lathinen Finland
6. Ralf Ekholm Finlaud
2, JeDs Ge6chHendtner Dannark
8 . Di .c h Eb]. e rs Danma rk
9. Ka.1-E Eoqsist Sverige

SPEED:

1. Leif Cernold
2. Ro].f nagel

EOLD:

1. Daumark
2. Sverige
5. Fin].and
4. !{o rg e

225 Rn/t
225 Kn/t
2]-6 KÅ/t
2o9 Rn/t
L92 Rnlt
a97 Kn/t
188 Kn/t
L87 Kn/t
- Km/t

32 39

52 51

LL7

297 4
3oo8
29 o9
2933

5: 04 5 r22
5:36 5:2o
5 223
5137 5:37u.:r, u:tu

Speed.
18
L2
15
3o

o/D
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tig.e
Super Tigre
Supe. Tigre
o/D

3268 - 6572

3275 - 6526

Jt4J - qr s2

3o74 - 6048
3059 - 6047
29 53 - 5862
2593 - 5526

Dåona rk 3 3 o4

Sverige 3215

Danna.k 3oo9

Sverj.ge 29tE
Finland 2447
SveriSe 289o
IJannark 2 5o9

No rge
Danna rk
Dann a rk
NorSe
Sve rig e
Danna rk
Norge
Sverj-ge

Sve rig e

Sve.ige

Dannark
Fl- n1a! d

Fi nl and

Sverig e
Då!nark
Sve rige
Fial and
Danmark
Norge
Sverige

G 15

c 15

RV
RV
RV
G20
C20

STU:IT:

1. Leif Eskrldsen
2. ove Addersson
3. Eni]- Madseu

4. vil1y Andersson
5. Elias Mayer
6. Ove Kal1
7 . Bent Ga8 bjerg

COMBAT:

1. Andreas Yt"eøy
2 . Holger Madsen

3. Bjarqe Simonsen
4. Arne Stang
5. Bernt Gustavsson
6. John Mau
7. Gard Titelstad
8. Roger Holnbe.g

TEAM-RACD:

1. Per/ole Haaling
2, Nore/Ekholn
3. Sund el1 /Sundell
4. Lsrsson/Johan6son
5. H/J Ge6chwendtner
6. Svedling /Ek]'uEd
7. Aarnipalo/Fagerstron
8. Uldun/Dahl
9. Heitnann /Jensen
1o. Kjellberg/Sannee

pt.
Pt.
pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

MVVS og Oliver Tiger
Super Tigre
Super Tigre
01iver Tiger
Super Tigre
Super Tigre
0l-i ver Tiger
Super Tigre

5: 02 4:48 Lo ro7
5ro2 4:44 1o :21

1o:394r49 4:58

H.P. + S/T
S/T Rv

01ive r
S/T RV
s/T
s/r
s/T RV
ETA
0li ve r
MVVS

ialt.
54
o5
75
95

Stun t .
11.
L2
2L
24

Conbat.
11
22
27
L2

T/R.
l4
19
L2
29

Hasli n8



Model og Hobby

Modelbyggesæt minirace

Danmarks
største
udvalg

spalte 3-10

I samarbeide med Airfix

ModelbanerHO&Nhobby

Bestillings
prisliste
1968-69

ilil1ilililil

1ilil1ilililt

llililililt

spalte 15-22

spalte 23--28

M. R. R. C.
Expert i mini-race

spalte l0-l I

@@
spalie 14

?rrt*u
HO modelbanevogne
Miliiærmodeller HO.

spalte 13

spalie 34-37

PHITIPS
eleklroniske og

mekaniske byggesæt

spalle 72

@|flobette
HO- og N-iunneller, ireeer etc.

Modelbane-lygter

spalte 28-æ

Scalecraft
Elekiriske biler, skibe
og tanks i byggeseet

spalte 39

Pactra
Verdens bedste hobby-maling.

Aeroflex fly
spalte 12

PREISER
De finesie HO figurer, der findes.
Palenteret, glasklar fod

spalte 3l-33

IO.HAN
Finere modelbiler findes ikke.
Classic og l962 modeller

spalte 38

spalte 40
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Resultaterne fxa EIIBOPA-GUP 1968 for fritlLyvende nodeller.
42.

8. Jacques Btluez tr'rankrig

l. Dieter Klink Tyskland
2. Itrorbert llertes l,uxeEborg
t. Gerard Verbrea Holland
4. I:iax liioor Schweiz
5. Herberb Schmidt Iyslcland

I8o 168 18o l8o 146 854
L8o l8o lft 18o l8o B5t
18o l8o I22 IBo 18o a42
6l- 1Bo 155 l8o 18o 756

169 86 1Bo 137 l8o 152
1o6 IBo 96 18o 18o 742

38 L67 L44 IBo I8o 7o9
1Bo LLI I7o 76 L5o 6E7
45 I8o 115 155 I8o 685

l8o l8o a2 49 I8o 67L
11l 1Bo 94 lol I8o 66E

'12 Llo L23 I8o I8o 665
lEo E6 95 LAo L22 663

57 rI5 1I5 l8o 79 545
69 7o aB 45 18o 45t

18o l-Bo 154 18o I8o
1Bo l8o 145 l8o I8o
I42 18o I8o 18o l8o
lo8 18o 18o I8o l8o
lo5 18o 165 l8o 167
131 1Bo I2o I8o I8o
12? 1Bo L47 L47 Lao
1o5 18o If5 18o ]-ao
t45 18o r15 I8o 161
135 18o lol ]-ao 18o
l8o 16o LAo L73 7o
L46 L27 L49 LBo L53
l8o ll1 1I2 18o l8o
L6L L29 L8o 18o 8o
L2o L2, L25 L46 L3o

l8o 18o l8o 18o l8o

L8o 18o I8o 18o IBo

l8o 18o 18o I7o 18o
18o IBo 18o 161 18o
125 18o I8o l8o 1Bo
18o 18o 18o 124 18o
159 l8o 115 18o I8o
87 I8o 176 156 18o

18o 89 L8o L74 L24
I41 18o 139 89 l8o
Io7 13o IEo 6o 18o
}6o l8o t5 L8o L21
162 1o8 E4 I1o 167
18o lL2 1o? 62 30
3L - 11I I8o 95

874
865
862
dzd
797
79L
78r
78o
779
776
765
715
Io)
Ito
644

9oo
+218

9oo
+2o4

89o
883
84'
844
842
779
747

7c.7
67e
63t
491
4L7

6. llarc nreniere
?. Per Gmlmet

9. Å;:ton Bucher
10 H Yalkirlkaya

LL i.oger Sinpson
12 Ylja \?altonen

lrankrig
llanmark

Schweiz
Tyrkiet

Dannark
lysklanaI

.irerika
linlaad

lI Siegfried Pllttner TyskJ.and
12 Henqr ,'},ker'nark Sverige
IJ Biner Gilnsel Tyrkiet
25 Hans Hansen Dannark
30 Tbouas Kongsted Dannark
Her var ia'lt 12 deltagere.
c2,
1. lhonas Køster
2. Jurgen Horn
,. nrili Jacobsen nailoark
4. Urs. Schaller Schwelz
5. lYerner Nimptscb Tyskland
6. 3mi1e Gouverne Fænklig
7, Jacques ?etiot tr!:ankrig
8. 3. Si-eberunann Schweiz
9. Guy Cognet tr'rarkrig
10 H. Schweinsberg HoIIand
11 Chr. Schfiartzbacb Dannark
12 Anders Håkansson Sverlge
It IIno Axelgson Sverige
14 frik Nienstædt Dannark
15 eilnter Rupp Tyslrland
Hor var j.alt 19 deltagere.
D2.
l. Karlhoinz Rieke lys]iJand

2. Lennart Iårsson Sverige

t. Rei.at Siopson Tyntrgo6
4. Glaude Zirmer trtarkrig
5. R. Guilloteau Srankrig
6. Alain lendeau Franlcrig
?. Hans trt'iis Sverlge
8. ?ertti Piiliinen Elnlanal
9. F C Cbristensen bnsark
Io lhosas Kø6ter la:"tar<

jyllaadeslq ge t
blev ikke så etor en succes, son
den arrar€erende kJ-ub kunne have
fortjent. Der kon lkJre særlig man-
ge deltagele - kun to fra SjæILaud
og næsten ingen fra JyILand.
Resultatet blov:
L2,
l. Ea'rrne Hansen, 116 .. . .. 776 sek.2. Peter Sten€ade, lol- ... ?o1 sek.
5. B Brvnserud, 3ot ...... 68J sek.
4. P Birchløyr 1,oL ....... 5T? sek.
). S A Rashusae!, ,o1 .... 569 sek.6. Finn Bjerre, toL ...... 537 sek.
?. B Guntlal, 612 ......... 361 eek.8, J Rasnussen, ,ol ...... J28 seh.
9. n G fielsen, 6j2 ...... 2].o sek.
c2.
l. i ercve-Nie1sen, 552 . . 75j se]g..2. P Bircbløv, 3oL ....... 65o sek.
xz.
1. N C Christensen, 116 .. B4o sek.2. B Jensen, 672 ......... 523 sek.
3. B 3rønaerud, ,ol ...... 2J2 eek,4. P Schiødt, jt7 ........ J8 sek.
5. J crove-Nielsen, 612 .. 9 sek.

. ^ Det bør nåeke Lige bonærkes, at
A2-vinderen, Han:xe Eansen, fløj netisin-første nodel (en Stratos),-ogat det var hendes første konk;n:6n_
ce.

1J Peter Kretschner lysl<land
14 Julio Lopez Spanien
15 Rolf Hagel Sveri.ge
Her lrar kutr dj-sse 15 aleLtagere.
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Den anden høgtkonkurrence øst

eor storebæ1t, blev e1øjet på Amager
Fæl1ed den 15 september. Da der ikke
var høstkonkurrence vest eor store-
bælt, vrr der en del jyske delta8e.e.

Om lørdagen eestede man i.
klubhuaet, og om søndagen fIøj man
koakurrencen.-Desværre var det kraf-
tigt blæsevejr, nen der b].ev e1øjet
fl'ere benærkelseaværdige tide., 6ant
Jat 2 nye banerekorder.
STUNT EKSPERT:

Der var kun to deltagere,
remlig Leif Eakildaen og Emil Mad-
sen, begge era G.indsted.

Leif Eskildsen f1øj nogle
kantede nanøvper, der var en verdena-
nester værdig, nen Emi]' Madsen var
ikke langt efter, dog var hans flyve-
fart lidt for høj ti1 at det blev
helt i top.
1. Leie EskildBen 630 6440 pt.
2. Enil Madsen 630 5606 pt.

STUNT BEGYNDER:

Denne klasse, var præget af
ustartende notar6n, og da å11e dcl-ta-
gerne var fra sanme klub, er det nær-
liggende at tro at der ikke var sæ.-
.Iigt neget glød på den akkunulator
de bruSte !

'Vagn Hansen, var den ene6te
der nåede næeten det he1e, så han
vandt sikkert foran Jørn 0ttosen,
der eløj nydeligt, nen 6toppede ved
de trekantede 1oops.

Jør1y SteeDsen nåede kun en
hålv elyvninS.
1. Vagn Hansen L43

2. Jøra ottoEen 143
g. Jø11y Steenaen L43

2222 pt,
1258 pt.
1062 pt.

SPEED I
He. var der to svenake delt-

ageFe, der beSge kon fra Malnå.
Ro]-f Hagel 8ento8 kunststyk-

ket fra NM, og vandt sikkert ned
225 knlt i ny banerekord. Leif Es-
kildse!, de. var dagena nand, havde
pludselig fået skik på sin notor,
og ein inponerende 211,8 kn/t på
andenpladsen. Kjeld Frinand, havde
]'idt vrøv1. og fik 21o,5 kn/t.
Berti.l Fern blev fjerde ned 2o1,1
kn/t ned en to-liqet nodel. Jena
Gesciwendtner ea halvt nede ned
nakken og fik kun 193,7 kn/t, ne-
denB Di.ch Eh].era, aandt at sige b].i-
ver dårligere Pra gang til 8ang. Jør-
Gen llielsen atillede op eor første
8an8, og havde en god atanderteknik.
Han bruSte 2-1iner og fik 157 kn/t.
1. Rolf Hage]. ita1n6 225 kÅlt..

2. Leit Eskildsen 630 2LL ki/t
3. Xjej'd Frj-mand 11o 2Lo k^lt
4. Bertil Fe!r lla].no 201 kn/t
5. J. Geachrendtner l-38 L93 kn/t
6. Dirch Ehlers 138 1Eo kn/t
7. Jøtgen Nielsen 635 L57 knlt

COMBAT:

Her Yar tilneldt 6 deltagere, nea
kun 4 sti]-J.ede ti1 start.

Den kun 13 årige Peter Bryde
fløj en taktiak k1o8 kanp, nod Jør-
gen Bobjerg, de. anadrede sin nodel
i et overkådt angreb-Da Bobjerg fik
sin reaervenodel op, lykkedea det
de tO conbattanter at elyve aainen.
Så Peter Bryde gik ti1 finalen på
bedre Iufttid.

I andet heat P1øj Werner Sig.
gård aå brutalt nod John Mau at han
b]'ev diskvalificeret.

I Finalea, f1øj Peter Bryde
igen klogt, nen John Mau vandt ned
I klip nod o. Peter Bryde hayde et
k1ip, neri det va. i 6noren.-Det
var en neBet underholdende kanp.

Johtr Mau fløj ned en Doniaa-
tor, neder8 Peter B.yde havde en
selvkonat ru eret.
1. John lf,au 635 3:4o 3 klip
2. Peter Bryde 138 3:15 0 klip
3. J. Bobjerg 13o
4. !r. Siggård 13o

TEAM-RACE:

f eørate heat vetdt H+J Ges-
chHerdtler ned 5:13 foran Dalle Ri-

vold/Henrik Hansen ned 5:14, aå to
ae einal'eholdeade var kåret.

Dirch Ehlers/Luis Petersen
vandt aDdet ned 6:12

Jørgen O]-sen/Kje1d Frinand
fik oilf].yvqing, da l.lerler SiggArd/
Jør8en BobjetE kørte ind.
H+J CeschweEdtner brugte 01iver i an-
det heat 08 forbedrede til 5:08 tor-
an dagene atore overraekelse 01sen/
Frinrnd der fik 5:35 og blev fjerde
sannen].agt.

Per/01e Has]"ing kørte sig i
eina].en ned 4s40 ned H.P.l5 foran
Ehlers/Peterien, der forbedrede ti.l
6:o1. Henning Andersen/Erik Thygesen
fik 6:2o.

I finalen kørte Uåde Rivo]-d/
Ha!oen og H/J Geschrendtner varnt,-
derpå udgik Rivold/H.naen, .efter en
nervøa reaktio! fra en hårtæt over-
ha]'ing era Per Haa].inS.

Der bl-ev lidt spading igen
<la Per/Ole Haaling var ved at sætte
der€a store forepriog Over etyr, da
modellen kørte ind en hrlv ongang
frr nekanike.e!,- nen de nåede det
nageligt, og var i nål i 1o:23,5,
foran Ceschwetrdtner x2 der fik 1o:54
1. Per,/O1e Hasling 138 4r40 lo.23
2. HIJ Geschwendt. 13E 5:08 10:54
3. Rivold/Hansen 138 5:14
4.01setr/Frinand 13E/13o 5:35
5. L-hlers/Petersen 138 6:o1
6. Thygeaen/Andersen 138 6..20
7. Siggård/Bobjerg 130

HaBs Geechwendtner

.-riiJ
&r'

Rødtovre Hobby og LegetøJ
Ro sirilci.eve j 284 t
2olo Røctovre o

tlf. 7o 19 04.

Vi i'ører rad.iol j ernri;rrf1lg ,
til modell'ly, model'ro-borer,
lin og clopelaic, 'iraterialer,

byggesrt
tilbehør,
rn

IIEGI''I

trI .
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Blantlt SEMO-MODEIIERNE

MODELLER

Orig.konstr. Hans Hansen, Danmark
Modifierad av Jan Akesson, Sverige

PIA$TIG - BYGGESÆT

Ju B7G 'ISTUKAT - 'rTank Buster'r.
FROG plastic-byggesæt onnfatter 7o
noCeller i skala Lz-|2, I luftskib
io biler og L2 skibe.

sluHrsTER

MUSTFIRN
VIKING
VAGÅBOND
STUNTY

SIryIIASTER
SIRATOS

skal næ-\rnes:

h. L75.-

h. 77.-
h. 38.-
h.39.-
h. 47.-
h. 47.-

TITUNDE'RBTRD B9cn
MÅX IUASTER 128cn

!72cm
L53cm
15ocn

B2cn

169cm
191cn

SEMo-M0DEI1ER fås i førende hobby- FP.oG faas i førende hobbyforretninger.
f orretnin€er.

BANGt" HoBBY TEKNIK KONGEVEJEN 112 2830 VIRUM . KøBENHAVN
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Drt.te hillede al fllicro Av-ionics
XL-65 giver et udmarrket.indtryk af
1.:68-årqanqen af proFlor tiona1anf æq.
Di sse anJ"æg er bfevet ca, 4o/" nin-
dre end de hjdtil kendt.e, og del er
ikke alene lrlicro Avionics, der er gå-
et rli,nne vej, Så at sige alle de
større radiofabrikanter .i USA til-
lrylr:r nrr anlæq i minilClørelse, og
rlFi- er ve.L kun e! spØrqsmå1 om kort
r.i.d, i.nden standardanlægqene helt
vil forsvinde fra markedrl. Et 1i1-
)e anl;::q kan naturligvis bruges i
r:n li.lle model, m,:n de d-.t samtidig
har s,1rilc l-21<l<raft, som de slore
irn1ar9, kan de s.Jnrji lr! også anven-
des i.:iore o! hLrrti!e m0d:iller.
For nt kr,nne bed:;nre stcrrelsan -
de dr,n ,.l.1Lrs ob.l r!åiori.ske tænd-
stjkr.:ki n:n11er - Lrir m-.tr vide,
.rt hv.r lcrmrskin;: niller ir2 x 31r x
23 mm Lrri(,n hol der.
D.lte holri, rs;st, m gur .n -i I i ov-
ri I sins lanker om, nål man si:r det
albilIedet. fiTen nirr man lørst har
.:-t rl-.t i virkrlighcdon o! har piø-
vet al tage en rormaskine uC al
.J ns lroldr:r, lorsvincilr.rnhvor be-
l-. nl<e1irhed. Det e r v-irkeliq
qodi. Fj':rlrene er mrrqet krafbiqe,
c! rl!r skal c,n særdeles kraftiq på-
r irininr i-jJ, iør :n lormaskine kon-
: , - løs. Kun i .rt m:get voldsomt
: '. -r iv: tr: n-cv.t - tak./ t'1fvFr
iolr:;:rln:in: :1yng.t ud, oq deite
kan vi:.ii:"::ii t:kl<e lor, at vor ra-
cic v'-. r u.:' -:!..tr .,'L r lL vrt
i.1::it:tr-r: -r 1.. lIr.ro al OF, SL:n-
dardir:lkortelsc lor piioliejl, (be-
tegn.lsen regner vi nr:d al fa bruq
ior af og til) blev iorvandlet lil
bilte små balsastumper.
Vpd at anskalle sig iJ-ere sat hofde-
re oFniir flran, at man nemt, hurtigt
o! uden andet værktøj end nogle
slærke negfe, kan fLytte sit udstyt
ira den ene model til den anden. Dst
er her en yderlir.;r:re forr.1e1, at an-
icggel ikkr: skal lrjmnres om, når det
sætles i en ny modcl.
Vægten af dct lultbårne Lrdslyr, som
det er visl her, er sai l-av som 1r1o
(jram. llled dirtte udstyr er vi lidt i
t.v j v1 om, hvordan vi skal- få værjt,en
al vor nye Kuik F1y o p på 2,7oo
qram i ! I
An1ægqeL Ievsres oqså ned to styre-
pir-e, o! så hed:ler det XL-60.0g
endEl f -- 1t rr:l:s b,.!!n !dgaver olJSå
i urfr:i, ifet mrd 4 kanal Et.

onf.

Her er så et lorslag til en helt ny
forn for klubkonkurrence, hvor afle
kan være med uanset om man f.lyver
enkanerl- eller propo. lfan kan natur-
ligvis frit væfle, om man vif fade
a}.Le inedl"emmer flyve i een kLasss,
elfer om nan v.i] dele op i begynde-
re og eksperter.
Der qives poinls efter denne skal-a:

ay konkurreneeform

For at vise siq på pladsen
på konkurrenc€rda(len .

For at medbrinqe en nodel,
,,ioFt i ---6

Er .i sband ti1 at starte
motoren

For at få modeffen
J rUtL,',il

10p

5p

lop

1op

For at lå radiokontakt
med noclef I en

l-or at udf øre ,'n qPnkLncje-
lig manøvre

Hvis manøvren nirddsles
iorud, yder.L.igere . .

Landinq indenfor flyveplad-
sens område

rop

ro;r

5p

lop
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det vj.lle blive sti]1e til aften'
når første periode beårndte.
nftermj-ddaten blev derfor brugt ti]-
gennemsyn af modellerne og til at
se på tokaliteterale. Indkvarterin-
gen fandt sted i en stor bygrLing
på selve flyvepl-adsen. Der var ca.
50 sengepladser' en ator spisesal
og i kælderen et kæmpenæssigt bygge-
tokale med et førsteklasses materla-
Ieualsalg.
Der blev serveret mad kl. L7.3o og
bagefter gav Lennarth liansaon en
frenxagend.e omgang swing på pianoet.
Så tog vi ud på ftyveplad.sen' i.}vor
vinden rræsten rlavde lagt sig helt.
ter var såJ-eoes c3. eli i]alv tine ta.!
trinnini;, incen .:on-:lrrence:: be-"xd-
te :r1. ]9.oo.
lesl:?rre biev Gixuar l;ie;sel:s fcr-
ste-:odel al ui. ai s-r:LLei . aile:e-
de lDden lerioae:r beå'ncte. .hier er
tri.mflyvniaS li-l-ie rie:: svers,:e hcli.-
leder gribe Gunl:lars nodel i landia-
gen ved at udføre en nanøvle, der
- for os danske at se - i lili.stænke-
11g grad lignede et perfekt bånd-
ksntsstag - resultetet blev i bvert
fald, at han slog ca. 20 clo af for-
kanteh p4 hovedptanet. nenoed r
node]-len gjort ubn€elig - ærgerli.gt
da alet slet ikke var nødvendigt at
gribe den, og da Gunnars reoerremo-
del var betydelig <iårligere end den
ødelagte.
På gruad af nangel på hjæltere -
kun lrik Grove-Nielsen var ned. son
tilskuer - nåtte enhver klare slg
selv under konkurrencen. På holtt-
nødet inden konkurrencen blev det
bestent, at Nienstædt og Køster,
der jo be6ge fløj to klasser, slrul]-e
starte henholdsvis A2 og D2 først i
perioden, og at disse modeller så
blot shr,ILe sanles op, når nan kom
forbi deru.

1'periode.
na startskuddet lød, var Hond,a'en
- vores nedbragte startuotor tj.l D2

- allerede igsrsg, og i 1øbet af gan-
ske kort tirl var Køster afsted med
gasaeren - konkunencens første flyv-
ning, og også den første nax.
Nlenstædt havde no6et besyær tred. si-i1
nodel, og aia [ie1s og flidell endnu
trimede, besl-uttede iri af afvikle
nogle Az-starter for 1lC,re at konloe
i titlnød sidst i perlodetl. Perioaie-
l8ngden var kun en tioe, og hvert
l-ancl havde to tidtagerhold. lansker-
nes første nrnde i A2 bragte hverken
hæder eLler ære - Nienstædt var
bedst lred 8L sek.
Efter nogle forgæYes forsøg på at
få sin første-model til at fl]rve,
skiftede NieI6 til reserven, hnj.I-
ket viste sig at være et klogt valg.
Den fløj nenlig to max'er i første
perlode - et Eed., og et uden over-
run.
i?ide11 og Nienstædt kon begge ned
på untier 2 ninutter 1 C2 - nertvinri.
Vi troede ildce, at der var særlig
meget ternilc på den tid af aftenen,
nen da Køster i Bin C2-siart fløj
max og endnu var 6o meter oppe, da
terrnikbremsen virkede, fik vi hur-
tigt sat vort specielle terrniJrvåben,
sæbebobLemasltinen, op.

+++++++++++++r
I år var det tr'in].ands tur ti,1 at
arrangere Nordisk Landskanp lor frit-
flyvende llodeller. Indbydelsen kon
førat en raåned før konkurrencen slru]--
Ie sfvikles - det betød at deltagerne
fik meget kort tid til at forberede
sig - og det var medl:irkende til at
skabe en deL ujo ornkring udtagelsen
af det danske holcl.
Der var lagt op til en noget usedvan-
Iig konlrumence ' idet der skul-le fLy-
ves 7 stalter - i overenssteuoelse
rned cie nye F-\I-regLer - og j,det kon-
kurrencen skulle afholdes on natten
i mldnetssol.
I !0odsætnirg til tidligere var der
iår j.ngell problener ned at stille
fuLdt hoLd i D2 og C2. I 12, hvor
der nomalt er flest ansøgere, så
det i begyndelsen ud t11, at vi j,kke
viLle blive repræsenteret, da Peter
Stengade nåtte melde afbud. Det lyk-
keales ir0idl-ertiai at dame et hold
beståentte af Gunnar Nielsen (aer ik-
ke h.rr fløjet kolkurrence i adskil--
lige år), Erlk Nieastædt (oer flyver
wakefietd) og Anita nehlbæk (der aI-
U-gevel elflr1le Eed soB tilskuer, og
soo derfor ligesågodt lrunne bygge
.en model og deltage).
Holdet i c2 bestod af Thonas Køster,
nrik Nienstæalt og Karl [rik i7ide11,
nena D2-boldet udgjordes af Niels
Chr. Chlisten6en, Bernt Jensen og
Thonaa Køster.
nfter to dageE !€jse ned ovet?at-
niDg hos lYj-dell i Sverige befanalt
vi os på flyveplaalsen - var der no-
gen, der sagde. For vl stoal j, en
lil1e dal, der var ongivet af træe!
på alle si.der - dalens dianeter var
ca. en kiloneter, og den bestocl i o-
vervejend.e grad ef sand og sroå tjør-
nebuske. 0g vi kunne ildce se, at cler
var nogen flyveplads nogen stecier.
LIen det viste sig selvfølgelj-g, at
dalen virkelig var fl-yvepladsen -
alet er nok den dårllgste plads, man
har afholdt Nordisk Inndslcanp på.
Da det bLæste en d.el, var det undir-
ligt at trinne på grund af platlsens
størrelse. Vi var neget nervøse for,
at det slcu].le bli-ve ved ned at bIæ-
se, for så ville det være umuligt
at afvik]-e konkurrencen. Fimeme
lovede irdidLertid helt bestent, at

I A2 v,)r svenskertre overlegne lige
fra starten, da hol-det lagde uri med
fuLd tid. llordnændene havde lnrn A2-
flyvere ned., og de var ild<e alet betl-
ste, nan har set fra den kant.
I C2 skuffede svenskerrle neget -
-Ållnan, som 6ar0,lten ned HanasonrNien-
stæatt og Køster nok rrar den eneste,
der kume fIJrve roax. i stille luft,
kom netl på L4o sek. Hansson havde
beklædt sin 6am1e rrco-Gon on, og
d.erved var det fine trin forsvun-
det - 96 selr.
I gas eå fi.nnerne gode ucl und.er tTin-
ningen. Små, hurtige node1ler, son
fik neget fin bøjde på under stiget,
nen sotr på grund af de små 6pændvid-
oer j,kke gled så frenr€,6ende..
!.o}f:la6el var også med - han star-
reoe fint ned en nax. Resen'emodel-
ie:r l'ar en CId-!iner-gasmoto:nodel
tra L)511 son han desværre jldre fik
br.:6 ior. Iiollander fløj soE sædvan-
l-iåi jærnt og slkkert, og tredieman-
den, iere .ÅJ:nan, så ueget overbevl-
gende 'nd.
lfter I'periode fulgte en b.æablæsen-
de hjerohentning af Køsters wake-
fie1d, der havde lagt slg tll rette
i toppen qt et højt træ. nn tille
finsh rnodelflyver eå nodellen santi-
di-g ned Køster, og så gik den vl1de
jagt, for f,innen \,:!LIe absoLut bevi-
se over for Køster og alverden, at
han var veralensolester i at hente mo-
deller ned fra tr:æe!, 0g Køster ]rar
naturligvis barge for, at fyren oyer-
vlrrderede sine evaer. Modellen kon
ixoldlertld uskadt ned., og hjemhent-
ningsholdet nåede hjen 20 rdnutter
inrt i 2'periode.
2'periode.
Nu var sæbebobLeappar€tet ko@et i
gang, og der blev ikke Lavet nogen
fejl denne 6ang.
Å2-flyverne forbedrede a]-le deres
tider - Anita r]-ar bedst med l-19 sek,
hrri.lket var den ,'beds.be tid i peri-
o dea.



I C2 tLøj llienstædt max, mens
lvidell var tæt på. Nlels snuppede
lige et max. på overrun, ind€n han
fløj sit rigtige max. Bernt fløj
laaap to minutter, og dette i for-
bildelse n0ed. to !rax. gjoraie, at \ri
vandt perj.oden.
I gas var det Hagels tur tj.] at koE-
ne ned med yrakhen. I{otolen var he-
bet for meget, og den kørte ku1 rent
1 3 sekunder og tøffede derefter
resten af tiden i vandret sf,l]1ing.
3'pelioale.
Yintien havde nu lagt sig helt og Eo-
dellerne dlev kul1 2-3oo xoeter på en
Ioax, lernildren var yd.eret ovag, så
de fl-este A2-modeller fik noteret
orokrllg 14o sek. ne! var ikke mange
ænalringer I rækkeføIgen på tleltager-
ne - efter ale tre perioder 1å de tle
avenskere i Bpidsen af A,2 --Åhl-stritn
482, PetterEson 479 oe son nunne!
tre, nklund neal 452 sek.
I wakefielai førte Kø6ter metl fulal
tirl fo:an P. Pasanen Bed 51o sek,
og Poajola netl 524 sek,
I D2 håvale båd.e Niels og Køster tre
nax'er, Iige efter Iå Hollander ned
574 aek, og L. -E-bnan ned 527 sek.
Efter pmgraenet bIeY de! efter 3'
periode serveret skvå16blt' 1rI. 22,
hvorefter clet war ner.ingen, at Ean
skdlle have sig et par tiners søvn
lnden EorgeruoadeD kI. 7.3a Bøndag
oorgen. - Sådan kon det lrnid].ertid
{kke tll at gå. Niel,s havde - efter
det tradltioaelle over-ru.n - fl-øjet
Eax. 1 trealj.e start, og han kunne
ldre finde trodellen lgen, da den var
Iantlet i. en slrov. V1 var ude for at
Letle, nen sliønt der bLev taget pej-
ling og tlannet Læde, nåtte vi dog
give op efter 2 tj.ners søgen. Niels
og Køster gik så igang Eetl at trin-
ee trieIs' anden Eod.el, og det lykke-
des også at få den til at flyce ud-
roærket. Så blev der endelig tid til
en snule søvn.
Da deltageme kon på benene igen,
blev de nødt af et overdådigt nor-
genbord og et glinrende flyvevejr,
Det var ræsten rindstille, der var
ingen slryer og solen Btod. ret højt.
I nodsætning til Iørdagens sti1le
luft var der ru rnaeser teruilc, og
dagens første gernlr€ .trar da også at
stj-lle sæbebobleapparatet op.

4'perlotle,
Køster startede først ned. sin gasselr,
nen det blev dog i-ldre rqax. denne
gang, da der kon nogle træer i vejen
rleal landingen. na både Hollanaier og
Åhnan dnrppede nere, blev Køster's

forsprj.ng forøget. Nle1s' nodel var
ild.e til sinals at sanarbejde - den
travale ikke bevaret tximet og fLøj
kun ?6 sek, hvorefter Niels \rar u-
den cha]lcer.
I wakelield rylchede Poajola oe Åhman
op på 2' og J'pladsen, d.a Paaanen
kon ned på 134 eek.
Også i 42 shete der onrokelinger i
toppen, Pettersson faldt ned på tre-
dlepladaen ned 613 sek, blot 1 sek.
efte! mklund. og 11 sek. efter ÅhL-
strijn. Her kurue sl<e neget erdmr,
net bør nævlles, at Ni-en8tædt var
topscorer Ded avævenode].Ler 1 deoxe
p6riode.

)'perlode.
Derule periode var bård for Petters-
son 1 A2 - med kun 85 sek, faldt haa
fra ,' ti]- 5'pladsen, hvor han holdt
aig resten af konkuFencen. Aclund
overtog føringen foran Åhl-stdim -
de to Iå urørIi.gt foran resten af
feltet.
I walrefieLd var det Køsters tur til
at alroppe - l5o sek. Deraled kom han
Iled på J'pladsen efter Poajola og
.Åtrnan.
I D2 var stilllngen Køster, IloILan-
der og Rietanea.

Svævenodell"er, Å2.
I. E. Åh]-striin Sverige

6 'perio de.
Kampen nel]em de to svenskere i top-
pen af Å2 fortsatte. Nu kom Åntstrdn
foran ned et max, mens trklund nåtte
nøjes med 6l sek.
Der var roere spænding i walrefield.
Køster fløj før de to nærmeste kon-
kurrenter - og det blev til endru en
ned\rindsstart, dennegang på 1æ sek.
Ånnan fit inidLertid endru nindre,
95 sek. Stillingen var derefter den,
at Poajola havde 4? sek. nere end
Køster, mens Åhnan kon et etylcke bag-
efter. net betød inidlertid, at
?oajol-a skul]-e flyve sln hidtil dår-
ligste start tll sidst, hvls han
slru]-le rlsikere at tabe,
I D2 nlstede Køster }idt af sit for-
oprlng, men dog ildre så xoeget, at
harl flyttede sig fra førstepladsen.
Køster havde lo50, Holland.er Io32
og Rletanen 997 sek. Her var der lagt
op til en spændende si-aiste periode.

7'perlode.
I Å2 slkrede l.blstr6sr sin sejr veai
at slutte af med en max. nkh:J3d fift
også nax. og kunne derfor beholale
sln andenplade. På trediepladsen kon
Tåhkåpåå fra tr'ir].and. Han havde flø-
jet hæderligt gennelt hele konlcunen-
cer ud.e[ at lave de helt dårlige tj--
d er.
I wakefield vented.e nan spændt på at
se, hvad Poajola og Åhean kunne pr:æ-
stere. Elnner"l,e betIagted.e vores
sæbebobler neget lnteresseret, da'
de lige skr.rLle si.lrre Poajola's sejr
ned en flyynir€ over I5J sek, Det
beEærkedo Nienstædt inldlertid, og
haa skyndte sig hen for at sluld<e
for appanatet. Rlnne::ne blerr noget
sule over tlette, mens Lerutarth l{ans-
son var ved at dø af grln over d.et.
ResuLtatet blev j.nj.dlertid, at Poa-
joLa fik startet i ledvind, og at
han blev noteret for lol sek, såle-
tles, at Køster kunne vinde, hvis
l1an fløj over t4B sek. Han laved.e

A2 - ]Io1d.
L. Sverige 2999
2. Iin]-and 2342
,. Datlnarlr 2o97
4" Norge L942

C2 - Holal.
1. Ipnnark
2, tr'in]-and
3. Sverige

3225
12oo
1o77

D2 - Hold.
1. Svorige 336o
2. Eirx]-and 3o9t
5. lennark SotL

8. n. Nienstædt }anmark
9. A. nehlbæk nantralrk

GurBi.rnotorlodeller, C2.
l-. Thonas Køster lannark

2. E. Iklu-nd
f, Li, Tåh1råpåå
4. A. RegnLi

6, ll. Si-ira
7. J. Pusanen

lo G. Nielsen
II B. Ilikelsen
L2S.f.Borselc

2. S, Poajola
,. l{. flatD3n
4. tr. Nienstæd.t
5. P. Pasanen
6. H. Pasanen
7. H. r\ndersson

2. R. Rietanen
2. 1{. Eollander
4. L. Åhmaa

5. J. Pettersson Sverlge

lEo 1J6 L66 L42 118 lEo l3o rL22
18o 114 I4E lr2 77L 63 L3o Io2B
fo4 loo L65 L52 lrL 106 lao 938
l-ol 12o L76 L4L L42 57 LAo 877
L8o I5o L49 I14 85 88 63 849
75 L54 L57 L49 L47 68 87 Bt7

i8o 88 118 146 52 Lo5 5A 767
81 121 118 L54 L42 48 72 716
32 L39 72o Lt6 16 99 L23 72j
40 lol lrl 114 94 84 90 636
38 78 L49 L29 91 69 40 549
62 7o rl8 141 1o 25 25 47L

18o l8o 18o 18o 15o lfo 18o ILBo
I8o 154 l8o L8o 17I I72 tol llrt8
14o 18o 18o 18o 1?3 95 L1,B 1085
l-o5 18o 18o L8o L56 L57 )J5 Lo75
t8o w4 L76 L34 L2o LoG ]-42 Lo12
I8o 18o 7I L2o Lo9 l8o IBo lo2o
168 Lo6 L4o L75 155 117 I8o lool
96 14o 144 l8o 99 18o 155 99a
97 L72 Llo 18o IL5 96 18o 97o

18o 18o LAo L72 I8o L58 18o L21o
L65 L7L L52 L69 t5B 1Bo 18o LL75
154 18o l.8o 158 18o l8o 141 LI75
18o 167 18o 115 Il8 18o l8o 116o
I49 178 L77 I5o LzL IBo L77 loBS
18o 54 L3o L19 171 1Bo 121 Io2J
181 IBo IBo 76 65 1Bo 56 9L7

91 118 162 59 18o 116 158 884
1Eo ra^ log q6 g3o

Sverige
tr'inland
No:cge

Iinl"and
I'inl-and

Dannark
Sorge
Norge

tr'inl"and
Sverige
nannerk
I'inl-anaI
I'1n-Iand
Sverige

!-idand
Sverige
Sverige

8. L. Hansson Sverige
9. K. ll. l?ideU }anmark
Gaslootoroodeller - D2.
L t. Køster nannark

5. J. Kunpulainen Eln].anal
6. R. Eagel Sverige
7. N. C. Chrl6tensen }anner{<
8. B. Jensen DanBark



en neget spændenale flyYningr ].oe!
modeller 1å halvt i nedyind og halvb
I ternik. Tl].sidst fik temikken
goalt fat I xootie]-len, og max'et va!
hjenme. Således gik det altså til'
at Køster vanitt C2. .Å-hnan beholdt
sln treaiieplad.s, Eens Nienstætit
fj.k klemt sig inal på fjeralepladsen
l-1ge efter Åhnatr.
I gas startede Køster tid.ligt i pe-
rioden, og d.a det blev tll en nax,
vanalt han også denae klasse. lilba-
ge stod spørgsnå}et, on llol,lanaler
kunae holde Bin andenplatls. Rjletanen
hevde fløjet max, oå b.an va! sikker
på at blive nrlftner t!e. Ilollande!
havate br.æ]d<et kropperl på sin første-
roodel, eå han Eåtte igat€ ned at
trime sin reserve. net foregilr un-
der dranatisl<e fomer, Een ligene-
get hjalp det. I konkuFencen fIøJ
han I4l sek, h\rilket kun Bullrte givo
bån tredleplaalsen, så Rietanen ryk-
ketle op son nuener to.

Ticlllgere blev Ean nuget klogere,
når nan havde været til Noralislc
T,andBkanp. L{an lærte en burke fidu-
ser af al"le disse udenlantlske eks-
pelter.
Denne gang havtle @n aelv - soB
dansker - fomeEnelse af at være
mere ekspert, enal de øvrige deltage-
re. net va! os, aler nødte fren roe<l
så spændenale tlng son et sæbeboble-
apparat tll- ter:rciksøgning og ned. en
startmotor ti1 gaeeere. VoTe node].-
ler i C2 og n2 virked.e også gennen-
gående nere avancerede end d.e andre
Iandes. I A2 lrunne v:L ikke fø}ge
ned, nen efter oxostænd.ighederne k1a-
rede vort ho]-d sig dog ud-oælket.

Y Y YYYY YY Y Y YYY YTYYY Y YYY
Der indbydes herned ti1!

-"r"k"mesterskrber i rinestyring
Lørdag d.19 og Søndag d.20 oktober
Der flyvee 1. ongag i Stunt, Speed
og l/2 H Tean-Race om Lørdagen!

Der indbydea indvide.e ti1:

fest
om aetenen Lørdag d. 19 oktober i
huset på Anager Fæ]-1ed

Detail.leret indbydelse viI blive
tilsendt xlubf ornændende snarest !

YYYYY YYYYYYYYYYV FSYYY

Foto MODEL AVIA

6x8 furu-

6 mm bals/

8x8 furu

konkurrence.kalender
ES d,. 2g/g honkurre!.ce i nsliJv, Sverige.
t I d. 5^o hnalixn-konkurrence,Odense.

d, ? L. høstkonkurrence, Hillerød.
d. 2o/Lo 2. høst-conkurrence, Kalundborg,
d. 5Æl Repræsentantekabsnøde, Kal-undborg.
d. ].oAf I. distrilrtekonlcurrence, Hilterøai.
d. L/\2 2. tlistriktslconkurxence, HiILerød.

ct
RC

de1.
Af p].rceringer kan nævnes.

1. Solnapoka]-en 1966 9:11

d. rq--' 
i6 no KøbenhaYnsnesteral(aber' -q.mager.

d. 5[1 Repræsentantsl(absnøde, K&lundborg.

ti. 5[I Repreeentants]<absmøaie, Kalundborg.

c0itBÅI- lt.l'l.

ier er fra fi.ns{ side foreslået' ]linnernes optræden til M,l var for
at Ean sletter Coxcbat ved. H,:, idet de flestes ved.konoende ikhe just præ-
nan påstår, at vind.eren er bam, der get af sportslig opførsel - man kLap-
har alet bedste trundtøj! pede ikl<e af dansLer"le, man forlang-

J€g håber sandelig, at rnan stem.er t€ pointsberegningen i Combat lavet
nod clette fra dansk s1de, da det 1alL om, r[Eut beslryIatte ongangBtæI].errre i
vilke soxo et direkte BLag nod. Norge, Ieam-Race for et tæ1le forkert - åben-
hvor Conbat er den stælkeste klasse. bart kan finnerne iliclre tåIe at tabe.

Jeg vil iøvrigt tro, at firmerrres
vEsentu.gste indvendirg noal Combat
er, at aie a].drig har klaret slg så Hana eeBchwendtner
godt i. den klasse.

.oaoaoa 0aoao a a aoac. oao a o a o a cooao'
srtzrE- a ff

^No o8- --to
deta spalter kan leve et godt bruSt-notor

Den afbildede Team_Racer behøv_narked.
viat inSen nærmere præsentatioB! DDet aka]- foratåaat anSen nærmere præsentatioB!

Det er Per/01e llåalin8s Super-Super- nea hrr en brugt notor i kørek]-ar 8ta!d, og
t aka]- foratåa på der nåde, at hyia

TiSre nodel, der nok ti1 dato, har 8on naq ikke regner ned at bruge nere, og
været Dannark nest vindende T/R -no- er vi11i8 ti1 at aæ18e til, e! Dybegy.åe.-

BRUGTil0T0RilARI(E0 Pp
Et af dette blads nissioner er bl. a

at skabe bedre forhold Por begynderne, og
derfor er det vorea håb, at nan 3ennen bia-

for en billig penge,-Bede8 na! akrive til
redaktione!, on hvilken notor nrn her, og
hvi]-ken prj.s nan for]-anger.

Vi hdber så son en god 1æaeraervice,
at brilge en god liste over notorer, der eri. udbud.-09 naturligvis koster det intet r
at indrykke en aådea annonce.

ForretuilgBspekuJ.atioa, vi1 pure
bliya rPvist frl denne 6pt1te!

1. DM L967
2. Europa.-M L967
1. Soltrapoka]'en 196E
I. NM 196E
1. Høstkonk. 1968

Fena 2 st 5 mm balsa - 1 st 1 mm ply

l0 mm

2 balsaklotsar
delade vertikalt

_€_1
Kylluftkanai
l2i mm

1,5 mm plexiglas

balsaklotsar

3mm
pianotråd

Kjellberg
FAI-hjuI

Kylluftijppning
25x9 mm

mm bok

8 mm balsa
8x8 furu

3x8 furu
H jullåge

-l

8 mm dur

g blv

o102030 40 cm 50



munkebferg hotel



PIANOTRÅD
reistrokt, længde 90 cm
0,5 mm
0,8 mm,l,0 

mm
,l,2 

mm.l,5 
mm

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

ABACHIFINER
I mm, l0X40cm
2 mm, ]0x40 cm

3mm, l0x40cm
2 mm, 12 x 75 cm

MAHOGNIFINER
2mm, l0x40cm
2 mm, 12 X 75 cm

MAHOGNITISTER
til modelskibe
65 cm længder,
2x6 mm kr.0,40

AEROPTANKRYDSFINER
0,5 rnm, l0 x 40 cm kr. l,70
0,8 mm, '10 x 40 cm kr. 

.l,70
.l,0 

mm, l0 x40 cm kr. 1,70
1,5 mm, 10 x 40 cm kr.2,40
2,0 mm. l0 x 40 cm kr.2,40
4,0 mm, l0 x 40 cm kr. l,70
6.0 mm, 10 x 40 cm kr.2,40
8,0 mm, l0 x 40 cm kr.2,40

BATSAFINER
frnesie kvolitet

'I x 100 x 9]0 mm kr.2,60
1,5 x ]00 x 9.l0 mm kr. 2,60

2 x ]00 x 9]0 mm kr.3,00
3 x l@ x 9]0 mm kr.3,35
5 x 75 x 910 mm kr.3,00

10 x 75 x 9]0 mm kr.5,00

BATSAKTODSER
25x 25 X300 mm kr. ],30
25x 50X300 mm kr. 2,60
50 x 50 X 3@ mm kr. 5,20
50 x 50 x 450 mm kr. 6,75
50x 75x450 mm kr. 9,25
50 x 100 x 450 mm kr.12,fi
50 x 

.l00 
X 600 mm kr. i5,50

JAPANPAPIR
formot 50 x 75 cm
tyndt, hvidt ......... kr.0,80
tyndt, rødt ..,....... kr.0,80
tyndt, guli ........... kr.0,80
tyndt, oronge ...... kr.0,80
svært, hvidt ...... .. kr. 0,90

svært, rødt .......... kr.0,90
sveert. gult ........... kr. 0,90

svært. oronge ...... kr.0,90

CELLULOIDPTADER
0,.l5 mm, l0 x 20 cm kr. 0,65
0,50 mm, l0 x 20 cm kr. l,l0

MOTORGUMMI
fineste kvolitet
1 x 4 mm, pr. m ... kr.0,55

PENSLER

iil dope,
lille......
stor ......

... kr.0,90

... kr. 1,.l 5

SKAKMøNSTRE
SKYD-AF ironsfers.
Til dekorering of modelfly.
Hvide og sorte kvodroier.
Formoi l@ x 210 mm,
pr. ork kr. 2,00

TAL og BOGSTAVER
SKYD-AF tronsfers.
Hvert ork omfotter olfobe-
tet og tolrækken i sorl forve

'\\
\

Bolso

I E;4!!,

kr. 0,25
kr.0,30
kr. 0,40
kr.0,50
kr.0,60
kr.0,90
kr. 

.l,30

kr.1,50

kr.0,80
kr. 0,80
kr. 0,80
kr. 

.l,40

kr. l,@
kr.1,75

4 mm høide ..

15 mm hølde ..

22 mm højde ..

48 mm højde ..

kr. 1,@
kr.2,00
kr.3,l0
kr.6,50
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The place where model builders meet and exchange ideas


