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a! kvalltct!-byggclat.Dclcrc lerlcr slElrlt
og t.g!lag.r!. .a overrkucligc og legrt tlc-
talllcrctlc, I dc ayrrto rotlollcr cr dcr nu
ogaee trenrPar.ttt. B0-tcgahgrr for lailbyg-
nlag af G8ÅUPIEB-GRIffDIC B0-rtl1tg,

CRAIT?trlR hrr Eb:roln! ctørctc uilval6
cr aogct for clhvæ !!.9 - llgo fra
cltYplr tll ilc lsst lveaccrctlc.

Itoglc af ilc loat rolgtc iotorflJr-loilollcr cr:

at. 1621, 1eit6] ^il^fgufl' fh og go(troallg bcgylal.rtypc, bøJvf,agct rodcl. Vlagcfea8 ll00 ur lrrlgd. lalt
8OO ril rallct planarcal ZlrLO d'1, flyvcvrgt udln Ro;srl.g ca. 5!o grr lcd

p!1! fo! byg6crrt BC-anhg ca. 1200 gr. For rotorc! ncllcn I10 og 116 cr2. Po! RC-auItg fta 2

uilcn notor kt. fO5 tlI 6 kanatcr.

''it. 1625, lodol TÅXI, aa atorrc og t !! uilvlklct lottcl, rc6ct goihodlg rcil rlnillc lotor.rr bøJvingct
Ylngcfarg llOo rr, hngdc lalt 1o2o lrr aerlct planarcal lO1L2 dr-zr flyvc-

prll for byggcaat vrgt udcl RC-qnhg oa. IJOO gr, rcd RC-aa1ag ca. 2000 gr. For rotorcr rcllcr
uilca rotor kr. I?5 2r5 og 6rJ ar). For RC-anlag fra 2 ttl 6 cllcr 8 kanalor.

TAXI kan ogaaa uilatyrca lcrl portonlatrlar lån Lan gtartc og lan-
tlc paa vandct - no8ct ttcr gør fl5rvalagcl cailau rcrc lntcrccaant
og oftc Lan lcttc problcrct rctl cgnct flyvcplailr.

w. L21t ponton-art tll |[ÅXI og anilrt roitollcr rcd eenlct flyvc-
vrgt op tl'l t)5 kg. Indcholilor aartllgc nødvcaillgc tlclc
og uilferllg tcgnlng og bJrgg.rrvl.rllag.
pr1! fot bySgcsrt b.76r50

^r. 1607, rodol PIPEB PÅ

pria for byggcrtt
uilca rotor kr. 118

22 IRI-PACER.T naturtro lodcl ef j[cn kcntltc flytypo. Ylagofrlg IIIO nrlagdc
785 rrr nllct planarcal 2Jr2O dt'1 flyvovrgt op tll I5OO gr. For lotorc:r on-
krlag JrO cri. For R0-an1og paa 2 cllcr 4 - cvcntl. 6 - kalalcr.
Ecrtll kan lcvcrce ct byggcart ucd hJul-latlLaprllngr porltloaelya r.v.1 lndc-
holdcadlc ih nøilvcntllgc tlclc og byggcaavlrnlag.
prlr for byggcrrt Lr. 21185

PLIIOTOB lJrstcr f,SU-FanLcI

I{u kollcr itsa - ilca lugo vcntcilc f8nkcl-rotor, ilcr v1I
rcvolutloaclr roil.lflyrnlngca. Xca tlca LoErcr llkc fsr 1

Junl-Jull låncd. Xca begtll ilca aurdcr bllvcr leverl.agg-
vanrk.Ilgh.dcr ilca forstc t1al.
Tckalgkc oplyaalagcrt ,
kauncrvolutct........... ......1t9 cl)
vrSt o4... .. ................ ..r10 8r
vrSt fo! c:tre kelcriag.......25 Stalrclgcvlnil .........7/r2"
tlialotcr uil.tr crtta kelcrtag..60 u
dll.arctcr rcd crtra kolcrLng...70 u
Iaagilc ttl ncilbrlagcrsklvr....54 ll
propcl E. Lrr6/25/to ct./25/L2 .L./2t/Lj

Dlagrauot vlscr rotorcas yilclsa og ilrcJnlagrlolcnt.

åå 1- E h It

.EIST JXG

Uf,r*/m r 1000

llr. 4629r roilcl Ef,IE FLY Uf ,, Pbil Eraftr bcrørtc ?critcDllortcrlkablroal.l. Ylagcfang l51O ur ha6dc
1280-fn, ganlct plaaarcal J2r2O dn2; flyvcvrgt op tll ZTOO gr. For lotor paa

prlr for bygg.!.t tO cr2. For R0-aahg pea 5.1h! I kenalcr.
utlcn uotor kt. 288

D.t bllyc! tltc cr rallclanib-lotort, latr '! 
lotot

fot dorl dcl vll havr ilct badrta.
pii" -"]åtita Lolcrlrg, tlnpor I rolta glttag L!' 750-prlrrcllr i t i "85,

A!tt!t. prl.acr cr rotahgeglvcnilo og or ltkc belalct Pa ru-
llghcrl for klubrabat. CBÅIIPIER forhaaillcg ovcralt 1 dlc fr-
roado hobbyf otlotllaglr.
D.t lyc l!58-luLrurtetalog 0.8 I44 flcrfarvcilc rl<lcr Lortcl
6 kr.- (+ porto Lr.l voil u-etfffU8 fra ilportoren).
Gcaclrlagrltul og hDottt ID Årilrrloa - 9620 Åahatrup.
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Redaktionl
tr'F - Per Gnurnet,

lværrej 44,
283o Vinrn.
rrf. (o1) 85 ot 21'

CL - Eans Gesch.wencltner,
Wi-b,rand.tsvej 47,
23oo Københarm S.
Elf. (o1) 55 o2 2o.

RC - Pa11e Bang,
ggårdsa1l6 !6'
29oo Ee.L]-erup,
m ?1 51.

AdresseI Elloclelflyvenytn,
v. Per Gn:.uet,

trær!'Yej 44,
283o Yi-rln.

?oetkonto: [r. 9 e6 49.rl[oclelflyvekf-ubben Eulricaner
Y. llichael Yæth,

Eegnsvej 6o,
2850 &t:un.

Ansvarshavencle reclaktør & udgi-
ver - Per Gn:nnet.
trblgeD.d.e bar bitlraget ti1 ttet-
te nunner af tlo<telflyvenyt:
Palle 3ang, triel.e Chr. Chrls-
tensea, Leif Eskild8ea, Irans
Geschweaaltler, Jens Geechwead.t-
ner, Per Grun:cet, Alle Hanaen,
Earane Eaneen, Kjeltl Kongsberg,
Ole Xeyer Igroe!, John lfaur
Erik trienstædt, Poul Rlsnuaserr,
Chri.stiao Sbbwert gbach.
Pris - løsaalg kr. 7.-
Åreahonnenent kr. ff.- (O aunre).
Å:rcnoacepriser excl. uoms.
1[ stcle - 2oo kr.
I/2 st d,e - ILo kr.
L/4 sLd.e - 5o kr.
t/a side - 35 kr.
Iil.tæg for nrrnncer på sitle 2 og
bagslde - 25fi af aormalprisen.
Eftertryk fra bladet er kun tit-
J-aclt, nåt retlaktionen har givet
skriftlig ti11ade1ee.
Signerecle arbikler, der bringes
i nIo<lelflyvenytr, står for for-
fatterrres regning og er ikke
nøtlvencligri.s ud,tryk for reclak-
tionene 6gning.
Tqrk:
Ahieteal Åntebogtrykkeri, fbisted.

APRIL- MAJ 1969

EN LEDER OM LEDEREN

Eæ lecler ucltrykker læserens nening over for f . eks. en offent-
lig iastans. Denne siale ekal anvendes til ttette fo:loåI. Yi slger
det mr, da det åbenbazt kon son en ovenaskelse for uanger da ri
i nr. 3 starteale ned at kritisere KnA. Flere b].ev iklre bare over-
raskede, men følte sig berettiget til ærgåentle angreb på ![odel-
flyvenyt's fritflfrrningsrecla,ktør i et nisforstået nurseagtigt for-
svar for den 6o-årige.

Anilre har fisket i rørte valrale. Vi har mistet vor racliostyrings-
retlalctør, han vil iklre Jægge nava kritikken. Der er end.og en I
kontorpersonalet hos KnA, cler har følt sig trådt over tæeme.

Iecl os clerfor s1å det fast en gang til. Det er ikJre kortorper-
sonalet - for det har kun næret pnsat et par år. Det er heller ik-
ke lokalenre - {en har vi også krrn baft et par år. Det er tlet ro-
get, rler i. år bar rræret 6o år på vingerne - foreningen, lovene,
prograoerklæringen og d,en g1-endr{anr cler ban r'æret utlvist af tlen,
cler har j.dentificeret eig med KDA gentren de 5o år. Den som nu nå
etå til regaskab fs3 e'l'ls de fejldieponeringer, cler har resrlte-
ret i, at ri nu etår neal en 6o-årig, som kun har ea erfarirrg, aler
ikke strækker sig længere tilbage eutl clet ti]- enhver titl a,asette
koutorperoonales.

Det er blevet sagt, at lCrla sr drg og Eig og alLe anilre noclel-
f\'vere. Det er iklre rigtlgtJ. rnA er 6o Lt, og jeg har nåslre fIø-
jet nodelflyvniog i- 2- KDA brrde ei-gel iTi- er en ganoel forerrlag,
vi har kentlt tuslacle son dig. Ti ved præcis, hnad <lu har bnrg for,
og ee1-vføIgeJ.ig koster det penge, nea du får Doget for aleu.r
fen nejl I eted.et hengi-ver de sig til krænneragtig tuskbantlel on,
hvor neget tle kan være beken<tt at tage for.clet Ildet, tle ytler,
og bnrger cleeuden tlal til at genaenlæse danebladeae for at finde
en protektor, der over for sanme blad,es læsere kan gi.ve KnA det
slrin af autoritet, tlet alilrlg bar fo:rnået at slrabe over for os.

|[il, repræsentantskabsnøclet b1.ev ca. ha,lvclelen af tiden brugt
til fremførsel af kritik af KnA. tod.elflyvere fra alle egne af
landet havcle senalt replæsentanter tiJ- nørlet for at cle cl.er kunne
frenføre cleres utilfreclghecl. Ear KnA rssgeret på nogeasouhelet nå-
de? Sto<l der noget j- Weishaupts referat? Stod der noget i KDA's
jubilæunsau.uner on, at att nåske ild<e var så rosearøalt e'l]igsvsJ-!
Evorfor clenne tavshecl, hvorfor clenne forglemelse af hveranden
sætning?

Der gives noclelflyvere, son har eu farlig tilbøjeligbed. tiJ- at
tænlre. fogen af ilen har en en.lnu farligere titbøjelighecl ti]. at
udtrykke deres nening på tryk. rnA udfolder tnegen energi på at
'selute tte pågæIdencle af cle:med- Denae stræben har haft et forbav-
seude be1.al netl si.g. En etor deJ- af nodelflyverådete standpunkter
er bevieet herfor. Der er dannet en falanlcs af selvsiH(erhecl og
uviclerhe(I, son alet er unuligt for aogea erlceltpersoa at gen:cen\y-
de. Dette skal tlog iklre forhind!e oa i at forsøge og slutte el1er
starte necl at eige, at hvle E[.IY havile været godt nok, var ilette
blaal alalrig blevet en realltet.
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Kroppen er opbggget af l,i nn
balsa . Spanterne er 4 mm
x-fi'ner , motorpbden er 5mm
y-finer. Finne og halep(an
er 3 mm baka .

TP:4Qo/o.
_ 465
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,l- kanats
ment og

strueret
Tegning

RC- model ned escape-

Q8 ccm motor kon-
af Palle 8ang.
4:3.
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Gor Orar:ge er en solicl, nea
velflyvende nod.el beregaet for
superlet indmacl, clve. L-kanal
nocltager netl elastikdrevet es-
capeneat. llotoren kan f.eks.
Ttere en Cox Golclen Bee, nen den
st€rkere Cox Uealalliou på ca.
o 18 ccro (kaldet .o{p) glver en
Iivllgere flyvni::e neil nuligbe-
tler for at lave loop, bauel
roll-, spiraklyk n.v. Auveacles
Ietlallion, bør tlea nonteres på
den oraugerøcle tank-funclaneat-
koubination, der er d3'r, nen
dejJ-ig og absolut prisen værtl.

tag for al-t i verd.en ikke en
større notor. Eøjvilgede fly
arter sig bed.st, når ttrekkraf-
tea kun lige er over narginr]-
værdien. Det er lige noclsat
lavri-nged.e fJ-y, og det hænger
sammea tred., at notorplaceringen
i høJviugetle fly giver neilfødt
opadtræk, aelvon mnn uok kan
hjæIpe litlt på clet vecl at glve
notoren nedad.rettet t::ækret-
ui-ug. fotoren nå iøv'rigt gerne
have lidt højretræk.

Kroppen er ualen utd,erstel,
cla modellen witterlig flyver
]-angt beclre uden - og både
bån4start og l.anding foregår
OE med såalan en 1i11e, Iet no-
d.el. Af henslrn ti.J. navesllil -jeg bavde ær sagt navesårt -
bør kroppen beklæcLes ps6 girke
på oaven, nen iørrigt gerne o-
ver det hele-

--444,-4
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Yil. man endelig have hju1,
kan nen jo hæfte et understel
påt Vingea er uJry.re stærk- Som
forkant og bagkaat bnrges fær-
cligsyecle, 90.clo li.ster fra
Craupner, nenlig L7 z L3 Dæse-
liste mecl inclfræsrti:og (grøn
signatur på endeflailen) og 25 r
6 bagkaot (ora.ge signatur på
endefladea).

Profi-Ierne frenstilles af 2
mn halvhåral balsa på cten nåtte,
at nan først laver en skabelon
af I e1ler lr5 nn kryctsfiner.
Den pudses fi-nt af, og nåIene
på hak, for- og bagencle kon-
trolleres nocl tle respektive li-
ster. Er alt i orcien, sørmes to
tSrnde etifter i sl<abelonen.
Disse knibes af til zBIn fri
J-ængtle. trår d.enne søn-skabelon
tryJ<kes ned på balsaplaclent
ligger clen fast, så nan sbrer
profilet ud necl en slcarP kniv.
Der skal bnrges 2o stk. profi-
ler. Jeg plejer at sarole tlen i
et turndt ned en elastik eller
to. trår brniltet er orclnet til
eD pæn blok, pudses for- og
hagkanterae plaae, hvorefter
aler iløres liu på. 1[år limen er
tør, fjernes elastlkl<erne og
bundtet k8n.t' pudses pænLt ef-
ter, så fasonen er prina og
lietehaklcene så brede og <$''bet
at listenre lige kan gli<le ned.
nerefter pllles profilerne fra
h{ nAnden, Og nan har ng den

forrlel, at profilerae er r.øj'ag-
tige, og at aleree fon og bag-
flade er linrnættede, så clen se-
nere sanling virkelig bliver
holdbar.

På fire af profilerne afskæ-
res I nn på baCryggen. De skal
nenlig anbringes på vingeas
mitlterparti, der ekal beklæcles
mecl 1 nn balsa helt 4ed ti].
bagkanten.

Eele vingen sa$Ies og fær-
diggøres f]-adt. Der anYendea 1
on b,alsa som forkantsbeklætl-
ning. Den fær<lige vilgekonstnrk
tion oversaYeo på nidten, og
snltlcaaterne pudoes ned sanalpa-
pir linet på en klode, lndtil
gem'lingen giver rringen den ret-
te v-form. Sanlingen foretages
med hvid kunstharpikslin- Når
der ikke er anvendt lasker til
stn'ling af hoved-l-ister og for-
kant, Iigger d.et i, at såtlanne
il*e her nogea værdi af bet5.<l-
ning i tlette tilfælile. Styrken
af vingen ligger nenlig i d,e y-
derete fibre I sen.lingen, så
clet er betlre biLot at saml e og
supplere necl et pålimet bænclel
hele vejen nrntlt ou san-lingea.

Yilgekonstruktionen givee J
galrge ilope ned slibni,ng lnel-
Ien. De4rå Iægges silke på,
ræklrefølge: veastre unclereiale,

fortsættee slale 16.
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@l æt rlarioPrry
cr lkkc barc .r ratllofJcrastyrhga-anbg pae goilt og onilt eol elIc analr. -
I{avnct borgcr for kvalLtctcn - traL Drr grunillg or - og gea Len ilct tobcr rLrditci-y-tl--aade nia utafffea
nuligbcilcr for uttbygnlag (cagt paa åa anilcn laailcr Dc kaa fl anlagct llgc actop acil-ilca acndcrl Dc enrkar,
og ltga acd tlca'notltagcrs il.r palscr Dcl - ot rl uttbyggc cftcr bchov). Gruatlca or rlct storo uilyslg 4f kol-
poncntcr, dcr ctaer ttl Dcrcg illapoaltlon.
Førgt kort llgc ltdt toknlkt VÅRIOPR0P cr aeturllplg fulilt Broportlonaltr fulilt illgltett og fulitt glrul-
tant. Al,lc VÅRIOPROP kotponcrtar Lan arboJilo !anro!. Rcctcn raa Dc lecc i proapcktct BCP I, rlcr kan kobca
hog forbåadlcrcn (plattgca hcr cr for ilyr tll at fortallc oa allc anhgcta utaltlgc praktlrkå fordcle).

VARIoPRoP g.nil€!..
Dcr cr J typcr at vrlgc hcllcsr
ar. 5?I8r 10 karålat.................................Lr. 950
Dct cr ilca hliltll ncat aolgtc rcnilor; og dcr cr vcI
alkrctlc r1d.! oktobcr 1958 koana! laagt ovcr 100 1
brug landct oycr, bæcgnct pr. lornrte 1969. Dct cr
nngc pl ca vlatcr, lca ilot vllcr, at ilot o! ar cf-
tcrspurgt acnilcr, ilcr Larlfrl.cr forvcatnilgcrnoo
tt. 77L7t 5 kanalcr. ..........................kt. 8r5
Dca kan utlbyggcr ttl 10 kanalcr noil utlbygllagaart-
tct ar.t598. Dca cr fortrlnllg tll roilcllor, dcr cr
ba!.rct på I funLtloncr (og rllcrg kan dra Jo uttvl-
dca ).
w. )72Ot 6 kanslor... .......................kr. 540
Jor prkca cr rigttglt!! Dot cr dcl nyc rcntlcr, eon
vl vcntcr 1 uJ-Juat neaarit 1.969. Dca krn lkLc uil
byggoelncn cr Jo tllstrakkcllg t11 itc flcrtc toilol-
Icr (hø5dc- og altlcror aaet droerrl).

Wffi ilii"'*:'åti"

VARIOPROP aodtas.!
bcataar af rupcrhct-gruailtlclca ar. 1758 og (lct aatal kanekloh (rcd 2 kanalcr) ez.lfl?rtot na onglcr. Iaa
kan bcgyailc rcil 2 tanale (t traatact) og byggc vl<lcrc op ttl ilc 10, ilcr cr larl.tur ior rcnitcrac. xcndttcr faa, dcr bar bng for ello 101 og vlat lngcl, dcr har brug for flcr.!::

nt.5758 tt. 485
vtgt.....70 8t
raa]......58*.12t51

,YÅRfOPROP rorfEåsklncr. "ktuwlator os Ltb
a-cs ovcafor. Dcn nJnr Dlnl-rorrrcLlac nr.5756 vcntcr lcvcrlagttlar olkrlag Jutt/august 69. VL har lkkc viat
akku t1r acailcr og hcllcr lktc kvarto - DCrr ilc cr llkc saa prrr. paa blricåcrli vr bar bclrcr lLkc vlct alcnyc tlagr ilcr kounci tlt Bc-folkr !o! ogsaa lntorcegorcr alg for at acJlc. nir toucr ihla cn oupolor tllrtop-start-beL, tlcls ct aggrrgatp ilcr ovcr 2 ke!ålcr kaa Etåppo_batkr_itartc/rcgulcrc hratighcilcn clcktro-rlek.

nr.1?65 kr. 85
vagt 50 Srraal 5}r,21t27

w.1766 kt. 95
vrgt ,10 Cr
raal 55rlot51

tu.16o7 Lt. 89
vrSt fr4 crraal 75t10x21

at16O6 Lr. 48r5o
vrgt 17 gr
antcnnc 1000 tr

korplcttc VÅBIoPRoP anlrg
laa atlllcr, lcn vt ken rh

lcd aoailcr r
nr.1718r tr.172oz

2Lt6 1578
216L 2OO'
2786 2128
t116

Kosplcttc YARI0PB0P fJcrnst}rlase-gales.
lu har vl vlst dc cakcltc kolponcator og aafort prlacrac, non hvarl ko!t.! saå
nctl elt - Llar ttl atyrhg?? Ja, ilct koucr 8! Iba garloustlllhgcn og ilc krav,glvc noglc ganekc fea ckacnplcr ef ilc laagc mrllghcalc!, d.r forcli6gcrr

ncd 2 ks!ålcr (1 stk. ,712 + I atk.
acrl { kaaalcr (2 atk. ,712 + 2 ctk.
rctt 6 kanglcr (t stk. 5?12 + 1 slk.
rcd l0kaaalcr (5 stt. JT$Z + ! atk.

at.17LT t
L97t
2515
267L

gBÅU?nql-eRIIfiDIG fJcrastytlnga-allag forbandlcl ovcrall I ilc fercadc bobbyfolrctalagcr. Dc flcatc forhanil-lcrc vll trgc Dcrca brugtc anhg 1 byttc. Dc kan ogoaa Løbc pea fornuftlgi ratobcttagcfucr.
Dc anfsrte prlacr or rctatagaglvcnilc. Do or ilrtc barcrct pee lullghctl for rabat tll Llubredloulcr.
Dc kan hsc alt on YÅBIOPROP t poapckt RcP I + tr'6), ilcr telt Lnol. porto koctcr 2r5O Lr. fra hBortsrcn.

Gcncralagcutur og hportr Ib Åtld.r!.a - 962A Åalcltrup



l. tbonae Yæth
81 2.. Poul- Erlk lgregårrl

3.. ffi-ele RoskJær

I. Thonee Eøster
2. Per Gnræ.et

82 j- [ichae:- Tæth
4. llconae fæth
5. nriJc trieas@ilt

o.lo 5.12 +.LG 6.æ 4.55 4-55 12.oo
4.41 +.49 4.æ 3.F 1.15 5"L5 1o-o{
o,39 2.47 o.o2 4.L4 

'.o5 '.o5 
T.L9

4.L7 7.oa 5.57 5.49 5.5? 7.L7 L+.25
4,1e !.1o1 4.+5 7.21 3.29 2.aT L2.25
4.24 4.2o 3.ta 5.L2 5.14 6.LZ L2.24
5-49 6.L5 5.o9 5.1o 7.o5 5.oI L2.o4
6.45 4.6 3.57 

'.5o 
L.5' 2.7* LL.rzI lndeoidirc

7 var nød.t op til Gentofte
trfod.e1f1yvek1ubs årlige konkunen-
ce i indenalørs noalelflyvrring. Det
synes storl eet at Yære ale sa&ne,
der går igen år efter år, og ti-
clerrre r3-aee også at have stagne-
ret. ner trænges åbenbart ti]-
frisk bIod., e1ler nåske bare tiI,
at nogen riJ.1e gøre sig 1.id.t u-
mage.

TiI højre ses Thomae Væth,
neciedor ses Per Grunnet,
begge rned B2-naodeller.

l|o[[y BlailEt 
hn''zs

UDKOMMER HVER MANED
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Propelstop : MontreaI tgpe

Tgpisk profil i prope(.

PROPEL:

,Schwartzbqch tgpe med sgmm.
bladform . Diam. 560, stign. 740.

lvfax. bladbredde - 55mm v. 66 %

335 

--)
T

400

J

T
400

-I

Kroppen er ru(-
let om en ova{
form.
Forkrop: 2
lag y'mm med
papir inderst
og gderst og
si(ke imel lem.
Eagkrop: 4 hg
4mm.

Wakefield konstru-
eret af /feld Kongs-
berg.
l"lotor .' 40 sttznge,
Tgngdepunkt: 75%.
Tegning: /:5.
7i^im:

halre/venstre.

410 --d

T
80
J

k-,145 -1

+4oo+

Turbulator 5 *40b.
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gliilet, sorn skaber problemertre,
årsagen er sikkert, at t1ægde-
puuktet i sted.et for at ligge
pe, 75% af kortlen burcle ligge på
65fi ned <tet lille baleplan.

llodellen behøver langt nin-
d.re kurve i stiget end nine
ti-dligere rootleller - ca. 2 gan-
ge runctt på Jo sek.

Kroppen er fremstillet fuld-
stænctig son en runrl krop, bod-
set fra at stoldren, den er ruJ--
let over, har ovalt tværsi.t.
Eagkroppen holdes i facon Yed.,
et cler med ?omn nellemnrn er
linet lomn hred.e strinler på
inclersid.en (Im balsa). træse-
faconea er opnået ved at 1i.ne
klodser j-ndea j- kroppen og s];i-
be ned.

Propelleren er skåret af 2o
nm stenhård balsa. fink'l srrs
kontrolleres på en jig ned 2o
n inellen hver -trekant. Profi-

J.et i propellerea kontrolleres

ned k4rdsfiner-sbbeloner. Ar-
bejdet necl pmpelleren har vir-
kelig båret fnrgt, nodellen
konmer højere op entl nine ticl-
ligere, dersom clen trimmes til
at undgå neclvinde, treer og
højspændingslettliager, burd e
clen give gode korrkuuenceresuJ.-
tater.
Yægtforclel-i ng:

plan .. .. ... 56 e.
ffa1-ePlen ... 6 g.
?ropeller .. 48 e.
Krop ..... . . 85 C.
eu@i ...... 39,5 e.

Optrækket foregår ved hjæ1p
af rør og sten€ son beslcrevet
af fienstæilt I llodelflyve4rt nr
2-

Kjel<t Kongsberg.

Denne nodel er såclan set et
bnrcl ned tien udviklingslinie,
nine roodeller har fulgt sidea
l95l; indtil nu har jeg a^nvenclt
forholtisyis store hrl splans3 eg
pncfj-ler af clen rstabile" type.
Jeg bavde derfor forwentet, at
stiget på den her viste oodel
vi11e volcle lidt vanskeligb.e-
aler, roen i virkeligbed.en er. d.et

Wiwstarte?
l'rED AT TNTaoDUcERE ET NyT DrcrrAr- pRopoRTroNAr.ANLÆG: Kun 1498r-

4 kanaler:sender og rnodtager, 4 rornasklner (mekanlsk som de nye Loglc-
trol) 1nclus1v n1kkel-cacllun akkunulatorer t1l sender og modtager, sa-
mt ladeapparat. Klar tl1 brug.
Kan leveres 1 et begrænset antal 1 apr1l nåned. Den der kommer f@rst ...

I apr1l nåned har v1 fØlgende flne tllbual:
Vl glver 1o f rabat på alle på lager værende byggesæt (der er mange)
prlserrse t1dllgere numre af Modelflyvenyt.

I aprl-l nåned sælger v1 clesuden SUPER RECORD propeller 1 fø18ende
stdrrelserz 6z?r 5x?Uz,6x8 speed ny rnodelrstk. kr. 3t6ot Io stk kr.lor-
?x8 Team Bace stk. kr. 316o , 1o stk. kr. lor-. loxJl 1ox5 stk- kr.3r5o
lo stk. kr. lol-,11x?,11x8 stk.416or 1o stk.4or-

PUNCTILIO træpropeller er på vei 1 følgende størrelser: 6x7 oe 6x8 Speed
?x?Uz oe ?x8 Tearn Race. stk. ]xr. 3,6o

REV-UP ?x?U2 os 7x8 er på rager kr. 5r-

COX gløderør nr. 26o2 (arlendes blandt andet neddrejet t1I Super Tlgre
G 15) stk. 1o'-

SUPER TIGRE reservedele. Vl forsøger at have et konplet lager t11 føI-
gende rnoileller: G 2o/L5 GLo$, G 2o/I5 Dlesel og G 15. It{angler du dele
tll dlsse motorer, så kontalct os.

IllERCo 5l R/c er på 1agerl det er den nye nodel kun lr' )49t- V\ har nu
dysserdr og dyssenåIe på lager t1l II{ERCO notorer'

VI FøRER PBOPORTIONAI,-
ANLÆG AF FøLGENDE FADRI=
KATER PA LAGER:

De her reYate ting er kun et utlpluk
af yort Btore Iager. Reetea fi.nilea
i tlet rye kata1.og, iler kan kobes
uoal kr. 5.- 1 oheok eIler frlnær-
ker-

SILYEN STAN I'IODEI,S
v. AXEL E. ilORTENSEI{,

iIøLLEBAKKEN 45,
95OO HOBRO,
ilt. 08 52 03 57.

I

COIITROl.AIRE

ORBIT

KRAFT

M.K.

LOGICTRtlL

VI HAR I{ANGE BRUGTE

RADIOSTYRINGSANLÆG

PÅ LAGER TIL RIMfLIGS
PRISER.

BETAIINGEN TAIER VI
ot{.

DET ER IKKE EN TILFÆL-

DIGHED, AT VI GENNEIiI

Ånnue HAR soLGT FT,ERE

PROPORTIONAIANLÆG END

NOGET ANDET DANSK FIBIiTA.



noget om
COIfiBAT

I(arnpflyvuLng er vcil nok den nest
spatlenile af de fJ-re linestyrJ-nge-
grene, både for piloterae og ti1-
skueln€
Iarl oE først ee på nocle3.1enl hvad

krelqes iler egentlig af ea Conbat-
nodleL?-Den akal Yær6 ].et, atærkt
Letbygge3.Lg og velflyvende (sta-
bi1) t Iåd oe tage dlese. krav i
ræi<Iceføl-ger Eo J-et nodel fås ik-
ke ved naage udhuluinger af rib-
ber, forkant, bagkaat osv.cla det
går ual over nodellens styrker-6611
vecl at naa bruger ueget lette
(bløde) baLsaplader. Et goalt råal
er at tage cn brevvægt netl når
n€ur. er på balaai.adkøb-derved får
nan på sanme ticl en let og stark
motlel.

BekJJædningen er ogaå neget vig-
tig for noclelleas atyrkerPerso!-
l.igt foretræk\er jeg sil-ke der
vejer 2J gr/n' (IqH) i nen siJ.ke
der vejer !6 gr/m', kan også bru-
ge6, lnen ctet gåi dog J.idt ud over
styrken.-Fapir bør aldrig brugeet

Ef terson nodelf orbruget
I Conbat kan v€ere neget stort, er
det en fordel ned node11er, der
er hrirtige og billige at bygge.
El model son Doninator er et ud-
nreerket eksenpel på
en sådan nodel. Den har foek6.
kun 9 rl,bber, Lntet hal-eplan osv.
Jeg har selv bygget 2 stk. på 48
tiner til en prl-s af 15-2o kr.
stykket.
Dr conrbatnodel skal væee neget

velflyvende; derned nenes ikke
at den skal- kulne udføre nogle
sintlssyge snå loope, nen at den
skal være så stab11, at nan kaa
]-ave vanclrette ottetaller uclen at
se på noclellen, dYs. at noilellea
I.kke ekal- styres getrnem tlanøvre!-
ne Llgeson en kunetflyvningsnodel;
nen at når nan bruger fuldt ror-
uctsl-ag tL1 begge slcler skal no-
delLen udføre 15-ge etore uil -oB
Latlvendige Loops. Dette er aød-
venili'gt, for d€t er neget eJæl-
dent, at maa uaat€r €[ kaup kaa

10

slippe nodataaalerens noclel af
syae, så lra ekal- a3.tLd vide
hYor nan htt sin egen.
Iad os .. l-idt på notorea tiJ.

conbat' Doa neat vel-egnede grup-
pe af notorer er dea ned frontincl-
sugning og faet leJehue.Flontiail-
6ugn{ng fordi d.et ofte er svært
at f,å platte tLJ. ea baglndsugnlngs-
notor på gruad af fo4kanten. Fast
leJehue fordl det er det stærke-
ste, når ea conbatnotor ofte er
udeat for nange stående l-tal.ler
illrekte på akslea.Indeafor deaae
Brupps af motorer kaa f.eks. næ-
neet Super-Tigre D, Webra Mach II
Ollver Tiger, MVVS Dr0ox Special,
og Super-Tigre G.15..-Af disse er
Super-Tlgre D og OilJ-ver Tiger de
nest benyttede. Det er nødvendligt
at motorea er startviLlig, da det
nenJ.Lg nange gange er Jordtiden
der afgør en kanp. f forbiadelse
hermecl o? alet en stor forclel at
have en ( helet 2) nekanLkere der
er godt kenclt ned motoren.
Dr conbatnotor skal desuclen have

en god /delser-461neil menes at
den skal kunne fremdrlve nodel-
J-en mecl nlatlst 11o-12o kn/t. Den-
ne haetighecl ekulle 1et kuane op-
nåee ned en etaadarcl S/T D ell.er
0liver Tiger. Motorer son Cox spc.
oB S/T G15 er betyd.elig hurtigere,
men også naget vanskellgere at
starte, og lkke Eå robuste.

Inclen Du begiver ttlg ud i J-neter
cllkl-eIr et par gode råd: Hav aI-
t!.d 2 nodteller llggende monteret
ned lJ-aer, så Du hurtlgt lran kon-
ne i luftea igen, hvis Du havare-
rer den ene nodleL-31ot skal Du
huske at fl.ytte aerpentinen over
på den anden lnden den konnei' L
Luftca.
Evis det ar nuligt, Wt 2 dyglL-

ge nekanlkere, der under kanpcn
akaL nedlbrlngc rGeervepropeller t

"EktøJr 
llaer og bradetof.

buakr
ES GOXE I'DSTYR ER EN EAI,V SEJRT t

Joha Mau

Flyvedagskonkurrence

Konkurence[ blov tor T,/R f,loJct
på &agor Fulbilr Der ilsltog J
bold fra ilyllaatl og I fra Købeu-
bava. Kuldcn var ilen hårdcate nød
at bldrka-lsæ når tler er ct lunt
bus lJ.gc op ad ban€Dr nen e! ale3.

udglk ogeå af andre åreager. Dea
væete var da Erlk Dahl aon ne-
kaaller bl.cv raat L Panden af OlLc
EasJ.ln6e l-andeade nodcl. Ealillgvla
to6 haas brllIcr alet neste af eto-
tlet, aå sn elen ulykke beliltgvJ.e
bl.ev afværget lige før eikkcrheds-
hJelnen blev obtiSatorlsk. Ole
I{aslinga nodel blev halveret.
I spceil f1øJ I€if EsklJ.dscr hien-

ne, neilens de to aadre deJ-tagere
fJ-øj på Amager Fælled. Denne koa-
kurrence 6ik foriøvrlgt over t hi.-
storiea son dca sitlste Uono-].iao
konkumeace.
Tean-Race t

1. Eanar/Jene Gcschw€adtner Conet
1o:15 Super Tlgre

2. Siggård/Bobjerg WJ-ntly,zlrfaep
lor77 15 MYVS D.

f . J.}tuu,/J.N1elecn Freilerlcla
lozJJ ro Super Tigre RV

4. o.Poulsen/Christensen Årbus
1]. t11

EEs.g.t
1. I€if Esklldeen Grlndsted

2oo tu/t SuPer Tigre Gl5

2. Jeus Geschwendtner Conet
t96 b/t Super Tigre GII

J. t{iels-bl.k C' Eanson Conct
189 L!,/t Super Tigre Gl5

Super Tlgr€ RV



l. vårkonkurrence
ler 9/1 blev den første vårkon-

kurreace fløJet på .A.nager trblled.
Det var et fouygende blæsevejr,
der fik a1le Stunt og Speedfolk
til at bli-ve hjenne.
I ToaD-Race deltog hele 5 holal.

Der bLev benyttet sLkkerhetlebjeln
6arnr.en med de aye regler, og tlen
eneste utilfredshed der hørtee.,
var plJ.oterue der klagede over
forstrakte arme, når de skul-3.e uå
ud tLl l-9r5O ntr. cirkleno
Der bJ.€v f1øJet 2 f,eate; Senl-

flrraler og finale. Systenet er så-
LedeE at cle tre bedste i Seni-
flnalen går tff finalen, nedeug
de øvrlge placeres efter tLderne
I deres ortllnære hoat6.-Et vLrke-
J.Lgt effektivt systen tl3- at unclgå
fJ.aalectel"tagere, der kval.lflceree
geatlem lette heate.
I før6te heat fik 5 holct noteret

en tid.-Men kun et untler 6. nin.
Det ene bol-d der ingen tid fik,
Ya.r John Petersen,/Erik Thygesen
Conet ned førstnevnteE Super-Tigre
nodel, der ctesvæme også i andet
heat utlgik på 92 ong. på veJ nod
ea god tid. Kun to andre holtl vo-
vede node].l-ea i 2. heat.
I trlnflyvningea ti3. Seniflnalen

havarerecle Werner SiggårdÆørge[
Bobjerg deres mod.eJ., så kun 4 hold
deltog 1 SenlfLnalen.
I finalen van der kanp tlJ. stre-

gen 5- et neget lige 1øb, bvor aJ--
Ie hol.d tLøj 25 ong. pr. tank.Det
kraftige b1æseveJr urde! hel.e kon-
kurreacen [ed6atte sinpeJ.t hen
nodellernee bastigbed ned ca. 10
lø,h.
I Conbat Yar tle! kua to tleltagere

begge fra Holbæk, da ingen af
trbederlcia-folkene havde oode].ler
neal. Jørrr Rasnussea gentog sejren
fra KM ned en Eikker 6ejr over
Eane Jørgen Nielsen.

Team-Race t

1. Eaag /Jena Geschwendtncr Conet
,t29 o 5t7o loz36 s/r

2. JohD Wu/Jørg,et Nielsen
6la5 o j*z 11 ro4 sÆ

3. Pat/Oila Haeliag - Conet
6254 Srto 5D8 lLr15 llvlls

4. Fal1c Rlvol-dt/ f,. Eaasen Conet
? tL6 5 r55 o s/9

). W.Siggårat/ J. Bobjerg WLndy,A'Iasp
6 roL o o O1-iver TJ.6er

Combat r

1. Jørn Rasnussen Eo1bæk 297
2. Hans J. Nielsen Ho].bæh - 20

I{fk TORNADO 141! er desvæme b1e-
vet opløst efter vedtagelae J- klub-
ben. De 5 resterencle medlenner er
blevet indneldt I Conet.

Tornailo er ea neget gannel kIub,
tler stanmer heJ.t fra halvtrecleerne,
hvor nan fløj t Otteralev Mo6e" Da
nodelflyverne blev flyttet tll Va1-
byparken, blev klubben i starten af
L95o e1åct !,ammen necl Wlntly. Men aL-
lereile J år ofter, startede gdbry-
tler6 fra Wlndyr bl. a. gamle Torna-
donetllernner clet nye Tornaclo, der
altså nu lgea er bLevet op1øst.

Der Lndbydes tl1 den 2. Vårkon-
kunenca på Anager Fæ11-ecI.

TIp: L1-4-a969 K].. 9oo

STED: Amager Fælletl
STAR]GEBYRt 5.-kr pr kl-asse 12.-

fo! Team-Råce ho1d.

SERVICE: Der kan købes Ø1. socla-
vand, kaffe og varne pø1-
ser i klubhuset.

TIIMXLDNINGI Senest tlen I AprJ.1
GfiFtffgahg startgebyr) ti:- r

Iiennlng Aatletsen, SøveJ l
266o Vandelsbæl< Strand.

KIÅSSER: Å1le ICDA ( og rAI)

PROGRAM Græsbaner

9oo - r4!o srrrNT
t4oo - 15'o conbat

Betonbane r

9oo - Llzo soeerl.
i2oo- L65o r7a
På gensya på Ana6er Fællleall

ltg couEr

RANGLISTE- CL
Vi bringer her de I første i hvcr

J.J.nosttrrlngskJ.asse. Ranglieten er
udregnet i.føJ-ge de nye regler.
Der er lkke aogea rngliste 1 speed

da der endnu ikhe er fløjet nogen
2-11ne konkumenccr ned rceulåat.
STUNT!

l-i I€if Eskildsen 6lo (t) ? pt.
2. nh{L t[adeea 6to (3) 4 pt.
J. 3øJe Chrlsteaaen f4r(1) L pt.

CCFIBAT:

1. rlobn l,trau 5t5
2. Jørn Raenussea ztL
J. iløtger Nle1sen 6t5
4. FouJ. Jengen 635
5. EennLng Sinoneea 5Jo

ilørgen SobJerg L4,

(4) l-4 pt.
(t) 8 pt.
(2) 7 pt.
(1) 5 pt.
(2) 5 pt.
(2) 5 pt.

TE,AM.RACE:

L. E/J Geschweadtner IJ8 (5) 5fl7
2. Rlvold/Eaneen L18 (5) 5z1z
1. Fez/oLe Eaellns L78 (4) 6rc1
4. J. wu/t. Nielsen 6lf G) 6o6
5. Fetersen/Ehlers Lt& (t) ?241

Comet har au Lndført at nedlen-
nerne 6ka1 betale kontiugent På
Giroblaaketter. Evie uogen er iu-
teresseret J- giroaunneret skal- det
hermecl bringes.
Giro 15 6o 74 Nlels-Erlk constan-

tin l{ansen, Randkløve A116 52
277o Kastrup

IClubben har endvidere fået lavet
ea trbogrr til nye nedlenrner. Det er
en dupiikeret skriveJ.se, der På
sine 1o sLder lntlehoJ.der klubl-ovet
gennetngang af linestyringsklasser-
ne, flLyveplaclsregler osv. ALIe klub'
fornad der er Lntereseeret r kan
få tllEentlt et eksenPlar.
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Helihoptet-
ainge
med
dfuehte
træk;
Palle Bang

Denae fly-tYPe blev første gang
lancQret i L954t da en studeren-
tle vdct Camb,riclge, Charles Mc.
Cutcheon. besluttette at fremsti]-
16 aut enklest rnuJ'j-ge motorflY.
Den består af en vinge, hvis ene
encle er forl"ænget til en bon, På
hvj-lken rnotoren er aabragt. Yin-
kelret på vingen flncles usalerti-
den en arm til afbalancering af
flyet, og på selve vingea er fast-
hæftet ea bø jd.erorsstablllsator t
iter skal holtle ylngea på ret ind-
fa].dsrinkel. Den iuteressante
ftytype har vuntlet Eange 1-ieh,ha-
vere rundt on i vertlear clog sær-
lig i,Yfarzawapagtlaatlene, hvor
den ses betegnet son e4 nrosJ-sh,
en tjeklcoelovakisk eller ea polsJc
opfinclelse. lfietl stsrre inocleller
tj.l notorer Bå,2,5 ti]. 5 ccn er
rler sat rekor(ler Bå over halvan-
clen tines varigbed. Den her be-
skrevae nodel, der er en noclerni-
seret ualgaYe af Dick Place's U-l-
1-e balea-Yinge, kau bygges på en
enkelt= aften.

llybts vinge frenstil-les af
5 nn hård ba].sa i d,et viste pro-
fil. IløJtlercret fremstilles af

2 un halvhård balsa. Yeal tilskæ-
ring af flnnerne, der slcal- bære
højcleroret, passes på, at wingen
får clen rette intlfaldsrinkel,
nenlig 2o gratler i forhold. til
l+øJderoret. tr'i::nerzre frenstilles
af J nn hatarhårat balsa.

Motorbongen frendtilles af en
5 x 5 nm fyfreliste, cler pålines
en 5 x ]-5 mnhalsaliste. Bon'nens
kanter afrr.rntles. ?å enclen af bon-
men anbringes notorgond.olen, tler
er lavet ef let balsa, nen får
en cirkr'l.lær frontplatle af 4 un
krydsflaer, dianeter 35 M. På,
pladen fastsknres en Gox Pee '!Tee

motor necl så træskruer, således
at brænttetofnålen hækler 45 gra-
rler incl nod flyets nidte.

Inden vinge og uotorbom ean-
lee, sJ<æres et li]-]-e st5.kke hård
bslsa til , sålecles at tlet bllver
kilefornet (son et stYkke a]m.
bagkantsliste) - Dette sbrkke,
cler ekal anhtr'inges på sarnlings-
stedet nellem vinge og bom, skal
siJcre, at notoren får <let rette
opacltræk i forhold. til vingea.
Det får den, dersom ileas trækret-
ning blj.ver i højd.erorguad.ersi-

<lens plau. Iailen endellg eanlfurg
utlEl<æres eIr fordJrbnlng I ldleetgrk-
ket, sålecles at balanceegerens
bøJetle ende kalr enbr4ngee her.
Bfter sannenlinning overbinclee
ea,nllngseteilet ned en l-ærreds-
.otrC-omel, hvorefter cler' clopes 1-
gen.. Flyet overflactebebandles på
vadig ris, inrltlJ. orerflaalen er
glat. I flyets vlste tyngrlepud<t
Iaves en gennenbor:lng, og her
anbringes en plastlcbømlng fra
et ninib.ana"nstilr. Bøsnlngen a-
rallittes fast.

Ier stikkeg s11 nÅt genneIn
bøsningen, hvorefter der afbalan-
ceres Dred loddetin på balaacee-
geren, evt. lines fiaerballast
på ringetip el1er notorbon ind-
til fuldstænrtli.g balance er opnå-
et i enhver stilling af flyet.
Flyveklar vægt er ca. loo gran.
Yecl start er ciet bekvent neil en
startfjeder på notoren.

Son propel anvenclee f. eks.
en 5 r ,n. l{an holcler på notor-
gonclolen, og når notoren er i
go'g (og brænd.etofnålen stll.let
til højeoterrpiYrr), stikkeo en
eger geruxen bøsringen, og rringea
sli-ppeo i vandret stilling. Iart
være neil at have hastværk. - Fly-
et slcal. eelv spinne sig fri af
egeren og i- Yejret, clet går nent
ned lidt øvelse. Derinoal er det
næsten uuuligt at foretage hånd-
start.
' Flyr kun i helt stille vejr,
f. eks. en stille sonneraften.
Mecl en tankfyldning På et Par
ccm kan cler ned en god noclel oP-
nås højaler På et Par hurclrerle
neter, og når rootoren ætter utl'
fortsætter flyet sin kredsencle
bevægelser. så den strraker kun gBn-
ske langeont no<l jord.en. Er tler
en qu.1e vlncl, kan resqltatet
clerfor bl-ive en langr lang tra-
vetur, og det er etr god lde ned
rraY:e og ad,resse På flYet..

?alle Bang.

Helikoptervlnge til fu - Wæ,

eL lignende motor.
Konstrueret af Palle Bang.
Vegt flyvektar : 92 gram.
Egningen er ikke i skata.
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OTIVEB MANIFOTD

På grund af at nan lndførtc 1yd-
dempere J- hglaad for ct par år :

siilen, begyndlte Oiliver at frsn-
stl]-Ie nanlfolds tLl Tlger serien.
Den før6te version havtle 2 ucl-
stødsrør, nen alen seucete som bliver
prøvet her har. kun ct.
l,ianifolden er af 6tøbt 'Af.unlniunt

der er santiblæat tJ-1 satane gracl
og farve son kruntaphuset. Et vir-
keJ.igt aobclt arbejde.
Jeg påmonterede oanifo3-ilen på en

Modificeret, hårdforcblonet OliYer
Tiger Mk.4r eftcr foret at have
testet notorcn nclcn naaifold. Det
skal enilvitlarc altrtrea at den ori-
g5.na1e karbrt&tor var erstattet
med eE Cor o49 krrburator, nen da
<Ien bJ-ev bonyttot uforandret vetl
al-l-c kørslcruG r cr det utien betyd-
n{ng for resultatct.
Jeg provccie først notoren nedl std.

nanl-foJ.d på prøvebæokr hvllket gav
et væeat1l-gt tab 1 ontlrejninger
nod sn baftJ.g forøgelse af køre-
tl.daa.Derrftcr b]-ev nanifolden
nodl-ficcrct ( Ee tega. 2)r og det
havelc ct ovcrraekende reeultat.
fudlrejnlnqsrae steg iSea en clelt

nen okonomloa saak l"LLa tLlsvaroa-
dc, mea kurr err anelee.Dcauden var
notoren uaædyaDl-ig ren at håndtere.
Dct var faktlck helt qpændende at

ee resultatct L en motlcl-, Bå tlt
flyvetlagakoDkutrencenr var nia
CILlver fi.ger nodel uiletyret ned
manlfolden, og reeultatet var eå
overbevl-eende, at det virkellgt
cr Yaal at arbeJde ned.
]'toalellen tabte kun ?-8 le/f L
forholil tiJ- uden manifold, nen tL1
gengæId vandt clen 15-17 ongange pr.
tahk, o6 køri.e 55 ong. Pr tank.Nu
var dlet ikke deu 6anme propel-r Bon
dla nodleJ.J.en bl.ev prøvet uden nanl-
folcl, nen erfarJ-ag ned ProPellen
har vl-st at clen faktLek er dårUg-
ere entl den førete uden l'lanl.fe].d.
Mode3-len gennemførte de 2oo ong.
vect fLyveclagskonkurrencen på 1or24
ned J l- 6n clrkel, hvllket var ila-
gens 2 bedste tid, nen det er nLn
overbevistrlngr at med en gotl træpro'
pe1, vll dlet væcre nuJ-igt at få
virkellg gI-æde af systenet. For
overskuelighedens skylil er det hela
sat i kolonne.

oni o r,rr ar- vn r'ir ror-n

Ean6 Gescbtrendtner

høver.s a$t. kopel tutu. el. Kn/t øIconon{

tiitGD Halifo1d
prlys!øk 8x4cox 1J.ooo

lJ.ooo
5,
e,5

eek
sek.

Hoil Had-fold
prsvcb€eEk

8x4cox 12.4oo
12.5oo

95 sek.
8f sek.

l4ed Hotlaficerct
naa.i:fo1cl
PrøYGb-L

8x4cox
12.9oo
12.8oo
]-2.?50

9l- eek.
].o2 rek.
1o5 sek.

TrlR uodel
udcn oaa.i-
foItl"

7 x 8 Praac-
tilio træ.

L78 Wr
at8 tu/t

75 one.
42 ong.

T7h nodel
letl Eoill-flccrct
na:cafolci

?x8Bar-
t€16 Toraa-
ao (s]-aef.)

L],o 1ø./t'
lrL 1e/t

,,
55

OE$o
OE$r

I

MOOICERET
I

2 oygg"Lonkurrencer

Orkan havde den 26ft byggekonkur-
renGer Der deltog J nodeller og
donnere 8.11e RivoJ.d og fling
Jeasen. Vintler blev Robert Peter-
6en, 4ed en akleles ridu:ederlig
atuater, tler va-r overlegen vin-
der neci 54 pt. Itr 2 BøJe Chris-
tensen fik 4o pt. også ned en
stunter. Drdvidere blev h.s]. Rrs-
muaEon [r., ned en Dougrs conbat-
notlel-.Alt 1 aLt var dcr cn fl.n
staatlard oyer aILe ilc deltagende
node]-]-aro
1. Robcrt Fetcrsen. 2. BøJe Ch-
riateasen ,. hua Raanuesen 4.
Jørly Stceascn 5. 3øn Ottoaøn/
Jørly Stceaacn.

Conet havde deres byggekorkurreacc
d.en 6/2, og også her deltog I no-
de11er.-Det'er jo 11dt sl-øJt i en
kl.ub på 4O mectlenrner.
Der var cle3.t op i eksperter og

begyndere(nedlenmer nindre enil l-
år). oer var 4 begyndere og vin-
d.er var blk Carlsen metl en nYde-
L1g speednocleL, der fik 47 Pt.
Nr. 2 b]-ev Dlrch Ol€sen neil en
Donlnator. Nr.J blev en ren nYbe-
gynder med en Stunt Iralaer fra
Ol.tI ( son vl brJ.nger en annelclel-
ge af senere)son var virkellg Pæn.
I ekspertklassen var kun f,enning

A.nclersen deltager, og.n{erfor sel-v-
aagt vincler;han fik 52 Pt.

Donmere va:r Per Gru:rnet og NJ-el-a
Chr. CbrLstetrgotr.
Benr 1. fik Carlsen 2. Dirch O1e-
ffi l. Joha Arnstorp 4. claus
BrLxnark. 818.1. Eenaing Anclersea.

Cresn er en neget ontalt node].
her bringer vi bil.1.ecle af tlen-
Robert Petergeu har b3rgget deu.

1tr
d-

+t&"r)
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r a.a :4 4l

2.
I. Flemning Dirler{keen fra

Hi1lerøtlklubben starter

2.r5. og 1o. viser Jens
Bjergs biplan"

5. Berryr- lTielsen etarter
roecl et flag efter no-
ale'l'l en, son teklanerer
for Eelsingør Bllnuaeuu

tl. Sebber trareen fra KtrK
Ee(l sin belt 4;e GrauP-
aer IAX[.

6. Svend file].sen fra Ørleu

Ben4y trielsene noclel.

Svencl flelsen-s etart.

Sgreu Eaogen

T,

8.

9.

4,
3.

N

th{ åtr,,

I
!"t

:rii.ye- .
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10.

9,
\

3

lI Ole Heyer trarse!. havde
et nindre havani, nen
kunne flyve efter at ba-
ve repareret neal tape.

L2. --- elalst nen ilrke
nlnclst. Deme nod.el hav-
ale et kanera onborcl og
kuntle tage luftbilletler.

7,
.t
#

12,

t,
\
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så rik PK SuprR-TrGnE
Følgende Super-ligre notorer leveres fra lager
tll CEOK-PåISER.
R:hg eller slcriv og få et tllbud

t

r
YERDEFSME SItsRAI1I4GCET -

rIIr YDRDNS IAVESIE PRIS

c 15 Racing RV Glowc 2ol15 Or..l G 15 Raclng RV Diosel G 20/23 RC

c 21135 RC

ROSSI 60, 398,-
De ber viste ting er kun et lil'J.e
udsnit Bf utt store låger. Resten
ken geg af nin prisli.ste, der sen-
des nod kr. lr- i- friærker.

Desuden Ingerføres de to verdeasberønte
motorer til racliofjernstyriDg,

HP 61 RC, 398,-

PK *roZ/o"nor;o
Margalisvei 15 . 8000 Aarhus C Tlf, (08) 145{12

G 60 F|-RC

cOx 0ReilGE;

højre undersid,e, Yenstte over-
side, højre overside. Pas på,
at silkens kæd.eretnlrg (iøberde
retaing) komrner t11. at gå fra
vturgespfuls t1I virogerrod. Mlr et
passend.e et3rklce er afklippet og
lagt over ri:cgerleleu, sprøjtee
rigellgt uetl vancl på, hvorefter
silJcen træklces glat ueil fingre-
ae, De våile yclerbegræDsd.nger
nalee necl alope fortSmdet ued
rigel.lgt acetoae. Efter !ørring
opnås etrannlng, og an kan ilo-
pentDg fortsættes' luiltXJ, sil-
kene porer er ættetle - eller
iuiltil fa,uilien prtteetercr.

I stabillsatoren er iudfæI-
tlet balaastykker, aler Akar forL
bLntlre, et clen knr.nner elg.

16

fortsat
Sa,me vlrhing lrar tlet påJ.inerle
ror. Stabilisatoren frenstillee
iøvrigt betlet af balea ned sPæt
tet overfladekarakter - såka]-alt
querter-grai-n.

Yed indflyvui-ngeu foretages
først glicleprøver' iadtl1' høj-
derorets ianlstiJ.llng er rigtj-g
og intltil sid.erorets stilling
giver model*len eD svag kurve
ti1 norlsat sitle af deu, det før
ste signal vi1 frenlral<le. Ted
rle følgende ootorpmver kan
propellen evl. arbrbgee neal
bagsideo freuad., eå d,et hel,e
foregår på en beherelcet nåile.
Dette qr e! forddl, for aelrpr
nodellen tll.er rogle ilrøJc
kmrbs. eå b€fiatler notoren rlg

beclst, når ilen er rer.
Yent roetl at etarte tll der

er belt vindstitle. Ittlr uaa
efter aogle ture er blevet hel-t
fortrolig necl nodellena egen-
skaber, kan roan give slg i kast
nect clristige tnanøvrer, og tlet
er helt forbløffenele, hvad, nan
efterhåntlen kan drive Cor Orau-
gen til.

Palle 3ang.

QooMER
lJoouen

Itan kaa få teening i fulal
størrelse af Bgoner (ae over
sigtstegning i' slilste lunner
af l{oiletf1Yveryt) fra rsilats-
ti'onea- Kvalltaten af tegdagcn
cr ilArllg, neB d€n er Soal at
btsgc efter- ?rAaen vl1 være
1o-It kr.
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Ef,ter 2-1ine reglen er blevet en
realLtet; er det vist på e!.n plads
at brl-nge en anvisning på et sin-
pel.t og rrhanilytt håadtag"
Det skitserede i DÅ (FAI) regler-
ae er efter nin menlng for stort,
eantl-d.ig ned at det ikke er justdr-
bart, som efter rain mening er et
prlnææt krav.
Dette hårdtags grunddel. er et 4

nn (udvendLgt) uressingrør. Dette
nå1es ud ti1 en længde af 12o nn
og udgløcles. H nidten J-ndskydee
et 4 nnr (inclvenclist ) rør på å cn
1ængde, der slagloddes son vj_st
på tegningen. Dette danner basis
for Justeringsskruerne, da gods-
tykkeJ-sen i et afunindeligt rør er
for 1i-11e. Der bores nu 2 stk
2r4 øm hu1l-er ned 1o nm afstand
på øldterstykket. I disse hutler
skæres l/8tt gevlnd.
Røret bøjes nent (grundet udglød-

nlagen) efter tegniugen og I nm
messlagpLaden slaglocldes på. I
forvef,an cr der boret et 5 nn hu1
l" hvllket tværplncten ( 5 nn-nee-
slngstang 12 cn 1.-g) slagloddee
på nldtea. l{ecl en afstand af 5!
nn ( 32J nm fra ridten) oJ.aglocl-

clee et par nessi-ngskiver. Disse
forhindrer håncltaget 1 at trkøren
sideLas i standeren.
Selve håndtaget frenstilles af

palisander, teak el1er en anden
hård træsort. Der startes med en
klods l-o x 2r5 x 1rl cn; denne
tJ.l-fil-es eftet ene egen hånd. Bag-
efter saves den nidt igennem, der
udhules tiJ- rør, og udskæes så
nan kan stiJ-le på skruerne bagfra.
Derpå sannenl-ines de rundt on røt
ret med en 2-konponent U.n. Hel-e
nol-evitten afpudees med snerge)--
Læmed og håndtaget lakeres necl
syntetisk J-ak. Husk at nal.e den
ene ende så der ikke byttes oro på
rroprr og trnedrr. Slutteligt monteres
Wiren ( cykeJ--gear kabel e1. llgn. )
den bør stikke ca. 8 cn ud af hver
ende, i hvilken der l-oddes et eJa
sozr det tilrådes at besaurre, da
det el-Lers neget hurtigt går i
styld<er.
Tilsidst nå det huskes, at de be-

nyttede 1/8n skruer, ikke nå epid-
ses, da tie 1 så falct trykker wiren
1 stykker.

O8aå dette nr@et af iXoalelfl.Jr.
Yarlrt er alile]'ea øat-alaDak.
Det dq'Idås 1kle, at realaktlo-
'Den er lokalpatrloti€k, alet er
ale! abælut itk€. X€D lAr ilet
tru ku er øat-dsaken6, der
har selalt oa stof, ke msu].-
tatet llks bliYe eded€dea-

Så Yt vll igeD bede al-Le Yo-
iå læaere oE at aenale os breve
mgd etl}lsr all€r Eånl.Dge!,
æn dl6 gsne Yil. baYå ual tl-l
(le øwiga låserg. Yi- er E9g6t
int€resser€do i at få fotogra-
fler - seDd os alE bealate !ega-
tlrer I bar. Huak at skrj-Y€,
hYaal billedeee foreatl-ll.€r.
og busl< at an-føre afaeDale!, så
Yl ke retumere alen, Y1 er
Eeet Lntereaseret I BegatlYer,
da Yore kBY til- beakærlng og
fomat er ret apecle].l,e -
negatiYeme Yll. ikke llile rc-
gen oYer1aat, da ale k@ bli-
Yer mrt at en neg6t erfgreD
fotognf (Erik trienstædt) -

Yi nå forb€hoLale oB ret ti1
at forkorts 11alt 1 ale artikler,
vi forhåb€ntl1g noattager. Hrts
al6t drejer sig on større af-
Brl-t, vll Yi latu].lgyia først
kontalrte forfatt6æn.

{Ierr6 Ge6chwendtner
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POSTKONKURRENCE
Konlcurrencen arrangeres af

den engels)ce klub i Norrich necl
Mike Woodehouse som prirnus mo-
tor. Den er åben for en klub
fra hvert laad. Klubben skal
flyve sine flyvninger på en
selvvalgt dag i oktober. Der
flyves i cte tre internationale
klasser, og der konkureres in-
dividuett og med holtl bestående
af en cleltager fra hver klasse.
Klub Lo5 København fløi søndag
tlen 27 oktober på Tnrllesninde
meal seks nand. Resu-l-taterrre af
konkurrencen blev son følger:
a,2.
1, Jin Trego SCAT, USA

. l-260 + 75 sek.
2. C. Zimer Stuttgart

. 126o sek.
3. Ame Hansen København

. 1247 sek.
4. A. Arroyo [arlrid

. 1168 sek.
5. Børge HBusen Københava

. 116l sek.
13 F Frederiksen Københava

. 1o54 sek.

c2.
1. C Schmrtzbach København

. lll2 sek.
2. R- Eofsass Stuttgart

. 1lo2 sek.
J. t. Woodehouse Norvrich

. 1o91 sek.
4. K- Kongsberg København

. 1oB2 sek.
5. P. Den Oudlen De1ft

. lo28 sek.

D2.
1. C. Cusi-ck

2. W. Hartill
SCAT, USA

L26a+24o+2Lo
SCAT, USA

126o sek.
SCAT, IISA

llBJ sek.
3. R. Van fiest

E Rlingenfuss Stuttgart
. lI31 sek-

Steen Ågaer KøbeahatL
. 1oB9 sek.

B. Eelford Sorrich
. 998 eek.

Hold.
l-. Stuttgart .....3497 sek.
2. København ..... 3448 sek.
l. SCAI .....336L sek.
4. Norwich . JI4B sek.

Der var d.eltagere fra otte
nationer, og de fordelte sig
xoed 25 d.eltagere L L2, L2 L C2
og Io i D2.

Chr. Schwartzbach.

FLYVEDAGSKONKURRENCE
tr'ørste sønd.ag i februar må-

necl har for de fleste noclelfly-
vere altld været eR ganske sær-
lig, dag - clagea, hvor nan fløj
f lyveclag skonkurrence.

I år havtte man - antagelig
for at gøre det hele mere spæn-
d.end.e - nørklagt konkurrencen
totalt i FLYV. 0g spænrlead.e Yar
det --- d.et var spænalend.e on
tler i tlet hele taget kon nogen
ucl.

I A2 var Fiaa Frecleriksen og
lhonae Yæth tloninererrd.e. I slal-
ete start kunne thouaa bave

sikret sig førsteplaclsen med et
nax, nen det lykJredes altså ik-
ke. Finn vanclt konl<urrencen for
to år sitien, oialste år fi.k han
flere sekuntler end viaderent
6s1 hans resultat blev senilt
for sent ind..

I C2 stotl kanpen nell'en Xrik
Jacobsen og Xrik Nieastæd.t. Ie
sluttecle i clerne rældrefølge -
Erik Jacobsen laaler til at være
fuldstæ,ntlig uoverwjlclelig lige
for tiden.

Pal1.e Jørgensen sørgede for
at vi.Etle D2 ved at flyve 5 gode
fl3rvninger. Steen Agner kon for
sent i gang til at kurone nå ne-
re encl 2 flyvninger.
Resultater:
a,2 -L tr'im Fre<leriksea ...
2- [honae Yæth .
,. Per Gr:aaet
c2.
l. Erik Jacobsen
2. Erik lfienstærlt .....
3. Thonas Køster
D2.
l. PaUe Jørgensen -...
2. Steen Agner
J. l[. Then Jensen .....

Bo5 sel<.
789 sek.
731 sek.

B7o sek.
849 sek.
77I sek-

747 sek.
J5o sek.
295 sek.

Per Gnrnret.

4.

5.

6.

Schwartzbach trækker op.

Pr,l,lc Jorgeneea vandt d,.2/2.
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Prøv noget and.et

Stor og stilren mod.el af en særdel-es
sød.ygtig luksusmotorbåd .

Gennemført byggesæt med spanter og
andre dele udsavede.

kr. 5L ,5o
kr. 55,oo

':.sce ,S
iillir,i:,"i1lii;

\r:'!!4;':lJrjåii

bygEN YEI,ETTE
Byggesæt
f ittingssæt
Monoperm El-motor

kr. 19roo
Se VEDETTE hos Deres forhand.l_er.

qi'',lhlå'"

l. Vårkonkurrence

- SJÆLLAND

1. vårkonl<turence for frit-
flyvende modeller d. 2/3-69 L
distrikt øst blev afholtlt på
lrol]-eetrintle vetl Eillerøil. Be-
tegrrelsen vinterkonkurrence hav-
ale passet bedre entl vårkorkur-
rence, for det var bidencle koldt
necl frost og sne, nen med skyfri
hinnel. Vincleu var frisk østlig'
og i begyrrdelsen af konkunencen
føg det neal sne ved startstedet.

Efter nogen d.i,slrussion on
startsteclet på grund. af en kecle-
lig vin<lretning startede konkur-
rencen tre kvarter forsinket kf.
1o.45 med et cleltagerantal På
1:. Elere var nødt op, mea skå-
-ei.e rqoclelleroe og gak i steclet
o6, b;6gede sig.

i å2, der havtle 7 deltagere'
var der nård konkurrence nellem
de iare rgnn]eF hmPer, Per
Glrxret, Eaas Ea4sen, Tbomas
Kongs;ed og Fi:ø tr'recleriksent
og cle slutted.e i ævnte ::æklce-
føLge med pæne resrrltater Yei-
ret taget i -oetragtning.

naaae E8asea gjorde ea brav
inctsats i Å2, nen eå sig ikke 1
stand til. at gen:renføre sialste
etart.

I C2 vovede kun tre at flyve,
og ber var konkurrencen ringe,
idet kun Erik Jacobsen gennem-
førte alle fem flyvni-nger og
vanclt. Kjeld Kongsberg blev nr.
2 med. tre flyvninger og to øcle-
lagte mod.eller. I$iels Roskjær,
der el1ers er A2-entusiast' fik
en enkelt start på 84 sek.

I gas, hvor 4 nand. stillecle
ti-l start, fløj kun Ihonas Køs-
ter og Niels Chr. Christensen'
ned Køster son '\rinalerr men metl
triels tæt på. Steea Agner flk
2,5 sek. overbicl i første flYv-
ning og var så længe on at hente
nottellen, at han opgav at flYve
mere.

Resu]-tater:
ar.
1. trorten Sørensen ....
a.2.
1. Per Grunnet
2. Hans Hansen
3. Ihonas Kongsted. ....
4. Finn trIeecleriksen .. .

5. Eauue EanseD
6. Ole Stig Rasmussen .
7. Svend trbe(leriksen ..
c2.
1. Erik Jacobeea
2. KJetd Korgoberg ....
5. triels Boskiær

18 sek.

764 sek.
585 sek.
661 sek.
643 sek.
44o sek.
l9o sek.
1o4 sek.

D2.
1. thonas Køster 8J8 eek.
2. IViels C Cbristensen 8I3 sek-

Poul Basnussen.

574
255
84

i!f: .trJel.l Koasabers er lts bangc

selc. for attæeEke oP-
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Pifatl "t 
ilen kunatfl.yrcnotlel' Jcg

brugte ttl de flcatc konkuncacsr
I 1968r og forncntLlg bl1vcr tlct
ogeå d.en Jeg kouner t!.1 at bruge
l- den førgte <lcl af 1969. Af koD-
kumencer bar dea vundet NM; o6 er
blevet [unner 8 vcrl VM.
Plrats fS.yveegenskaber har Jeg

forsøgt at få så ldaeLle aotr nu-
J-igt tLJ- kantede nanøv!e!, son Jo
har de store svæhcder og evaheils-
taL" Dette er akat en snule på be-
kostning af dle ru.nde manøTrerr melr
dlea lange bagkrop sl-krer, at den
al-IlgeveJ. er ret ro15-g i runde na-

Ilnee etr pa.Plaact afPudacs og
det bcdgtc tLL beklædalng er paptr.
'SttrrretøJet er lavct af planotråd
trckaatea ilog af JeraPladcr ilet
akål fungere neil nl.ailet nu1lgt
slorr oB 6å ned Jwa nodstaad fra
yderstllllag tl.l yileratllllag udcu
uden bak og ryk fra dlverec tlngt
dcr slæber lnod. Der er gevLndl i
trekantea on hovedbolten.
ltotorbJælkerne ]-aves af 1o x 12

cn bøg1 der fra forreete ePante
og t1l bageete afhøvles t1l JxI2
m, dette glver en blødere over-
gaag af notorkræfter og vlbrati-
o[er til kroPpelt og fornlnilsker
således chancen for revner l- krop-

'w
en

stunt
model

LEIF ESKILDSEN

.F

pen efter nogea tids brug, og aa-
turJ.lgvle bliver konstruktionen
].ettere.
Motorfundanentet, der bør aannen-

liltea nåd Epoxy-1in, forsynes necl
tark og hju1ste1, og sanmeullmea
herefter ned de t EE tykke kropa-
sider, der bør udskæres af håtatt
balear-det skal benærkee at ilct
øvrige balea ekal- være blødt ti1
nellenbårdt. Kroppens over -og
underdel af 1 mø bal.ea, bøjes veil
danrp, nen kan også laves af ud-
huLette balsaklodser.
Modellen har kun et hjul Place-

ret i kroppen foran vingea, sant
en ha1es1æbe! af balaa bagtil.
tjulstellet er Lavet sorn forsø6t
og det viser elg, at det stort
eet vlrker gotlt på græabaneri E6!
at det er aæsten ubrugellgt på
betonbaner. Der er naturllgvis in-
tet i veJel for at nodellea lcan
uclstyres ned et 2 el1er J hJulet
underetel.
Tark8yatenet er G. Aadrich. l.!aa

kan ogeå brtrgc B. El.ner ayeten,
llcn det er nlt lndtryk at AJ-alrl-ch
vl.rker bedst.
Itankstørrelsor afhcagor af notor-

typcn, bræodetoffet og veJret. ilcg

bruger en tank på 115 ccn. Er 0S-
!!ar S ,5 notor ned en l-o r 6 propel.
Brcndstoffet cr 25 ø Castrol l{, 7o
ø uethaaol oe 5 % Nltronethaa.
Al1e noclernc notorer fra 4-l ccn

vl.J- egne sig tLl nodellcn, dog akal
lran pa6se på tyagtlepuaktct, hvls
nan bruger cn notor cler afvlger
væsentllg fra 18O gr. i vægt.

Ea1eplan og flaps er lavet af nel-
lenhårde baIsallster, opbygnlng
frerngfu af tegnJ.ngen. Haleplanet
bør væe neget etl-v, da det er ned
tiI at gøre nodellen sikker i kræ-
vencle nanøvrer.
Motlellen beklædes ned papir over

alle huller' nedens træværket kun

clopea. Vetl lnilflyvni.ngcn af nodcl-
l-eu bør der af uøvede nodel-flyvcre
væ[ges nogealuailc stlll-e vejrr J.Lge-
Ledes bør nan nontcre noilellen ued
lyddaper og eu tuag splnaer for
at 6øre lrotlelJ-en en snulo aæee-
tung, herved er nodlellea tennet
cn de1, og for kraftige rorudslag
virker ikke nær eå kraft1gt. Mo-
de].len trlnmes au ned trlnkl-oclsen
i yderste vlnge, aå nodlellea lig-
ger fuldstæordJ-g ene 1 ret -og ryg-
flyvning.

!la.n e! au konmet eå vittt, at nan
for alvor kan påbegynde trarlngea.
For at væe helt på toppen, slger
eksperterne, at nan skal træne
2oo-25o starter årttgt, og dette
antal- svarer også tLl det son jeg
træner årffgt. tralngen bør fore-
gå ned konkurencenodellen.
Evis aogen ønsker tegnJ-ag 1 r vLJ-

alen kurre fås ved at akrlre tit nig
adreaEea er f øIgencle: Iel.f Eskilal-
eea Elnnun ?2OO Grlncleted.
Ti1 slut vLl Jeg gerae elge gotl

fornøJclse ti1 dte eon eventuelt
bagyncter på en Plratt og Jeg vll
gerae høre on flyvalngeu af denae.

nøYler, eant 1 Llgcudflyvning.
At den er ltlee]- ti1'kantede nanøv-

rcr viser e:lg vcd, at dea har en
gaaske 1111a venderadius, og at den
er ret ].et at tå fuldstænd.16 1 ro
øJebJ.iklceLig.
Plrat er konstrueret utl fra d.en

nu efterhånden ganle Star1ett, dlea
brugbr såLedes eanne pJ-anprofil
son d.enne, dog har Plrat størrå
epmdlvidde, hvllket ekullg.gøre no-
dteLlen hurtlgerc i vend.ingelne, d.a
plaabel-astningen eSmker, nen dette
gør den tJ.1 gengæl-d nere følEon.
ovetfor hvJ-rvJ.er, nea dog kua en
snule nere fø1son overfor blæeeveJr.
f,ovedplanet laves løvrigt på tra-

disionel vls, spanterne frenstil-Ies
ad 2 gaagel en Eide ad gangea, J-det
l-nderete og yderete spaate laves
nøJagtigt af 1 nn jeruplade, og
nan J-neLJ-en pladerae J-qger 12 6tk.
1r5 nn Balsaplacle, berefter er der
lrun at pudae ned til' Jernpladerne
tl.L spanterae er fædig.r-EuEk 1
dct enc cæt at l-ave huLler tt.J.-åty-
rell.nerne. f,erefter :lJ.Lnes 5:r5 baL-
sa1lster, forkaat og begkant aant
randbuer påLlnea, lrrytlsflncrabund
ned trekaat LLlnce ned Epory-11n,
plaacta nldte bekl.æd.a, og tlcr på-
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RNE

E - 3t er ærneat at betegne son
en temikrnoclel , men der er tlesu-
den'teget hensga til- at fo:rnind-
ske syrkebastigheclen- fottellen
vil;clerfor opnå de bedete resul-
tater uniler rollge veJrforbolcl
ned jæYa ternik.

Ted konstruktionen er cler især
Iagt vægt på en eoal dJnra'nisk Læng'

alestabilltet sant gotl lndtræng-
ningseYne 1 teruik. For at oPnå
dette er planProfilet ralgt tll.
fl-flvai:rg Yed ni.alateLetor cs,-Yærcli t
d.ys. eE ikLe for 1111e flSrvehas-
tigbed. I{a'l sPla'nsPmfilet er
valgt netl aYsgt bvælvet unclerd'-
cle, og tlmgtlepurdrtet er placeret
9å, 54 af kord.en. SeLv ou motle].-
l-en flyver ned nlddelator hasti-g-
hecl, ,er gtidetallet forbettret så
roeget ved forqlnd.sl<elee af den
inclucerecle notleta.ncl saqt ved for-
uindelcet kropanodstandn et qym-

cffi,

År:re Eaueen ned sln notlel.
tretlerat see modellens aluni-
nlu.næse.

kehgstigbe4sa rldrs er neget stør-
re end den, tler kau oPaåo ved
6tørre ca-Ytercli (nere hrælvet
ptanpmflt).

furbrlenstråtleae På Plan og
bal-eplan vlrker ti1 forbedrrag
af længdesteb,illteten sant til.
fornLndskelse af strrdcehaotlgbe-
ilere I eti].le, fugtlg ].uft. KroP-
petr er CJorb Paseencle kort, udea
at haJ-eplanet d.og konner så nær
planet, at Leengtlestabj-llteten
forringes nærkhart af rtlown-
washn fra d.ette. Der er taget
hensyn tll en eftrapning af bag-
kroppens tværsrit tilsvarencle tle
stlrrkenæssige krav. Dette sant
den kortere kroP vil have gunstig
indflyitelse på trægbeclsmomentet,
cter formindskes, når nodellens
masse koncerrtreres nter tlrngdepunlc-
tet. Kroppeas æse er clrejet af
mesoing og uclboret for h,lykanroer.
nen er fastgjort til et alunini-
uur?r, der d.anaer forkroP til og
m ed. plarrbefæ stlgel sen.

Den IaYe nPYloni er uclskåret
i 2 mn aluni-nilu og indsat i et
snit i røret. Forned^ea er den ucl-
skåret til krog og bagtit tilsPid-
set for jævn styrkeæssig over-
gang til b.agkroppen. Opbygningen
ef Blanet giver Eocl vridningsstiv-
hed på gn-rnd af aliagonalprofiler-
ne under balsabek]pcl"ringen og cle
ne].]-en hoved]-i.sterne indsatte
lasker af o,5 m krytlsfiner.

Arne Hansen

1i\

SAPEN NGR€
motorcr

Yi har an fået 
"rn 

ssnding af ile
belt nye Super-ligee notorer
hjen- Desuclen har v-l oprettet et
l.ager af rsasxred.ele til. diese
notorer og tll ite geole sodeller.
De nealenfor rnfsrls prieer for
notorer er lnk'lugive en orlginel
Super-Iigre opirrrer.

STRATOS

e 2o/L5 D Stanilard
et 2o/L5 e Staud.ard

& 15 eV Eacing
Staad^ar<l el*ler speed

gløclerør -

L5g,-
rrg,-
259,-

lorlo

SEMO.byggeset:
MUSTFIRX L'IZcm
YlKltrtr L53cn
YAGA.BOIrI l5ocn
SflIUff B2ou
IHI'I-DERRIRD 89cn
MAX l[ASgER l28cn
SKII,IASIER 169cu
SfRATOS l9tr-cn

VIKING

kr. 245.-
kr. L35.-
w. L25.-

. kr- 37 --kr. 58.-kr. 39.-kr. +7.-
kr, 47.-

BANG'e HoBBY rEKrrrK
KOI{GEVEJEI{ 1r2 . 2830 VTRUH . KøBEI{HAVil
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l.{aage T/R fl-yvere, har problemer
øed tleres understeil.-Jeg håber
gennem denne artikel at hjæ1pe en
de1 over dette problenq som vl-t-
terIigt er skyld L at aLt for raan-
ge uttgår netl havarl.
Undergtell-ets konetruktion, kan

deles op L 2 hoveilgrupper. 1.
Græsbaneunilerstel. 2 Betonbane-
understel.

På en græsbane, er nan nødlt tl1
at bruge et understel, der sidder
langt foran tyagdepunktet. Det er
fordll- at vecl en lancllng på græe
komraer rrslagettt på understel-let
ttelvist forfrar hvorfor det vi].
væIte nodellen runtlt såfrerat ilet
er for tæt på tyngdepunktet. På
beton vi.l bjuLet rotere netl flet
Eanne og forbintlre det.

Den bedste type understel tJ-l" græc
er det laagbeuede torsioneunder-
ete1, der fJedrer på den nåtle at
det er åelve pianotråtlea oppe I
noalellen der fJedrer ( se tegn 1. )

TL]. beton skal unrler-
steLlet være hårclere dve" nindre
fJetlrendle, da det e11erE viJ. få
nodlellen tlJ. at lhngurohoppe, nen
også her er clet en fordel at bru-
ge torsionssystenetl bLot af en
kortere type ( se tegn 2.) da det
el1ers ved et par hårtle landinger
vL]- blive sl-ået ucl af forn

Mange har brugt placleunderetel
f.eks. 2 ns Du"ral. e11er 1r) nn
fjederstå!., men efter nin nening
er dlese undlerstel for hårde, og
bliver cle først sLået ud forn et
par ganger kan tle forholdsvis 3.et
kaække.
Det betlste tLl understel er I run

pianotråcl, der al-tLd skat bøjes
med runde hjørner.-Man nå alctrlg
banre understel-1et i et skarpt
krrælc, for så vJ-I det snart brække,
da itet blLver skørt af såilaa ea
behanclliag. Man-nå beller aldris
opgløtle pLanotråilen I bøJningerne
for at lette arbejdiett ila Piano-

tråtl bl-tvcr Btåltrådsblødt når
dat opgl-ødes.
Underetcllst ekal væcc eoll.ilt

faat6Jort :L nodellca. Dct gørcs
bedlet ved at fagteure det tl].
ea pladc, eon derrfter lLner 1
nodeLlen ned 2-konponeat Epory
J-in, dlcr or alot encate der kaa
ho1de :L længere tLat. ( ae tegD.
,) neat vægtnæaei.gt cr tlet let-
tero at J'lne det nellem 2 pladert
nea clet kr€wer at al6t heLe er
lavEt netl nere onbu.
I forbladleleo ned undereteL nå

nan nørlvencllgvts ogeå tale on
haleslæbere. For det førote er
clea på for lkke at nodeLlen akal
slides 1 etykkers nen også for
at si}re en etabil. start og
laDd{ng. El ha].eeLæber skaL være
fjedrende, dla nodellen eJ-lers vlJ.
slå revner 5.gennem kroppen. På
dea anden elcte nå den heller lkke
være for bløtl, da noclellen ellers
vi1 tvlnge clen 1 bunilt og tilsldet
hæl<ke den.
Det bedste raateriale er 2 nm Pl.a-

aottåd, hvie dlen er onkrlug 2 cn
1.-g.-Evis dea er ca. I cn vl1 clet
berlste væne 1;5 nm. Haleslæberen
ska.L naturligvis også væne sollclt
fastgjort, son f.eks på tegnlng 4.
De'.e placlc ska1 helst væe I for-
blade1se c.ed crutchen.

0g aedeus talen er on atarter og
laatU-ager.-Eusk n{n. 25-io 8t. bly
L yrterate tlp, for ellers vlI nan
sl€t {kke få lejligheci tl]. at se
o!. errs aye uaderstel vlrkert

Eals Ge6chwendtner

wffiwwwffiqwffilffi

TE GNl
TORSIONSUN DER

STEL TI L GRÆ5
BANE

TORSIO NSUN DERSTEL

TFL BETONBANE

H ALES L Æ.BE R
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ÆNDRINGtR i RADIOST

I ]øbet af kort tld viL KDA qdsen-
de ændringsbl.ade til nodelflyvebe-
stemmelserne. De væsentLigste ændrin.
ger i klasse K3 - multiklaesaD - Elr
at man fremtidig vil få 3 minutter
tiL at starte sin motor, og derefter
1o minutten til at flyve programmet
i. ltlan vinder sålades lkke mere eks-
tra flyvetid ved at starte motoren
son lyn og torden. Der er også givet
klare regler for, hvordan manøvrsrne
skal: adviseres, for den organisati-
onsmæssige deponering af sendere,
flyvning over forbudte om!ådeD (til-
skuere) m.v.

Endelig er regLerna for egenhændig
bygning blevet moderniseret, så vore
multireqler nu skulle være helt i
overensstemme.Lse med FAI.

6ODE . FERIEITIULIGHEDER

Trq europæiske radiostyringsklub-
ber hår koordineret deres tradition-
elle efterårskonkurtencerrsåledes at
man kan kombinere alla tre stævner
med en fetietur sydpå. Konkurrancer-
ne fincier sted såIedes:-

!3/Ia sect, Lischtenstein
L9/2I se?L. Bled, Jugoslavien
25/28 sseL. Lienz, Østrig
Dan sldstnævnte er den navnkundi-

Ee d3io;iieicckal-konkurrence. Dato-
en for siaJ:le: i 31ed er endnu ikke
officiel.

Ved samne lejiighed bør det vel næv-
nes, at ile!s Kiubbs! i Vesltyskl.and
og Østrig hveit år i ferj.esæsonen er
villige til ai stj-ile deres pLadseD
til rådighed for iadioslyringsturis;
ter.

0gså lokale turistforeninger viser
interesse for turister, der flyver
radlostyring. Her er f.eks.et uddrag
af en annonce fra Turistforeningen 1
Thannhausen/Schulaben:r'Ferie og flyv-
ning ! Under detts motto indbyder vi
Dem til at holde Deles feris i Thann-
hausen. En fremraqende modelfJ-yve-
plads med asfaltbane står til Deres
rådighed. For det legemlige ve1 sør-
ger gode hoteller og pensionater.

Dagsudflugter til A119åuerbjargene
O.g.V. ....rt

Der er mange muligheder, hvis man
vi1 flyve i ferien, uden at høre til
blandt de, der foretrækker Vfvl 1 Bre-
lnen.

VÅRKONKURRENCEN DEN 20. APRIL

llens pisse linier skrives ligger det
endnu lidt tungt med til-meldelse til
årets førgte konkurrencer, der skaL
finde sted den 23. marts. Oet ser ud
t11, at dette tidspunkt er sat noget
for tidligt for de fleste radiosty-
rlngsfolk, der endnu ikke er indstiL-
let på at flyve konkurrencer om vin-
teren.

ImidlertLd skulLe vi Qerna væte rB-
de med fuJ.d styrke til- de næste kon-
kurrencer, der finder sted den 2o.
april.

På sjæIland viL man denne dag fly-
ve i Sengeløse med Københavns Fjern-
styrlngsklub som arrangør. For arran-
gementet står Holm Thomsen og Jørgen
Holsøe, der har fastsat starttids-
punktet til kI. o9oo. Nærmere indby-
dels€ vil løvrigt blive udsendt fra
Københavns Fjernstyringsklub.

25-ÅRS JUBILÆIJTI I øRNEN

Næstved llodelflyveklub Ørnen kunne
dsn 25. marts markete 25 - årsdagen
for klubbens start; Da man begyndte
I 1944 kendte man naturligvls ikke
andet end svævemodeller bygget af
fyrretræ og krydsfiner. Sidstnævnte
havde man til gengæId nok afr da den
lokale krydsfinersfabrik var tvun-
get til at fabrikere 1 mm krydsfi-
n€r til besæltelsesmagtenr og man

var aldrig bange for at 'rkomme tilrl
at skære noqle requlære plader op
til spild, hviLket kom modelflyver-
ne tilgoda. Efterhånden som tiderne
blev mere normale kom der gang i
gummi- og efterhånden også gasmotor-
modelJ.er, derefter linestyringl men
i de seneste år har det været de ra-
diostyrede modeller, der har været
mest med i bilfedet. For tl-den be-
står klubben udelukkende af medlem-
mer, der flyver radiostyringr og da
man samtidig nu har medlemmsr fra
hele landsdelen, varer det slkkert
ikke længe, før man ændrer navn til
"Sydsjæ11ands Fjernstyringsklub" eJ.-
ler Liqnende.

Ingen har dog haft ryst til at æn-
dre noget før efter Jubilæet, der
iøvrigt først vil blive fejret lidt
senere på åretr når man kan kombl-
nere det med en fLyvedag.

KURSUS FI.}R RADIOSTYR]NGSDOIYIIYIIIIE

På sjæIland havde man som bekendt
et dommerkursus for radiostyringsdom-
mere i efteråret 1968. Distrikterne
Syd o9 Nord havde planlagt et tilsva-
rende arrangement til den 22. marts,
dagen før vårkonkurrencen. [Jesværre
har man måttet udskyde dette kursus
til sBnere på året, men man under-
streger, at det vil blive afholdt,
og man har sikret sig bistand fra
den FAI - uddanned€ instruktør Erik
Andersen, København.

I w. 3 af Xoile1fl-Yvenurt fanil-
tee uraler beslcrivelsen af
Icora3r's qBoouern eB beD8rk-
rrlng on, at der a,nvendteg ert
s]-alrgeforbirdelse nel].en lytl-
alænper og brælralstofstanlc for at
sætte tr1rk på bræntletoffet, eå-
letles at aler kunlne oPDås etl ne-
get fin tougarg.. Benærlarirgen
er rigtlg rok, ne! åbenbart u-
ful-dstænallg. trogle bar nenli.g
prøvet systenet ned alet resul-
tat, at notoxeu i tongang for-
slugte sig og Cak X stå. Segen
er deD, at brEndstoftryk kua
ken arvenales I .raallostyring,
når notorea er forsJmet netl Ka-
varlcarburator el-ler tllsvareaale
høJt uilviklet kartmrator, bYor
nedtlrosli-ErgeB ikke blot flen-
kaliles Yetl afsp"rring af tuft,
neu sarotitltg ved afsPærrilg af
brændetof. Yed tliege syatetler
opretho]-des et gunstigt folho]-d
nel-Ien luft og brænclstof veal
e]Ie bastigbecler, dog sæxl:lg
ileraon brænilstoffet tilletles
lrrraler trg'k.
Dlsee karburatorer findes eadnu
ku'n t naxlstørtelee, men efter
at tle nye ulniaturiaerede ra-
,tioanl.æg er konnet fren og har
rnuliggjort bygtring af qindre
full-house fay, vll. der a,ntage-
lig også konme €ærl1ge karbura-

lrlaggen-
?a]']'e Frg.
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Shark 45 byggesæt sæIges, sou
nyt. ?ris loor-. C. Birch-Han-
sen, tr'rederiksgårds A116 12,
272o Yanløse, (oI) Lo7276.

YYY
Skg,Iark byggesæt (C,5) eæIges,
eon nyt. Pris loor-. C. Birch-
Eansea, Frgårde LLI6 L2, 272o
Vanløse, {o1} fo7276.

YYYYi{YYYYY+YYYY YY Y

Der er netop utlkonmet et 4rt
nummer af Oclenee lfodelflyve-
klubs medleusblad, IVyt fta OMtr'.
I)enae gang har bladets retlak-
tør, Bent Seheetecl, koncentre-
ret eig orn vri.clningsstabilitet
for planer og haleplaner.

Desuden er d.er tegni.ng ti1
to gamotornodeller, en D2 og
en Dl, sant forskellige klub-
nybeder.

Ahonnenent på blad.et fås
Yed at ser.de 10 kr, til:
tsent Sehesterl,
0ri-onsrænget 1-o,
Pårup,
5ooo 0clense.

Der udkon et nunnner af det
beoynderlige klubblad., rEuni-
caae Tisesfi, omtreat eantidig
ned et siclste nrrmlrer af [ode]._
flyvengrt tlukkede fren, Indhol-
det nå siges at nære ret enestå
-eaale i' betrag:bnir:g af, at d.et
er et nodelflyveblatl. trlen der
er så^oæual nogen, der sjrnes, at
d.et er sjovt..

Abornemeu.t kan fås vetl at
senale 4 kr. i frinærker ti]':
?er Grurnet.
Erærvej {t[,
28Jo Tinrn,

Conet udgiver soIIt bekendt
n0omete;r - der er ]'ige konnet
et nyt mrnmer., Det er clet før-
ste med. Per Easl-ing.gon reclak-
tøt.

Abonueuent kan fåe vecl at
i-lodsætte 1o kr. på Couet-klub-
bens postgi:ro-konto. Det stræ]c-
ker tll. 6 nunre-

Uens ctette skrives tyder
altiftg på, at dette numner af
lfodelflyvenyt bllver eBd]ru Ee-
re foreirket end noget tidJ-lge-
re. Yi kurm.e - og rll1e for eå
vitlt gelre - slqtral€ slqrld.eu for
fs3sfakslger. oyer på Steteba-
nerne og postvæsnet, men clet
uil.l.e hun være en ongærgelse
af falsta. Ior s$r]-dea er yoreg
- skæringsdatoen for i:ncileve-
ping af stof 1å for sent, så
vi bar iklre kunnet nÅ at lave
bladet hurtigt nok.,

Der er aclnlri IIige, der har
skrev€t tll os for at få et
eksenplar af urrnroer I. Det er
i-mldlertid helt udeolgt, så
r:i kan lkke efterkonme opford-
ringerne. Der er stadig en del.
ekseroplarer tilbag,e af Br. 2 og
J. De kan fås for kr. 3r- Pr.
etk.

EIE I

Fr etår Yi ber og naugler
et Læser'orev tif- at sLutte bla-
d.et ai ned..

Det er oer jo ikke noget at
gøre Yeo, så 18d os i stealet
for'vælae, at det er Hanne IIan-
seD, der tegrrer rigDetteme i
Hodelilyveu5rt. Yj- her notltaget
negeD ros for disse, brilket
glver os nod til at bri:nge ne-
densiåe:de teg:aing, cler abso-
Iut iirtse bar noget meci noclel-
f$vnirg ai Cøxe. Metl nindre
toFn da er af deu overbevisaing,
at nodeljl;-vning og Country Joe
& the Fisb irar noget at gøre
ggfl -niasnd94.

*
mArt

Uuder rKøb & Sal-gr optages ru-
brikaunoaoer af i kke-erhYerva-
næssig kamkter" Prieea er 1 kr
pr. 1lnJ-e sant 2 kr. i gnrnd.-
takst. VI' sender regninger ucl,
når rrrnoaoen har været 1 bla-
det.

YYY
RebelJ- lecm diesel sælges for
4o kr. Kørt ca. 2 tiner.
Jør$en Petlereen, Bøgeekov,
Stoo Odater. [1f. Solbjerg 25o-

YYY
Jeg kober Yetera@otorer t11-
højeate prie, specielt ilaaske
Ceros, DieelLa, Ihorai:cg, l[i-
kro, Yildng, Jaguår.
S. Pereaon, Srtaregaten 18,
Ltrnil, Sverige-

YYY
Ares byggesæt sæ19e6, son n1-t.
Pri'e loor-kr. Kjeld Frinand.,
Eolneluuilsvej 17 265o Evidorre

YYT
fea,n-race ptnner ælgeo- B kr.
+ porto, heav. Jens Gescbwend-
tner, Ilibraudtsvej 47, ztoo S.

YYY
Speerl parner sæI€ies I kr. +
porto, heav. Jers Gegchwerdt-
ner, Wibæal3(ltgrej 47, zfoo S.

YYY
Ftr. pa,uner til. Super [igre sæ1.-
ges, 8 kr. + porto, Steen Ag-
ner, Axel. Iøll.ers Eave 12 V,
2ooo F, Ttf. eO 22 26.

YYY
Seeli.g timere til. 42, C2 og
I)2 tages hJen på bestilling.
Prie henb. 5o, 5o og 75 b.
Eeun. Steen agner, W 22 26.
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FUTABA [ligital Proportionøl 4
Sender og Dodtager til 4 Pxo-
portionale ka,ralerr batterl-
kageer og afb4g-der sant tliv.
nonter:lngsdele og ladekabler
r[.T. og , romasH.ner

w. L.425

Ecstra rortaslsiner
kr. I5o.-

f0-akku ti-I. eenater (12 volt 
'5oo nL) og nocltager (5 volt'

5oo nL) sant ladeapParat-
kr. 295.-

tål og vægtr
Hodtager - 58 x 4o x 2o m,

H O B By Frelaa åbsnt tlr kr. æ.

Proviuordrcr ckspcdcra omg.

rægt - 7o gran.

-24r4ox54rm,
vægt - 7o gran.

Iotal flyvevægt incl. batte-
rier og kabler.
Anlægget er forberedt for en
ekstra karat.
codkendtafP&I.
Alle nøclvenrli.ge resenedele
er på lager.

VIMMELSKAFTET 34 . 1161 KøBENHAVN K. . TLF. 144648

-\,--\,.-læ, velea tll DIn og

sommerlejr om ad:

NANIDBøLI'AL
Kno

- et godt eplsested
tll rlmellgc prfeer.

TLF. Os-883309.
Foreninger og selskaber modtages.

Eegi laver a<lskill.ige
frenragend.e byggesæt -
billeclenre v-iser K8
(til højre) og Berg-
falke (netlenfor).
Bland,t 59-rgrheilerae
kan nævnes skala,nod.el-
len Cesgna 21o og srræ-
Yenodellen Eni-r.

HODELLBA

Broouter nod 6o øre i
frinærker, katalog 4.-
En gros:.

Yestergårcl 'Ielandevej l!,
88oo Yj.borg.
(o6) 52 45 87.
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Supertigre )
Supertigre

Supertigre )

SIMPROP år något extra i proportional - toppkvalitet till
boftenpris.

Digi 2*1 Funktionsfårdig anlåggning (inkl. kristaller)
med såndare, mottagare, batterisats
och 1 servo kr. 985:-' varje ytterligare servo ,, 175:-
tillågg for st6rre batteribestyckning
i såndaren (DEAC 500DKZ) ,, 25:-

Digi 5 Funktionsfårdig anlåggning
(i!'rkl. kristaller)
med såndare, mottagare,
powerpack och 1 servo
varje ytterligare servo

kr. 'l .295:-
,, 1 75:-

tillågg for stdrre batteribestyck-
ning i såndaren (DEAC 500DKZ) ,, 25:-

SPECIALERBIUDANDE AV R/C.ANLAGGNINGAR
SIMPROPDigi 7+1 :komplett med 4

seryos kr. 2.670:-
komplett med B
servos kr. 3.475:-

SIMPROP Digi 4 : kompleft med 4
servos och spe-
cialvåska kr. 1.630:-

GRUNDI6 DIGITAL 14 : komplett med
såndare motta-
gare och 7 ser-
vcis (exkl. DEAC) kr. 2.975:-

Rekvirera omgående eller kontakta oss f6r upplysningar!

SVEN E TRUEDSSON
Modellflygindustri AB

Storgatan 25 211 41 Malm6 C
SVERIGE

tel. 040/708 t5

rG 20115 RC
Le zolzg nc
rG21/29RC
I czrtgsnc
I czrr+onc
Lc zrl+o Rc
t-sT51 RC
I srso nc
Lsroo nc
I-G 60 RV-RC
I c oo rr-nc
I c zr rr-Rc
Lc oo n-nec

2,5
3,7_!

5,0
5,65
6,5
7,5
8,3
9,2
9,95
9,95
9,95

11,35
9,98

ffr#
{,

* - {**-f"1"'1
Denne marnd ser mild og god ud -
Men denne mand. er farlig for si-
ne konkuffenterl
For han sælger Yerdens bedste
balsa til verd.ens bedste priser.
0g det er muJ-igYis netop derfor,
at de fleste nodelflyvere fore-
træklcer at gør.e deres indkøb
hos ha^n i b.ans forretningr

MOI'EL

FREDERIKSBORGGADE 23

KØAENHAVN K

Tlf. (o1) 14 30 10

c]
HOBB


