


Drcelsr!

.t kvrlltata-byggccrt.Dohrc llllcr lllLllt
og trgntagofr. c! oYarlkucltgt og !48.t al.-
talllorrtlc. I dc lyoatr roilcllcr c! al.! nu
ogree treaepar.rtc BG-tcgatrgor for hilbyg-
niag af CruUPf,ER-eRInfDIG BG-rrltg.

'rr. 162j,lodcl IXAIEIIR' fln og goihoall8 bcgyntlcltJrpc, høJvlagct roilcl. Vln8cfrng 11OO rrr langdc lalt- 
800 r-r- rallci ptiaarcal-2>rrc -anzr- flyvcvrgt uilc_rr RC;aal.g ca. 610 grr rcd

prlr lor byggcart RC-anIig ce. 12OO gr. For rotor.r ncllcn lrO og Lr6 ct). For RO-a[llg fle 2

uilcn notor kt. 105 tll 5 kaaelcr.

^t. 1625, rotlrl TAXIl cl ltøtrc og rcra urtvlllct rodcle rcgct godlotllg lcil_rinilrc-eotorcr: B,J:l"t:t
Ylagcfarg 1500 rr, ltagdc lalt 1o2o lr, aarlct planrrcal 4Or12 ilrcr flJrvc-

prla for byggcert vrgi uaci Xg-qahg-oa. fiOO 69r, rctl Ro-rlbg ca. 2000_gr. For rotorcr rcllcr
udca rotor-ft. fZ: 2ri og 615 as). For Rc-alltg fra 2 tll 5 cl1cr 8 tanslor.

CBAItPf,m brr f,ltolL! lttrrt' uttvalgl og tlcr
cr aogct for cnhvrr !!rt - 11gr fn bcgyad-
crtYPcr tll ilc lclt lvrlccrctlc'

f,oglc af ilc roat rolgtc iotorflJr-lodollcr cr:

!r. 4607, uottol PIPEB PA 22. mI-PACER'

prl! fot byggcrrt
udcl rotor k!. I18

785 ur rrrlgt
krlag JrO ori.

TAXI Lr[ ogaaa udstyrcr lrtt Poltolr.trlar l8n lca startc og lan-
ilc paa vanalct - aoLct ilcr gor flyrahgcl cathu rcrc latcrcrsant
og oftc Lan lcttc problcrct rcil agnct flyvcplatle.

rrt. L21t ponton-art ttl lÅXI og andrr roal.Il.t lcd renlct flyvc-- vrst op tll 7t5 kg. Iaitcholtler rartltgc nedv.ndl8' dcl'
og uilferllg tcgalag og byggceavlanlag.
prle for byggcert Lr.76r5O

natlrttlo loilcl rf j[cn tccadtc flytyPr. Ylagoferg 1110 llllrogilc
planareal 2Jr2o dszs flyvrvrgt op tll 1500 gr. For lotorcr on-
For BC-anhg p.a 2 cllcr 4 - cvcatl. 5 - telalcl.

Drl! for byggcart E. 21185

Xr. 1629, toilrl (tltr PIr: Utr r, Phll Eraftr bos.rta v.!atcn!!.!t.r!keb!rodc1. Ylngofang 1510 up hngilc
128-o'1n, gallct planarcal J2r2o dr,z l flyvcvrgt oP tll 2?oO gr. For notor paa

prlr for byggont IO cr2. For RC-erItg Doa 6 cllcr I krnelct.
uilca notor kr. 288

- ltrt.r f,SU-f,aaLcI

l(u Lollcr ilca - ilca lll€ic vcatcilc.fenl.I-lotorp tlcr v1l
rcvolutloaa!. roåa1flynlng.!. Ica ilcn kourct lkkc fr! 1

Jual-Jull rllacrl. xrn bostll dcn nuldcr bllvcr leverlnga-
vanrkcllghctlcr dca forstc t1al.
Tckaleko oplysatlgcrt r
kaucrvolulcn.......... .... . ..1s9 a')
vrgt oa.... ...................r10 8t
vrgt for cxtre kolcrlng.......25. Ct
akrclgcvlntl .......... . .. ......7 /12'
illarrtcr uilcn crtra Eolorlag..50 ln
rllarctcr rcrl crtra kelcrlag...?0 u
hngilc tlt rcitbrlngorlklvo....54 ln
propct \t. rtr6/25/to qt./z>/Lz aL./25/L,

8crt11 Lcn lcvcrcr ct byggcsrt acil hJul-ln<lkeprlla6r poaltloaaly! lovol lDdc-
holtlcailc ih notlvcnillgc tlclc og byggcaavltnlat.

FLII0T0B

Dlsgasu.t v1!.r rotorcaa yilclac og tlrcJalagalolcnt.

D.t blttcr lltc rr rallcranilr-lotottt Ll c! lotot
for ilor; ilcl vll hevr ilrt bctlrto'
;;i"-;;t;;; Lolcrlrsr ilnDor, roatasrrlag Lr' ?50

;;i;;;å-;- n ; i n855

ÅEfrtta prlrcr cl rrtllngeglv.lal. og rr lLIc barcrot Ea ru-
ifll.a-fåt hlobratlt. CarUpfnn forbalilloa ov'rrlt t itc fr-
r.!al. hobby'ortatlh3.r.
D.t lyc lg6a-luLrurt"tatog Fs 144 flcrfarvoilo !tal.! Lo.t.!
;-i":'(.-;;ito-u.r iia $rinrrrii rra lrportøo).
Goaerrla3rltul og lrgortr Ib trilorlrl - 9620 AabatroD'
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Reclaktion:

FF - Per Gnrnnet,
Tværvej 44r
2B7o Viru:n.
Tlf . (o1) 85 ol 21..

CL - Hans Geschwendtnert
Wibrancitsvei, 47,
23oo Købert]eaYn S.
IIf . (ol-) JJ o2 2o.

RC - Pal1e Bang'
&.gård.sall6 55,
29oo Hellerup'
HE 71 51.

Aalresse:, lrlfocielflyvenytrr,
v. Per Gnrnaet,

Tvænrej 44,
2B3o Yirun.

Postkonto: Nr. 9 85 49.
nMo clelf lyveklubben Hurrj-cane n

v- Michael Væth,
ilegrr.sve j 6o,
2B5o Færun.

Ansvarshavende reclaktør & utlgi-
ver - Per Grunnet.

Forud.en redaktørerne bsr føL-
gende nedrirket til dette num:-
ner af Motlelflyvenyt:
Steen Agner, Niels Chr. Chris-
tensen, Ilanne Hansen, Arne
Jensen, Kjeld Kongsberg, fho-
mas Kongsted., Ole Meyer lar-
sen, Erik Nienstædt og ?alle
Rivold..

Pris - løssalg kr. 3.-
Årsabomement kr. f l.- (6 numre).
Arrroneepriser exc1. moms.
1f side - 2oo kr.
r/2 sid,e - lto kr.
1/4 side - 6o kr.
1/B side - 35 kr.
Tillæg for armoncer på sj-cle 2 og
bagside - 25/" af nornalprisen.
Eftertryk fra bladet er kun ti-l-
ladt, når redaktionen Lrar givet
skriftlig ti-l1adelse.
Signerede artikler, der bringesj- rrModelflyvenytr!, står for for-
fatter:nes regning og er ildce
nøilvendigvis udtryk for redak-
tionens nening.

Tryk:
Th-lsted Antsbogtrykkeri, Thisted.

JUNI - JULI 1969

-I it O"tt første vårkonkurrence for fritflyvende modeller på Siæf-
I fanA skete der et kedellgt uheld. En af tilskuerne blev remt i

hdvedet af en gasmotorrnoclel, aler gik i iorcien med rnotoren kørencle.
Det var så heldigt, at modellen ramte tilskuerens pandeben, såle-
des, at der ikke skete noget rigtig alvorligt. Havde spin:reren
rannt blot l- centimeter længere nede, er tlet sandslmligt, at til-
skueren var blevet meget alvorligt såret, mul-igvis d::æbt. Nu var
det overstået efter et besøg på hospitalet, sammenslnring og en
d.undrende hovedpine i en uges ticl.

Det er i clenne forbind.else uvæsentli-gt, hvem der kom til skad'e'
og hven der inddirekte var skyld i uheldet. Al1e, der bar beskæf-
tiget sig med fritflyvende gasmotormodeller igennem nogen ticl' vi1
have smadret en nodel under motorflyvningr og ciet er vist de fær-
reste, der på forhånd har taget hensyn til eventuelle tilskuere ved
valg af startstecl- ilhelclet her vi-ser, at der kan ske alvorlige
ting, når nogen f'ammes af en model. Vi må sørge for, at risi}oen
for uhefcl reduceres til det mindst mulige.

Det rriser sig, at tilskuerrre tj-I konkurrencer altid. opholtier
sig lige, hvor bilerne er parkeret. Det er en kendt sagr at no-
dell-er altid - i givet fald. - styrter ned bag iiet steclr hvorfre, cle
er startet. Man vj-l derfor se, at ruulighederne for uheld kan redu-
ceres betydeligt, hvis man starter nodellerne et stykke borte fra
bilerne i vindretningen.

I Sverige har man.en regel on, at motorrnodeller skal startes
eindst 50 neter bag startstedet. Der var forslag frenme til reple-
sentantskabsmødet for to-tre år sid.en on at j,nctføTe en lignende
regel j. de danske moclelflyvebestemmelser, men det blev ikk-e til
noget. Man mente alengang, at clet måtte overlatles til konkurrence-
led.eren at beslutte clen slags. Udviklingen er imicllerbid. løbet
fra begrebet konkurenceleder - konkurencer idag kend.er hverken
ti1 såd.anne eller til officielle tialtagere, der kan tilse, at kon-
kurrencelederens bestemmelser overholcles. Derfor var d.et nåslce en
id.e, at få indført bestemmelsen om startsteclet nu. tr'ør der slrer
endnu et uheld,

Per Gmnnet.

flette er femte nunner af "MoclelfLyvenytil. Yi her i redaktionen
llhar lært en bulke om det rent teknislce ved at lave bIaal. Vi
mangler imidlertid stadig real<tioner fra læserne.

Er'stoffet godt nok? Er r,:i for avancerede? Eller er der for
meget begyncierstof? Mangler vi nogle områcler helt? Er cler nogen,
cier bræncler efter at få 1ov til at skrive artikler for bladet?
Er cler for rnange konkurrencerapporter - eller for få?

Sjcriv til os og fortæl, hvad clu ærligt og oprigtigt mener on
blactet. Vi kan godt tåIe at blive kritiseret tige så voldsomt,
son enkelte af os kritiserer KDA.
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[fM ]or nAn rosrrnEDE
ved A. JENSEN

Vejret var som sædvanlig ikke
videre smukt. -Der var en jævn
til- frisk vind, cier engang imel-
lem udløste nogJ-e ret klaftige
vindstød. Dette satte sit preg
på flyvningerne, der dog, a1t
taget i betlagtning, van al væ-
sentlig bedre kvalitet end sid-
ste år'.

0rganJ- sation snæ ssigt fo rløb
stævnet som tidligere år. Første
start var 2 tirner forsinket, i-
det der først sku]-le find.es don-
mere, tid.tagere osv. og imens
dette stod på, tt15" deltagerne
ime}lem bilerne og Itlegedert med
senderne, nvilket cia også resul-
terede i, at Jens Jørgensens
'lKwik Fly'r styrtede ned- Et ke-
deligt uheld, der sammen med
manglend.e træning (pga. sygdom)
forklaler hans jævne placering.

For at undgå lignende kecieli--
ge uhe1d. kunne man f.eks. ved
stævner klare problemet med et
rrstav-systenrt, i li-ghed ned d,et,
man anvencite hos DSB i de første
år, hvor forbj-ndelsen mellem sta
-tionerne var usikker. Hver ba-
nestrækning havde sin stav, og
kun den loko-fører, der havd.e
staven, måtte køre på stræknin-
gen. nt noget langsont, men slk-
kert systen. Omsat til os kunne
lederne ha' 6 farvede stave, en
for hver af de 6 frekvenser, og
kun den, d.er havd.e staven, nåtte
sende på den frekvens. lfan kunne
unclgå standardundskyldninger, så
som: tr"treg havde set efterJrr og
IHavcle du også rød.?n osv., og i
stedet gå over til at regne ud,
hvaci denne uforsigtighed nu skal
koste den skødesløse.

På gnrnd af vindforholdene
og de parkerede bi-ler ( se skit-
se) forlangte donmer.ne lanilings-
nrnde højre om. Dette udløste en
kraftig reaktion hos flere del-
tagere. Faktun er jo også, at
Iangt de fleste af os flyver
venstre om under landi"ng, men vi
må;o[_tff al øvertavet om,r, for
hvis konkurrenceledeJ-sen påbyder
en bes;temt land.ingsrunde, er det
vist alLe andre steder uhørt, at
deltagerne "blander sig'r. Rent
bortset I'ra, at mel-cler man sig
til Dl,i, har man vel efterhånilen
også så meget styr.på flyet, at
et højr'esving 1k-ce er en umulig-
hed.
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Sjællænderne 1'oleslog endvi-
dere, at vi skul-Le pr'øve at fly-
ve efter de internatlonale reg-
ler, dvs. aLle manøvrer skal
ligge i det enkeltslcraverede
ourråde ( skitse). Dog udvj.det med
det dobbeltskraverede, således
at haleglidning og langsoro rul-
ning måtte træklies derned. lette
indebar vanskeligheder for nan-
ge; ihvertfald 2 manøvrer, nen-
lig rullende ciricel og 3-tal un-
der rygflyvning, da disse figu-
rer oftest tlyves med piloten
son ncentrum". Da der yderligere
en overtang var rlnge sigtbar-
ired, kneb det rced at få rnodeller
-ne så langt l:æk, at nan kunne
lave figurerne foran sj-g. Vi var
nan€e, tier red.d.ede os et stort
nul ved dette, for i den retning
var dommerne neget konsekvente.
Kon mociellen uclen for onrådet
uncler en figur, gav d.et nul--

Efter første runde var stil-
Iingen 1) Nordahl, 2) Kaj Hansen
1) llrik Jensen. Synd var det, at
Eriks haleglidning forsvand.t i
det lave skydække, for ciet var
stævnets flotteste ttg1id". Vi
var mange, der glædede os, men
ak, donmerne havde ikke set clet.

Ved .rnden periodes start fik
vi i lo mi-n. d.et dejligste vejr
- rolig vind - ingen regn, Det
blev til peri-odens bedste flyv-
ning, og dette viser tydeligst,
hvillcen ustabil vind de ilældre't
har haft, når en årsunge kunne
].ave dette nunner.

llrik var nervØs, mesterska-
bet var inden for rækkevi-ilde -
og clette var tyd.eligt at se på
hans flyvning. Han lavede et par
"begynderfejlr' inden det lylcke-
des ham at få styr på pind.en.

Kaj fløj som sædvanligt -
støt - roligt og tilsynel-adende
ud.en nerver.

I'Iordairls flyvning var efter
min menlng bedre end første pe-
riodes, nen dommerree var (som
det frengår af resultatslisten)
af en and.en mening.

Ofter anden per,ioce l) Nor-
dahl, 2) Kaj Hansen, J) Irih
Jensen. Det var'ved at blive
spændende. SkuLLe det denne
gang lykkes at få pokalen til
Jyuand.?

I tredie periode fløj Kaj en
flyvning, som lignede de to før-

y't',a
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Danmarksnesteren,

ste - Erlk havde fået mere kon-
trol over pinclen - Nord.ahl viste
en del fi.ne detaljer, men hel-
hedsindtryiket var jævnt, f .eks.
var to fi.gurer placeret uden for
områd et.

Kedeli.gt - Kaj Kudsk havde
stævnets værste styrt. Und.er
rulni-ng kon han ind over biler-
ne. Dette samnen ned en nervøs
tommelfi-nger resulterede i et
lodret dyk mod starbbanen. Al-
d.rig har jeg set en nod.el i så
nange og så små stykkerl

Det var glædeligt, at jyd.er-
ne vand.t. Jeg tror, alle var e-
nige i, at sejren var velfor-
tjent. 623-folkene wiste gotl
flyvaing, der var resultatet af
et fint sammenhold og goct træ-
ning. Vi var mange, der glæded.e
sig samnen med den, og alet er
nit håb, at et par sjællænclere
vil ofre billetten over bæltet
næste gang Bad.erslev kalder til
koakurrence, for så rj-l de få et
kig ind i en klub, hvor dygtige,

KJ resultater:
navn

l. Kaj F-- llansen l85t
2. Eri-k Jensen Lg2A
J. H. l[ordahl- 2oTo
4. A. Jensen L53L
5. Holn thonsen ].741
6,. Otto lli-11er L4j2
7. Jens Jørgensen L274
B. Iers ?etersen 9L3
9. Kaj Kudsk Lo23
lo Erik Toft To4
11 Jens Bjerg 4oo
12 Poul- L4adsen 65

Kaj R. Ftensen.

hjælpsonme medlemmer fylder clet
Ii1le klubhus på n/C-flyveplacl-
sen ved Vojens.
lt[B,. Vi er nogle styldcer, son ger
-ne kornner en tur til Sjælland,
når I får taget Jer sannen til
at lave et stævne.

Nogle fly fortjener Lidt ek-
stra omtale:
Ilolm Tbonsen still-ede med en
seLvkonstruktion udstyret med
halehjul og optrækkelJ.gt uncter-
stel. En flot og velflyvende
nodel, der tsræver sin nand ved

'qrtlt

Holn Thorosen med
sin meget snukke
selvkonstruktion.

landing. Son konhrrrencenod.el er
halehjulet efter min mening en
ulempe.

Otto Eiller og Jens Jørgensen
medbragte to selvkonstrulrtioner,
cler son sædvanlig havde en fi-
nish tiJ- ug. Kroppeae var fra
sanne håncl (Jens Jørgensen).
Erik Toft kon nett den andEn af
to Crusatlertvillinger bygget af
træ efter sanne 1i-11e tegniag.
Velflyvencle, nen alen fj_k ciesvær-
re sanme skæbne son rrr. 1 i Ha-
clerslev ( radiovrøvl),

Iars ?ed,ersen viste os, hvor-
clan en Crusacier kan komme til at
se ud, hvis man udviser opfincl-
somhetl og ofrer nhget knofedt på
flyet. En virkelig nydelig no-
del.

Flemmings noaleJ- nåede jeg ik-
ke at se, for nedens jeg var i
Iuften, prøvede han at nflyven
uader en bil - men nodellen var
for stor. (Detekt kontalct var
skyld i bavariet, uen da du jo
er kendt (frygtet) for at flyve
lavt, kuane tlet første sånænd
goclt være sandt.)

Eovedind.tryklcet vedrø rend e
notlelvalg er, at kurr neget få
stræber efter at renalylke et en-
kelt.fly. Dette bunder nåsJre it
at konkurrencemomentet ku:r er et
incitanent, cier tagee meal for at
afrunde clen nest alsidige hobby,
nemlig voresi

Gocl lanatingJ,
A- Jensen.

L7B4
L624
L669
L9o 5
L524
r526
r419
)J26
L26o

39o
o

45

L955 559o
1BB4 5436
l-685 5424
L25Z 4688
L353 4618
L247 42oL
943 3636
942 2981
4o6 2689

o 1o94
o 4oo

95 2o5

639 2845
865 268L
5o1 156o

o 5oB
o 36o

Fllpper
Mustfire
Upset
nod. K.F.
Selvk.
Selvk.
Selvk.
Crusad.er
Igser
Crrrsader
Selvk.

2

K5 resultater
l. Peter Koch t2t1 9952. Erik Toft to4l 774
3. OLe L{eyer 6lo 449
4. llogens Bjerg 24t 267
5. Ofe I{arder L65 L95
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@ rlarto@
cr lkkc barc cr raillofJcrnstyrhgr-alhg pae goilt og onalt 8or allc anilrc - drt cr nogct holt for 918 gc,lv.
l{avnct borgcr for kvalltctca - trak Dor grnaillg on - oB aaa kan dct kebca aLoililcrryctl clilda acil utalllgc
nullghcdcr for udbygning (aagt paa åu anttcu reaitcr Dc kan ft anlagct. llgc actop noil ilca tcnilct, Dc ønakcrt
og ligc actl dcl uoåi.gcrr 

-ilcr peracr Dcr - og sl uatbyggl cftcr bchov). Gruailca or dct storo utlvalE 4f kol-
poncntcr, ilcr ctaar tll Dcrcs ilhl,o8ltlon.
Først kolt l1gc ltitt tokalkr VÅBIOPROP cr naturllgvlg fuldt proportlonaltr fulalt iltettalt og fulilt elnrl-
tant. AlIc VARIOFflTF kolponcntcr kan arboJilo !rn!c!o Rcrtcn raa Dc lacc I protpcLtct RCP Ir ilor kan.kebcg
hos forbånatlcrca (plaitaan hcr ct for ityr tll at fortrllc on allc ealcgcta utalllgc praktlakc fortlclc).

VÅRIoPRoP scnalcr..
Drr cr 5 typcr et vrlgc lncllcnt

D.t ct ilca hlitttt ncat aolgtc !caal.!r og itcr rr vcl
allorcilc sidca oktobcr 1958 koinc! Iaagt ovcr 100 I
brug laailct ovcrl Uorcgnct p!. I.lartt 1969. lct cr
oaagc pÅ cn vintcrl rcn ilct vLccre at al.t ct tn cf-
tcre3'urgt aoadcr, ilcr iadfrlcr forvcatallg.ltra.
ntr. )7L7 r 5 ka141cr............ ...................'.kt. 8r,
Dcu kan uitbyggce tt1 10 kanalcr noil utlbygalaglart-
tct 4r.1598. I)ca cr fortrlallg t1I loilcllolr al.! cr
ba!.rct på ] funktloncr (og ollcrs kan tloa Jo uilvl-
dca).
w. 572Ot 5 kaleIcr.................................kr. 540
Jo, prlrcn c! rlgti6:!!! Dct cr ilcn nyr rcnilotr !o!
vl vcntcr 1 sJ-Jual naaaril 1969. Dcn laa lklc utl
byggcsrnca cr Jo tltstrrkkcllg tll ilc flcrtc lotlol-
f-r (uø5ac- og sltlcror aart tlroatrl).

l;t.5718 kr. 485
vagt.. .. . ?0 efr
raal... ..56-12t11 Wffi**"'*:rll'

rr.5507 kr. 89
vrgt ft4 Straal 75t10r21

YARIOPROP aoiltascr
b.staar af rupcrhct-gruniltlclcn æ. 1?15 og ilct eatal kenalilclc (nctl 2 kanalcr) rlr.Jll?r'-ot nan ongkcr. Xåa
kan bcgyntlc rctl 2 kenalrr (t tenatacl) og byggc vlilcrc op tll ilc 101 ttcr cr larllua for scadcrlc. Xcadct

or faar <lc:g bår brug for allc loe og vlat lngcnr ilcr har brug for fl.rcttl

rt.5765 kr. 85
vDgt 50 C!
real 6Ot2Jt27

nr.1766 kt. 95
vrgt 40 s!
raal 15-Le-)j

ar16o6 kr. 48'5o
vrgt 17 S!
entcna. 1000 ln

konplcttc VÅ8I0PR0P anlrg
laa atlllcr, lcn vt ken da

: YÅRIOPROP rorlagklncr. akkumrLator os kabcl.
-scs ovcafor. !.! nyc alat-lorrrrklnc at.1766 vcntaa lcvcrlngrklar oltrlag Ju11/augurt 69, VL hår lkkc vllt
akku tll gcndcr og hcllcr lkkc kruts - Dcn al. cr llkc aaa pra. paa blllcilcrlt Vl bar bcllcr llkc vlct alc
nyc thgr dcr Lonnci tll R0-folkr ron ogsaa lntcrcescrcr slg for at acJlc. D,cr koucr drk ca olpolcr tll
stoD-start-bekr dcla of aggrrgatl dcr ovot 2 kaaalcr kan 8topp.-balko-rtartc/rcgulcrc hrstlghcilcn clcktro-
nlsk.
Konplcttc VÅRIOPROP f-lcrnetyfi[ps-a!lna.
f,u bar vl vlst dc cnkcltc kolponcatcr og anført prlacrac, arn hvail koctcr aaa
ucil alt - klar tll Btyrtng?? Ja, tlct kouor aa IEa eallonstilllagcn og ilc kravt
glvc noglc ganlL. fea clacnplcr af dc laagc nullghcdcr, dcr forcll.ggcrr ncil goadcrr
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2. vårk. VEST
D€n 2 Vårkonkurrence for linesty-

rede blev fløjet i i{adersl-ev ned
alt for ringe deltagelse.Det var
dejlig; solskin, men da ciet samti-
digt b1æste vindstyrke 7, opgav
nan b1. a at flyve Tean-Race.
ST]jl$: eks:
1. -er-l rskr-J,dsen 6Jo
2. ;:aj ?eciersen 63o
f . Sri}., Ilansen 529
e E:?n .

t-Er Eskildsen
COt3riT:
il-@en iiiel-sen
2. .job:e liau
1.3. Sirnonsen
4. il. sinonsen

6to a85t pt.

a4t J6 pt.

Den B/5 er der Speedkonkurrence
i Stockholn. Der flyves i alle
speedklasser, og nærmere oplys-
ninger han fås hos:
Bengt l,lartine]-le rNils Iåparas

GaLa 2), SorundarSveri5e
Den a5/6 er der Tealo-Race kon-

kurrence i Stockholn, Den arran-
geres af Solna l.{skr og nærnere op-
lysninger kan fås ved at skrive
ti1: Dan Johansson, Ikvågen l-4
Barkarby , Sverige .

Den 3/B er der det årlige oon-
merstævne i Grindsted. Det er
endnu ikke heft sikkert, nen man
regner med at det igen flyves på
Grinrlste dværke ts parkeringsplads.
Der flyves i alle klasser, og me-
dens Speed og T/R flyves på asfalt,
flyves Siunt og Conbat på græs !

Der er nu konnet indbydelse ti.l
årets son:nerl-ejr.
Den foregå-r som srådvanlig på

tr'lyuestati-on Vandel, og afholdes
i dagene 5-a3 Jul'i (begge dg.incl)
kisen er l-5o kr rned kost og Jo.kr
uden kost. TilrneJ.dni-ng skal ske
senest L6/6, hvor pengene skal væ-
re KnA i hænde t Der flyves al-1e de
klasser der er i regel-hæftetrog
i Conbat er der endvidere gjort
end.nu nere ud af det ittet:
Der indbydes herned ti1 årets

FREDERTCIA.-.SI,AGET

i Conbat. Den flyves på sornmer-
lejrens første dag nenl"ig Søn-
dag den 6 .ruti- ( ltt<e på ankornst-
dagen) og fltr'ves fra kl. I3-I?l
Det er til1adt a1le at cleltage.

Konlcurrencen er UJ berettigetrså-
fedes at raan ikke behøver at væ-
re tilneJ.dt son:rerlejern for at
deltage.kssSrseddeL fåa i vagten!
Startgeby!: 3.-]fJ.

1-43 ækan er blevet optaget i
det fæ1leskøbenhavnske råd, der
er en sanJ.ing af: Winaly, Conet,
Wasp og nu også orkan. Det bety-
der i praksis at Orkan nu benyt-
ter banerne på Arnager FæL1ed tiL
daglig brug !

COI.IET indbyder tiJ. sæ6onens
hø jdepunkt neroli-a:

I77 Kn/t

6t>
ot2
oto
o)o

2. vårk. ØST
Bl-ev også en blæsende omgang. Det

foregik på Anager Fælled. Det var
faktisk en ny rekord i b1æstrder-
ved at en speednodel i stander blæ-
ste in<i under tidtagningen.
STI]iT EKS:
i::l-ki:.dsen
2.
STru-llT 3f,G:
il-TSEnsen
eE th.

1. .fens Geschwendtner 1f8 !6212
IFFAI.T-Dt a;.

Il-ltrEFsigsård/Jørgen Bob j erg
ISoA\5 22 oø9.

2. Jørgen Olsen/ John Petersen
It6 + ong.

TEAM- RACE
Oer bJ-ev i påsken afhofdt en u-

officiel T/P konkurrence i trbe-
dericia.
i(onkuruercen blev afholdt i strå-

lende vejr, og foregik på den nåde,
at man først startede et heat når
a1le del-tagerne var klar(dvs havde
fået trirnnet, repareretrosv)
Der var 2 deIt. i hvert heat.
1. John ltau/Jørgen l,ielsen 6lS

5r3512 Finale 11 :27

2. l'logens Lifdun/Erik Dahl J4o/6Jo
5:o7,5 Finale 12:24

J. OIe Poulsen/B.Christensen 5Jo
6:I) ro Fi'nal-e L3:17

7

COMET CUP
DAro: 2o/7-1969
KLASSER: Stunt beg+eks, Speerl, Com-

bat og FAI Tean-Race.
STED! København, Amager Fælled
rtU.mUr ttrC : Senest 1o/?-1969 ti-:- 3

I{enning Andersen, Søvej J, 266o
Brøndby Strand

liB! Se under indkvartering!I
IItr])IffARTERII{G: Kan tilbydes på ho-
6Gæ;E@-f,r",rencerrr der ligger
ca. I km fra Rådhuspladsen, og ca.
l- krn fra fl1'vepladsen!

OBS ! Såfrent denne service ønskes,
skal tilnreldning ske senest 2o/6.
SERVICE: ØlrSodav. rpølser og kaffe

r:an kooes pa Danen.
BANEFORHOLD:T/R og Speed på betån

Stunt og Cornbat-Græs
PROGRAI,{: Sendes efter rnodtaget ti1-

neJ-dning( Husk indkv!)
STÅRTGEBYR: lo.-Kr pr kl,asse 20 pr.

T/R-hold. ( kæmpepræ-
nier) !

Fen nedlemmer fra Comet, der aJ.-
l-e boede i Dragør, har udneldt slg
og dannet en ny kl-ub. Klubbens
navn er CYKLON, og det er hoved-
sageJ.J.g en linestyringsklub. Man
ser sig ikke i etanci til at op-
tage medJ-enmer der er under 15
år, da.noan endnu ikke mener at
have erfarlng nok endnu til at
ta-ge det ansvar der medfølger ved
ganske ung nedlernmer. Klubbens
adresse er: Cykl-on v/ Claus Brix-
narkrlodsvænget 1o, Z|JI Dragør.

Der er på de sidste Super-Tigre
G 2oA5 D indført forskelLige
mind.re nodif ikationer.

På cylindersættet er udstødnings-
porten gjort 2 rem sroallere, og
cylinderen er slebet benærkefses-
vædigt koniskt ! mn op. På stenp-
let er skørtet gjort kortere, ved
det at nan har forlænget glide-
fladen, så stenplets 1ængde er
uadret. Uvæsentligt er det at -.

medbringeren er massiv i stedet
for hu]..
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lDffi i fritftyYni'g
AF THOMAS KONGSTED

A2
iians :lansen, Finn Frederj-ksen

og år?e liansen, en trio der ofte
bar sat deres navne øverst på
res.rltattavJ-er, har præsteret at
gø::e endog )i.1 til et internt an-
ligtende,

hans vand.t konkurlencen og
formåecie som den eneste a.l de
tyve deltagere at flyve fire
nax'er i træk.

tr'inn, der ciet si-dste år har
bjembragt den ene sejr ef'ter den
anden, udviste også her samnen
ned Arne en snuk serie flyvnin-
ger, kun afbrudt af en svag 6'
start, hvor gruppens enhed for-
øv:'igt helLer j-icke fornægtede
sig.

Godt by6lged e modeller i et
ucinærket trin samt et forbill-ed-
J.igt holdarbejde clanner grund-
Iaget for trioens succes.

Eans, der har opnået en ræk-
ke gode resultater roed. rrStra-
tosr', benyttede en selvkonstrul<-
tion, inens Finn fortsætter ud-
viklingen af slne enkelt-v-
fonos mod.eller. Disse udmærker
sig især ved et neget rent kurv,
sorn kun Gunnar Nielsen kan frem-
vise blandt dobbelt-v-fonns mo-
deller, irnes xnod.el har all-ere-
de rræret vist i bladet (nr.4).

På fjerd.epladsen kon forrige
års vinder, ?er Grunnet, der i
denne kon)<urrence var udsat for
flere landingshavarier. Derfor
måtte han 6effremiøre med en no-
del , der måske ilcke var så veJ--
trinmet son de øvrige ilGhostsl.
Alligevel havde han mulighed
for med roax. i sidste start at
vj-nde, og umidd.elbart efter ud-
løsningen ser det ud til at
skull-e lykkes. IiodelJ-en stiger
kraftigt i solide kurv, roen som
så ofte før får startbanen en
afgørende i-ndflyitelse, og på et
tidligt tidspunkt skubbes nodel-
Ien langsont uci af boblen. Kort
efter lander den.

r\ndre gode præstationel blev
ydet af Niels Hem og Jørgen
Cirristensen, der placerede sig
som henholdsvis mlruner fem og
otie. I)e prægede især den første
r:onkurlencedag med en række gode

flyvninger, skønt de begge i
længere tid har været borte fra
konkurencer.

Bredden og standard.en i ,\2 er
gennemgåend.e god. Modellerne er
velbyg6ede, og de fleste delta-
gere er i stand til at foretage
si-kre højstarter og en effektiv
termiksøgning. Dog synes en afgø
-rende iaktor, modellens endeli-
ge trim, at lade noget tilb,age
at ønske. Gang på gang så man
modeller blive koblet i tenoik
for blot at sideglicte uci af bob-
len og ind i det tilhørende netl-
vindsonråde. Dette forhofd er
paradolcsait, da der dels i FLYV,
d.els i rnange kJ-ubblade er frern-
koromet udrrærkede afhandlinger om
svævemodellens trim, men måske
savner man en forrnelløs syntese
af disse på et menneskevenligt
plan.

Xndelig synes A2 at incltage
en særstilling i forhol-d til d.e

to andre dicipllner, j-d.et der
intet er sket med klassen fra
slutningen af lo'erne til nu.
I'{odelferne bygges oftest efter
god.e forbilleder fra alen perj-ode
og flyvetiden er nøjagtig clen
samme. lenne konforrnitet uitgår
fra det alment acceptered.e
synspLrnkt, at det ikke kan nyt-
te noget at konstruere en stor,
laber, avanceret model, der f1y-
ver 7.5o i stille lu1't, når man
alligevel altid flyver i turbu-
lent termikvejr, hvor en sådan
jo ikke kan klare sig. Bør vi
revidere vore værdibegreber,
eller nå vi stadig fastholde,
at Herbert Schmid.t (spændv.
245cm, ultra-tyndt profil, 4
nin. i stille luft) ikke er no-
get værd i turbulent teruikvejr?

c2
Syv deltagere stilleaie op i

C2. Lutter kendte riavne, der har
fIøjet mod hj-nanden utallige
gange før. Placeringsræklcen blev
dog på 6t punkt en analen enal
normalt, cla Etroldrnanclenrr Chr.
Schwartzbach vandt en velfor-
tjent sejr og henviste sj-ne

ttlærlinge'r Nienstædt og Køster
ril de neste placeringer.

Kun i første Periode gliPPed.e
det for Schwartzhach, hvis øvri-
ge flyvninger, især søndagens'
var præget af stor sikkerhecl.
Hans rnodeller er neget velbYgge-
de og do.trimmede, men især in-
poneres xoan af hans udstYrs høie
kvalitet.

Nienstædt tabte konkurrencen
i tredie start, hvor han efter
at have truldcet op ventede meget
Længe på et antageligt starttids
-punkt. Men vejret lorblev d.år-
ligt, og i stedet for at lade
motoren løbe ud kaster han plud-
selig modellen, der hjælpeløst
prØver at bane sig vej gennem
regnen og blæsten. ivied sin svage
notorlcra-ft må den dog snart give
op i den u.J.ige kamp og lægger
sj-g træt til hvile i græsset.

Begrebet at være i. trim gæI-
der såIedes ikke kun for model-
Ien.

Også Køster forekon rned tre
nedvind.sstarter nere usi"kker
encl vanli,gt, og årsagen er u.-
tvivlsomt, at han samtidig gik
for hårdt ind for gas, hvor stør
-re værdier stod. på spil.

Vor tredie W1-deltager, Erik
Jacobsen, var d.irekte uvenner
med vejret og J.ed flere havarier
der fik ham til at holde i-nde
på et tidligt tidspunkt af kon-
kurrencen. Ingen behøver dog at
være bekynret af den grund., han
har flere helt nye modelLer klar
når det virkelig gælder.

Skønt imponerende var wake-
field nok den klasse, hvor d.e
svageste resultater blev fløjet.
Nomalt ligger resultater'ne her
væsentlig højere end I A2.

Dette skyldes lkke, at mo-
ciellerne var dårligere end. før.
Tværtimod rangerer de alle på
toppen af den internationale må-
Iestok.

li,geledes bør' nan ikke lægge
den ornfangsrige forskling, irlas-
sen har været genstand for, til
grund. Denne har allered.e givet
resultater i form af bedre Pro-
peller, avanceret optræks-tek-
nik og geniale systemer. - De
cler havde lejlighed til at se
\'/idel-1s vario-pitch viI sikkert

9



indrønme genialiteten i dette.
Derinoal er det gi.vet, at DM

ildre, son ovenfor antYd.et, havcle
deltagernes fufde interesset d.a

udtagel ses situationen f orlængst
var afklaret, sålecles at der
kunne spores en tydelig tend.ens
til, at man hellere tav, hvor
nan titlligere turile.

D2
D2 blev en sejr for Niels

Chr. Cbristensenr d.er gemem-
førte konkurrencens sYv Perio-
aler uden vaklen. Under et hid-
sigt stig med fluttTende vin-
ger, b,ragte den 1ille kraftPerle
gang på gang nodellen, trmr. trbbr!
op i stor ucigangshøjde. Denne
fluttren gerlerede tilsyneladend e

ilclce Niels, der tværtinocl syntes
at glæde sig over også 9å dette
puulrb, at komne På høide med

Rolf Hagels b.eclste gasstil .

Også Agner fremviste en serie
smukke flyvni-nger meal en af sine
kenalte konstruktioner, og alt
syntes at gå nod endnu en DM-
sejr, da han i fente Periode
blev udsat for sort uheld.

Modellen Dl'ede i stiget og
Agner udskiftede derfor elastik-
ken til halePlanet, der nok var
blevet fedtet og gledet af. Men
anden start blev en tro koPi- af
første. Den egentli-ge årsag vart
at tineranmen På gruntl af notor-
vi-b,rationer sprang utl af sin
rille og så1edes uclløste bren-
6en.

En lærerig s3fgrlngt hvis
fnrg,t desværre ilcke kunne høstes
umiclclelbart. ( sic transitJ)

Mogens then-Jensen, d.er kun i
sjette perioaie havde en rnindre
vellykket start, besette tredie-
pladsen, hvorinod Thomas Køster
på trods af et glinrencle udlæg
korn til at nangle cie to sldste
starter, d.a hans qye mod.e1 slog
sig i det fugtige vejr og sPiral
-dykkede ned i startbanen rned et
alvorligt havari ti1 følge.

Altigevel fornåede ha^n at be-
vare sin plads på W-holdet, da
clen ærmeste konkurrent, Palle
Jørgensen, b1.a. mistede en
start på grund. af manglende tid-
tagere.

Denne omstæntli-ghed nå dog ik-
ke tolkes som en brist i- rrvær-

din-egen-tidtager-systenetn, der
også her fungerede ucknærketr rnen
ala ?alle und.er hele konkurrencen
havde startvanskelighed.er ned
sln notor, kom han til at over-
skritle clen naturlige g::ænse fort
hvor længe man kan lægge beslag
på en tid/deltager.

D2 var nesterskaberrres mest
positive overraskelse, I delle
klasse, hvor man ticlligere fulg-
te nodellens bane for at være
kJ-al til at søge beskyttelse, rnå
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man nu gang på gang lade sig im-
ponere af det ene nere fantas-
tislce stig efter clet andet. ller
er virkelig tale om udvikli-ng'
og cleltagernes eneste Problem
var at få valgt et gunstigt
startøjeb'lik, for at mod.ellerne
ikke skuLle forsvinde i skYerne,

Skarpere end nogensinde ført
fremtræder gas son d.e store mod-
sætningers klasse. Fra de få
specialister i toppen er cler mi-
levid afstantl til bunden' hvor
begynd.eren næppe kan se end.en På
tien lange, tornede vej, der fø-
rer haro fren til konkurrenceni-
veau'et -

En uIøselig koDflikt ' der kun
kan beklages, men son på lngen
måde kan lægges Yore DM-aleltage-
re til last.

Thomas Kongsteal.

resultater:
Klasse A2:
1. Hans llansen
2. Fin:r tr'rederlksen
3. Arne Eansen
4. Per Grunnet
5. Niels Hen
6. Harald Anciersen
7.. Gumar llielsen
B. Jørgen Christensen
9.. Eans Schiøtt
lo Bent Christeneen
1l Kurt Anclersen
12 Eørge Brøasen:.d
13 thomas Kongsted
f4 Ilarme Hansen
tr5 Finn Bjeme
16 Anita Dehlbæk
17 Petler lueho].n
lB Karsten E. Nie]-sen
19 Klaus Mogensen
2o Ole Stig Rasnussen

Kl-asse C2:
l. Chr. Schwartzbach
2. Erik ltli-enstædt
3. Thomas Køster
4. K. E. Y/idell
5. Kjeld Kongsberg
6. Eri-k Jacobsen
7. nrik Knud.sea

Kl asse D2.
I. Il-iels C. Christensen
2. Steen Agner
3. Mogens Them-.trensen
4- Bernt Jensen
5. N. E. Schiødt
6. Thomas Køster
7. Preben Jørgensen
B. Palle Jørgensen
9. Fl. D. Kristensen
lo PouL Schiødt

Eer ses referatets forfattert
Thomas Kongsteal, i en selv-
start fra DM.

lo9 1Bo l8o 1Bo 1Bo 73 La9
I55 1o6 LBo :.-52 I1a 56 IBo
165 to6 72 l8o 1Bo Bo.IBo
92 l8o 1o9 l8o 95 l8o Io$

L74 L74 165 l8o 118 65 2o
178 45 ].8o 116 82 1Bo ILo
1o1 l-8o l8o 95 lo5 87 lo5
1Bo l8o I73 LBo 4o 37 BB
L45 L79 67 llo 85 97 97
L29 o 145 179 1Bo 75 53
134 l8o 1o4 Bl 75 L41 4o
LzL r27 LL4 99 L55 79 23
L1o L33 65 85 94 72 Loo
ff9 o 12o ].oo 55 4o 1Bo
69 o 75 166 1Bo 77 47
oL25 98 9lIoL o o

6LL22 a7 57 79 o o
77 L5 L39 59 L9 o .o
6foooooo
oS9ooooo

59 L79 Leo L11 116o ]-74 LZB
].8o ]-o4 Bo l8o 129 llo j-ao
1Bo 73 L55 L27 Bo lo9 5o
65 LzL lI4 l8o 37 6l IBo

lzLA229A2A2oo
98 3Lo5 o o o o

L235ooooo

IBo IBo llo l8o f8o tI3 l,3B
l8o I6f 153 IBo ll t8o I6a
l8o 165 loo l8o I7o 52 L5L
90 84 161 18o 91 89 96
48 97 I4o l8o 83 L24 L1-o

125 IBo l8o I :c 4'5 o o
o 65 lol l8o Ir9 117 98

Il7 l-5o l7 l8o 175 o o
I4o 45 67 4 LL2 60 76
53 oll8 lo o o o

loll sek.
957 sek.
953 sek.
945 sek.
895 sek.
891 sek.
B5J sek.
BJB sek.
7Bo sek.
751 sek.
755 sek.
718 sek.,
679 sek.
614 sek.
6l-o sek.
4I7 sek.
4o5 sek.
5o9 sek,
6l sek.
J9 sek.

lolJ sek.
95j sek-
784 sek.
753 sek.
396 sek.
2o6 sek.
l2B sek.

lo8l sek.
lo47 sek.
998 sek.
793 sek.
782 sek.
7oB sek.
7oo sek.
64o sek.
5o4 sek.
l8l sek.



SOLNA'S POKAL
6. DANSKE SEJFI ITR,ÆK

I denne årlige svenske begivenhed,
deltog J danske hold. Konkumen-
cen bl-ev f1øjet på Scania-Vabis
parkeringsplads i Sødertål-je ca.
4o h uden for Stockho}a.
r}a k1.8 tiI kl. 11, var der

træ'ning. Det var forbudt at trsne
med 3'AI T/R model-ler efter k]..11,
da det skuJ-le højne standarden hos
del.tagerne.
Det viste sig al-lereiie efter 1

ongang, at det måtte bl-ive dansk
6ejr.-f'or det er aldrig før set
så svag Tean-Race i Sverige.
Ti1 senifinalen valgte nan kun

at tage de bedste 5 hold-Hvoraf

de I blev danske. Til- finalen g5-k
Il,ans/Jens Geschr.rendtner og Per/O1e
Hasl-ing fra Dannark og Winkler/?
fra Sverige. i^Iinkler fIøj ned en
Olliver M<.4, der kunne være dre-
vet neget ned i tid, hvis laadin-
gerne havde været hurtigere.
I fina1-en krxækkede Per/Ofe Hasling

ha1en, og lians/Jens Geschweniitner
sørgede derefter alene for d.en
6. danske sejr i træli ved Solnas
Pokal-.
Per/O1e lasling satte i 2. heat

ny dansh rekord på J.oo ong. rtred
frerrraeende 4:Jl med HP L5.

J-. Itrans/Jens Geschwendtner Conet
Daurark 5:o4 5.o7 52c8 !o.22

2. Ni..nk1-.et/? I{andenrSverige
5.I4 5t45 5n? tZzZS

3. Per/OLe Håsling Conet, Dannark
4:43 447 4:47

4. .lohn I'\au/Jørgen NieLsen trbede-
riciarDanmark 5:52 5r29 9252

5. Samuelsson AerospeedrSverige
5133 - 6258

6. I-ansson/Johansson Ganen Sve-
rige 5 216

/. Gustavsson LEN, Sverige
5245 6224

8. sw6a6n solna ,sverige
6.+5 

'.+b9. sannes/Ecblon so1na,:l;"t""

Der deltog endnu J holtl, hvoraf
2 dog {ngen tid fik!

n{t lra
så rik vi SuprR-TrGnE
Følgerrde Super-fi-gre notorer leveres fra lager
til CEOK-PRTSER:

t,

ETA
\ }

V-nnDEIvSIlm STERANIÆGGET -
TIL IrlRDtrS ]ÅYESTE PRTS.

G 2Ol15 Dleåål G 15 Saclng fiV Gtow

# # ff;åff: tiT"I:åi:;,*'::J:#ensberønte

ROSST 60, 41s.-

lJe her riste ting er kun et IiILe
udsni.t af mit store 1ager. Resten
kan ses af min prisliste, der sen-
des mod kr. 1r- i frlnærker.

HP 61 RC. 4t8.-
FREDEFIKSGADE 67,
eooo ÅRHUs c

TELEFOX (O6) t2!+1O?

POSTGTRO 62219

r25.50

G 15 Raclng RV Di€rsl c 20/e3 RC

G 2'1i3s RC

G 60 FI-RC
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linestyFing, s
VED HANS GESCHWENDTNER.

DI'l i lJ-nestyring, blev igen i
år afholdt i den østlige ende af
hovedstartbanen på f'lyvestation
Vandel i Jylland.
Der var god deltagelse, nen vej-

ret var tradi.tionen tro bIæsende
og kolclt, og vi sJ-ap tla helJ-er
iklce for de snå regnbyger, der
giver J"inekJ-ask, men der skete dog
ingen uheld på grund af dette,
rner: et par kriti-ske situationer
af og ti1.

stunt
Her var al-1e ileltagerne på nær
6u fra 59o Grindsted. Der var 6n
deltager nindre i år end siriste
år, og på aær Erik Hansen Szg Å-
benrå, der var rrnyrr nand, var det
a1le gengangere fra sidste år.
Dette viser l-idt om hvo: langt

ud i uføret Stunt i Dannark er
kommet. Der Eker sinpelt hen in-
gen fornyelse, da nan iniet gcr
for begynderne.-D.v.s. de har in-
tet ,,nestersliabrr at stræbe efter-
udover at koru:Le i ekspertkfassen,
hvor cle bJ.iver pulveriseret i den
grad at de taber lysten!- li::h,
1ad os få indfØrt Stuat-Beg. ved
DM igen, og det kan ikke ske hur-
tigt nok, for elfers er der vel
ikke noget der hedder Stunt ved
DM næste år!
Det sidste år ( 1954), der var

tsegynder-DM, var der lf delt. I
beg. og 15 deltagere i Ekspert !-
I år var der 6 delt. .ilet sk-a1
enclvidere næne6 at vinderen i
Beg. 1964 ( Svend B. Neunann 144)
allerede i. L965 blev nr.J i Eks.
ved DI4. Der er i dag et for stort
gab rneJ.len fl<sperter og Begyndere
forstået på den rnåde at det bå-
gyndere, der skal J-ige ti1 at
ryl*e op i ekspertklassen, d.er
nenes.
Son den eneste trøst ved det he-

Ie er at 2-J stykker, har inter-
national k3-asse, og de bør tage
til BeJ-gien ved EU j- August.
At lej.f Eskildsen, der fIøj ned

en videreudvikling ( som vi ven-
der tilbage til i ltr'N) af Pirat,
var ingen overrasl:else, nen at
Kaj Pedersen blev l[r.2, og sam-
tidig havde anden-bedste,,bedsterl
flyvning, var anderledes overras-
kender-Men vi afslører nu en halv
hemnelighed ved at fortæfle at
Kaj Pedersen var oppe og ,,lurerr
ved VI,i i Finland sidste i.t, -så
vansågod folkens, her er recep-
ten på succes ! lienning Sørensen
gentoå sin J, Pfads fra sidste år

nedens Eoil l.ladsen overraskende
kikcede de to første flyvninger
og blev siiist.

speed
Her var der til-ne1dt t deJ_tagere

-Et stort frernsktidt fra sidste
år hvor der var !. Desværre var
kun 5 i stand til- at få en gy1-
dig tid, nen det var i hvert tiJ--
fælde ikke de nye 2-line regler,
der gjorde tiet, for de er absolut
en saltvandsindsprøjtning tiJ-
k-l-assen, men snarere deltagernes
nanglende forberedelse, hvilket
viJ. kunne ses af de gennemførte
flyvninger på resultattavlen.
I€if Eskildsen forbedrede gen-

nem hver fJ-yvning, og var sikker
vinder foran sidste års rnester
Niels-hik C. Hansen.
Icif iiskildsens tid er santidig

arsrekord. Hans vinderhastighed
va:" LB6'5 kn/t.
Nr.f Erik Hansen 629 Åbenrå, va.r

kun o19 lø/t fra 2. pladsen.-Et
neget fint resultat, det første
år han flyver Speed!
AIt i aIt virker det nærmest

som on de københavnske delta-
gere flyver Speed for tidsfordriv,
bvilhet er helt andre toner end
fot 2-J år siden, hvor der vir-
kel-ig skete noget !

Under selve konkurrencen deltog
der ikl<e nogen Effekt-potte rno-
de11er, rnen både Jørgen Bobjerg
og N-E. Iiansen eksperimenterede
hver ned 6n.

AJ-)-e deltagerne f.løj rned Super-
Tigre. Grunden er nok at det er
noget af det eneste nan kan kobe
herhjenne til en rimeJ-ig pris.
Al-t i al-t er standarden nålt

ned international nålestok utro-
1ig dårIig her i Danmark, og det
ser faktisk ikke J-ysere ud i
frentiden-E11er raener speedfly-
verne no6et andet?

combat
Var faktisk 6t stort lyspunkt.

Der var næsten dobbelt så nan-
ge deJ-ta6ere sorn sidste år, og der
er en virkelig høj standard over
kanpene.

Desværre bruger nan statlig den
ganle og tiårlige id6, at 1-æ6ge

Cornbat'en cn lørdagen rnidt un-
der T/R en og Stunten.
Vi foreslog fra Comet før DM at

man lagde aI Combatten on sønda3-

en, med start k).. 8o? oS derefter
f1øjet ti1 ende, kun afbrudt af
TrlR- senifinal-erne, hvor der er
brug for officials.
For er der noget der er så d.ød-

kedeligt son søndag forniddag ved
DM på nlyvestation Vandel- ! ( hvie
nan veJ- at nærke ikke fI1'ver)-
Derfor må nan tage hensyn ti)- de
nange officials, der i de fleste
tilfæl-de også er begyndere, og
give dem lejlighed til- at få den
oplevelse at se Combat, der når
det er bedst er utroligt spænden-
de og derfor neget attraktivt og
appetitvækkende på begynderer- Og
det var det absol-ut ved dette DMt
og vi]. sikkert også være ttet i
frentiden.
Istedet kbrer nan det hefe af

bag ryggen af begynderne, nedens
de f. eks enten er ticltagere e1ler
slcriverer-Og det efter eventuelt
at have transporteret clen helt fra
København, til det ,riyske Sibirlenrl
Tlyvestation Vandel, nåske endda
rned 1øftet omrrrat nu skal- I sør'ne
se noclelflyvningrr!
T de indledende kanpe blev de

første 5 el-inineret. BåcIe nr. 2
og J ved Mf sidste år, neml-ig Hol--
ger I"{adsen og Bjarne Sinonsen, d.er
tabte til- John I'lau og O1e Bisgård.
To nye deltagere, nenlig Carsten
Jensen 6t5 oS J.O. Chrlstensen fra
den nye klub i Svendborg nøcltes
med førstnævnte son vinder. Jørn
hasnussEn ejl gotuæi< sl-og Poul
Iodberg JensenrFredericia, de!
fl-øj temneS-igt defeneivt, nedens
Jørgen Niel-sen 615 sl,og, Jørgen
Varnner 4o3 ÅJ-borg, der nåtte op-
tanke undervejs.
I kvartfinalen, nåtte nan træk-

ke en oversitider ti1 Senifinal-en,
og Carsten ,Jensen 635 var den hel--
dige. I den første karnp slog Jør-
gen lrlielsen 01e Bisgård rned 2 klip
nod O . I den anden kvartfinale-
kanp mødtes Jørn Rasnussen og John
l4au, og efter en forrygende kanp,
hvor John l.Xau kola lidt sent op,
fJ-øj nodellerne 45 sek. før tid
diirekte mocl hinancien og srnaalrede
rned et brag. De havde på dette
tidspunlrt 2 klip hver, men Jørn
Rasnussen vandt på jordtiden.
Der var så lodtrækning i serni-

fi-na1en, og først rnødtes Carsten
Jensen og Jørgen Nielsen, begge
fca 635, hvorefter taberen skul-
1e møtle Jørn Rasnussen. Jørgen
Itri-el-sen vandt over Carsten Jen-
sen, der også bagefter tabte ti1
Jørn Rasnrussen.
Efter et par onstarter gik star-

ten så til finalen rnellem sidste
års nester .Torgen Niel-sen og det
nye navn Jørn Rasmussen. Det blev
en finale, der siger spar-to ti1
al-t hvad der hidtil er set herhjen-
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nc!-Det foregih nest i rygflyvning,
og med en uhyggelig jævnbyrdighed.
Resul-tatet bLev at sidste års rnes-
ter nåtte overlade tronen til Jørn
Rasnussen, cler f1øj en selvkonst-
rueret mod.e1, son vi bringer en
tegning af i næste nulnner af Mo-
delf1tr venyt.

team. race
Der var her tilmeJ-dt 11 hold,

hvi1ket også var en J-ilJ.e forøge1-
6e fra sidste år!
Son det ses på resultattavlen,

var der virkelig stor jævnbyrdig-
hed, og der bl-ev besternt iirke gi-
vet ved dørene. Kun f flyvninger
lod. at 33 nuJ.ige bJ.ev noteret til-
O. Standarden herhjemme er efter-
hånden god.-Ikke rnindre end 7 for-
skeJ.l-ige hoJ.d var under 5:JJ.-Det
er vist aldrig sket før i en dansk
konkurrence.
Ti]- senifinalen var der kun 6t

hold der skulle elimineres, og
desværre for Falle Rivol-d/Henrik
Ilansen 118 ralrte deres nodel banen
uader nedbrensningen til sidste
stop i anden omgang, så da deres
første heat, også va" kikset, ?ar
de ude af konkurrencen.

Jobn U^1l/Jøtgen Niel-sen fulgte
deres Solna-Pokal succes op ned
5:18 i første heat. Per/O1e Hasling
var konkurrencens eneste ho].d un-
der 5 nrin. med 4:!J, nen brækkede
hal-en, så de udgik ti1 andet heat.

O1e Poulsen/Bjarne ChriEtensen
5JO vandt ned 5234 nod 5:J5 ti1
hik Thygesen/Ilenning Aadersen 118
Itrans/Jens Geschwendtner skuf f ede
og fik 5:45.
Hurtigst i anden ongang var Poul-

sen/Christensen ned J:2), og l4au/
Nie3.sen pe 5$L, men det var og-
så bl-evet tenneligt bl-æsende efter-
hånden.

Søndag forndddag var der senifi-
naler for dle t bedste, og det var
tycieligt, at det var nu det gjaldt.
I første Semifinale skete der et

uheld, så det hele måtte flyves
on. Jørgen BobjergT'Vferner Siggård
fik ned clereE utraditionelt ud-
seende nodel- 5:22 foran Erik Thy-
geeen/Henning Andersens 5 :14.
.Iørgea Olsen/John Petersen l-f8 be-
gtr'adte at gå 2 orng. pr tank ved
5o ong. flyvning, o6 valgte at ud-
gå. f den anden SenifinaLe havde
l'lau/NieJ.sen 635 J-J-r.evrøvl , og da-
de ikke fik reservenodellen klar
til startskuddet, udgik de uddn
at starte.
Der var derfor kurr Poulsen/Chri-

stensen og Luis Petersen/John 01-
sen 118 tilbage, nen sidstnævntes
nodel, der i topfart gik J.'zo Un/L
var ingen natch for 6Jo'erne, der
fik personlig rekord rned 5:16
foran Petersen/Olsens 6:!o.
I sidste race, var Per/ole Has-

1ing igen på banen efter at have
repareret hal-en. De rnøclte de to
andre finalehol-d fra sidste DI'I.

Pet/OLe lIasling startede ]-idt
koldt ned HoP. enl nen da den blev
stiJ.l,et i 1- stop, overhalede den
rned rrindst 15 km/t overskud, og
va.ndt l:eatet ned 4zJ) foran Hans/
Jens Geschwendtner, der endelig
lravde fået sl.il: på S/T6n ned 5:.15
og Ulcln-n/Dahl 5t+o/63o der fik

14

I finalen var Per/ole Has]ing
Conet fuldstændig ustyrlige, og
vandt rned. 9239r( en tid der er
i verdensklasse) foran Hans/
Jens Geschr,rendtners 1o:42 og
Ol-e Poulsen/Bjarne Christensen
ned 11!45.
Det er tydeligt at deltagerne

1ærer meget af hinanden, oB i
år landede sarntlige med fart på
og nedadror på jorden.

A)-l-e holdende havde gennemgående
hurtige pitstop, og der skete
ingen uileld på grund af nrntineret
pilotarbejde.
Banens absolut rnest ava.ncerede

model- havde hlfe R:ivold/tienrik
lhnsen , der både havde Accele-
rationssnaps, snapssystem og
Cut-off ti1 lanciingerne. Det først-
nævnte er til- at føde en knebet
motor i starten (se andetstede i
bladet), det andet til at snapse
motoren under optankning ( ,-4
hol.d brugte det), nen endvidere
Cut-off systenet, ned hvilket
nan lian stoppe motoren på et
tegn fra nelcanikeren ved at vip-
pe rnodellen. (Vi bringer en artl,-
ke1 om Cut-off systenet i næste
numr,rer) i,en desværre havarerede
rnoCellen som sagt i en for snae-

ver opbrernsning til et pitstopt
men det havd.e absolut intet at
gøre med de prirna fungerende sy-
stener at gøre.-Det bJ-iver nok
ikl:e det eneste af slagsen i år!

afslutning
hæøieuddelingen foregik på Van-

del- I{ro, og bJ-ev foretaget at Bent
Sehested og Fru Karl Madsen, der
hurtigt lcom gennem de nange præ-
mier.
tsent Sehested næqnede at han ikke

hirbede arrangørerne blev foruærne-
de hvis De fik lidt kritikl-Og clet
håber jeg sandelig heJ-ler ikke at
de bl.iver o:/er dette DM referatr
sorn absolut ikke er noget angreb,
på deres dispotioner, rnen en kri-
til< af alle nodelflyveres fejl-t
gennern mange repræsentant6skabsnø-
der, son nu nå rettes!

Hans Geschwendtner

oto
oto
6)o
oro
629
bto

RESU1IRIER. tl
STInm: Ioasse G

Nr.1 leif Eskil-dsen
I'1r.2 Kaj Pedersen
Nr., Henning Sørensen
Nr.4 Kåre Nissen
Nr.5 Erik llansen
I\I^.b ilha-L lvladsen

SPEIID: Ioasse I'.
Nr.1 Ieif Eskildsen 6)o
Nr.2 l,liels-Erik liansen 1-J8
Nr.f Enik llansen 629
Nr.4 Jørgen Bobjerg l.4,
Nr.5 Jens GeschwendtnerlJ8

COMBAT: Klasse I
Nr.1 Jørn Rasmussen 2tI
Nr.z Jørgen Nietsen $5
Nr.f Carsten Jensen Ø5
l{r.4 John I'tau 635
Nr.5 O1e Bissård 4oj

2?u.
4o2

L93I
15?9
L5]-2

76

1?8'1
r74,8w3

:

z?82 2896
2622 246r
2224 2086
tt94 a9?4
r7?4 1145
6rc 258J"

185,5 sÆ GL5
- sÆ cr5t73'9 sÆ Gzo
- SÆ GI'

T62,9 S/T RV

5678 Pt,e
)oot pEc

ffi.
3557 pt.
v86æ"
3L97 pt._

3-8o ,9
L6? t4
t73,9
1-69;8'

Nr.5 Bjarne Simonsen 63o
I,ir.f ,Jørgen Vanmer 4oj
Nr.8 Holger I'iadsen 63o
Nr.9 PouJ- Iodberg 61,
Nr.1o J.O. Christensen Jlp

TEAM-RACE: Ioasse H

lir.1 Perlo1e Hasling ljg 4253 - 4:j9 9r3, IIp 15
Nr.2 Hans/.Tens Geschwendtne I38 5..46 5:53 5zI5 1o:42 S/T
Nr.J o.Poulsen/B.Christenser- 6to 5:j4 5229 52]'6 11!45 sÆ
Nr.4 J.trau/J. Niel-sen 635 5:18 5:1I - s/T
Nr.5 E.Thygesen/H.Andersen l-38 5$5 6:54 5:14 Ofiver
Nr.5 I,{" U]dun/B. Dah]. 54o/67o 5$6 ?:oo 5226 s/T
Nr.7 Jørgen Olsen/J.Petersen AtB - 6zo3 - S/T
Nr.8 W"Siggård/J.BobJerg 13oA45 6:o9 - 52ZZ S/T
Nr.9 Luis Petersen/J"Olsen V8 ? i9 5t24 6t5o s/T



ACCELERATIONSSYSTEM
AF PALLE FIIVOLD

Mange ?/-l nocieflers notorer har
under start tendens til at sret-
te ud! Dette skyldes normalt nan-
ge1 på brændstof. Grunden ti1 at
brænd.stoffet ikke komer frern
til karbur:ioren kan skyldes fle-
re ting; Under den hårde og hur-
ti6e optanilning, nirr brændstof-
f et i}:.r:e frern ti1 karburatoren,
e1-l er ';:o'cr accef crationen vil
det f:be tilbage i tanken; og
si(isi :len il.Jre reindst , er en T/R
motor altid knebet til et mini-
rilun af orændstof.

IIfe..:ncn k;n afhjæ11'es rå følgen-
de :ltrcic: I et 2 rnrn rnecsingrør
( t n-lr hul-) stikkes et sodet
stylike orJ-orl+ rnm pianotråd i
hullet, hvorefter en J-oddeklat
]:an lodrles i den re.;terende def
af hul-kantcn. Pianotråden ken fjer-
nes og et lille hul haves. Røret
rionteres i indsugninilen, n.rolef-
ter den forbindec ti1 ventilen
med braendstofsl-anEe ( 2 nnr lrul )
4 -5 cm=1angt . De t vil- rlrnmc ca .
or2 cmt, som må nnedregnes ved
tankopmåI-ing.
Systemet starnner fra en rus-

sisk T/R-nodel, og har været vist
i Aeromodeller, hvor det cr'o3 i:rke
var sr:rligt detailleret. Jeg har
seJ.v brugt systenet det siqste
hal-ve år og l<an, hvis r:n i:lr

accelerationsvanskelighe rle, an-
befale det sor1 absolut effektivt.

nn anden væsentlig
ting son bør nævnes i denne for-
bindelse er at hele bræncistof-

TANKRøR

KUGLE
VENT I L

ACCELERAT I.
ONSSNAPS

SNAPSSYSTEM
Fø]'.RøR

TA N KFLAS

systemet skal holdes isol-eret
fra pan og motor. Tanken ruå ikre
l-irnes el-l-er skrues direkte i pan-
nen, nen skal isoleres neri balsa
eJ-1er 1i6n.
Son liarburator kan anbefales en

Cox o49 Tee-Dee anbragt i en tef-
lon elfer nylor.bøsni.ng, e1ler man
kan ]ave en nylonkarburator, og
s:itte strålerøret i6ennen: som på
Cliver Tiger. Grunden ti1 at s;r-
sterret skal isoleres er at ætere.
fordamper hurtigt og procente'-
clerned falder, hvilket giver en
riårligere r4otorgang, samt at nlan
forringer et 5;odt kølemiddef.
Efter opvarmningsperioden, inden

et T/R-heat, bør nan vante ned at
tanke op indtil 1o-11 sekunder
før start af hensyn til æterfor-
dampningen, f or brænd.stof systemet
bliver trods alt l-idt varnt og
især udstødningssnapsen ( gæ1der
ogs:i hvis man bruger snapssysteln)
bor gives i sidste øjeblik, da der
norxiaft er ].idt lunkent det på-
gældende sted.
Det skal lige benærkes ti1 teg-

ningerne r at kugleventilen er
forbundet ti-l- tanken med. alm.
brændstofslange ( sort Veco).

Palfe Rivold

ACC.0G
SNAPS

TANX
RøIt -

O'.IVE R-T Y PE

PAKKER HELT

T/ET NÅR FLA-
SKEN NÅR HELI
NEO IIL VEN-
TI LEN.

KUGLE

Q3 -0,4 mm

PTøv noget and.e!

Stor og stilren model af en særdeles
sød.ygtig luksusmotorbåd .

Gennemf ørt byggesæt med" spanter og

andre dele udsavede.

bygEN YEI,ETTE
Byggesæt
Fittingssæt
Monoperm El-motor

kr. 19,oo
Se VEDETTE hos Deres forhand.ler.

,,;,ry:*fu"*

kr. 5I ,5o
kr. 75,oo

it:. ;. :' :: .'644t'i.:,
*"t ,: t...; : I." .. .;; 1^b&.,
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Pl anprofiler - 2mm.

Hakplansprofiler - dimm.

TEOi{/NO : 4:5.

@8'WeG9
A2 - mode( konstrueret

af Hans Hansen.
Vegt tota( : 468 g.

P(an : /95 g.
Halep(an: 4Og

Tgngdepunkt 5r' o/o 
.

^75
(

)\

x

Tippen
er he,vet

2OO mm.



\A/AKEFIELD
llet ner;t bemærkelsesværdige

ved dette års Dl,l er den hultig-
'hed ned hvilken metoden ned at

trække op meai propeLlen dernon-
teret og et aluminiumsrør i
kroppen har bredt sig. Kurl en
ud af syv deltagere anvendte ik-
ke denne frerogangsnåde,l &r ulem-
pe veo systenet er clog, at for-
beredelserne til- start tager
endnu længere tid end før og
kræver negen nanipulation. f
surt og koldt vejr som ved DM
er der i forvejen en vis uvilje
mod at tage handskerne afj

nn anden ting, som har vun-
det udbredeLse i løbet af kort
tid., er den af Chr. Schwartz-
bach konstruered.e propeller, son
anvencites af 5 deltagere. llge-
ledes anvendte alle mand. på nær
en 16 strenge.

K. n. Widell brugte i en clel
af flyvningexne en nodel forsy-
net ned en propeller, son ændre-
d.e stigning under motorflugten.
Selve d.et mekaniske systern er
frenstillet så1edes, at frik-
tionskræfter er elimineret,
hvilket betyd.er, at en af fejJ--
årsagerne ved de tidlj-gere sete
systener undgås. Princippet er
sådan set meget enkelt, ,-nen et
sådant aggregat slcal naturlig-
vis laves neget præcj_st, og d.et
er sikkert ikke enhver beskåret
at kunne frenstille et sådant
stykke fi.nmekanj_k. (Vi uil i et
senere nuruler bringe en grunalj-g
beskrivelse af systemet, red.)

Vindennod.ellen ttllou:rd.ed Kneerr
kan bedst beskrives som en mocll-
ficeret ltrienstædtlø ster-type.
Den har rørkrop, delt V-forn,
vi.ngen med konstant korde og
pilformet baldakin og finne.
Trin - højre/venstre, motortid.
.a. 3o sek. let er vel overflø-
digt at nævrre, at den er forsy-
net ned en Schwartzbach propel-
ler?

Den eneste helt nye model på
pladsen var nrik Nienstædts
nRubber Soul-r. Denne nodel, son
principielt er en [l[il]_etl forsy-
net meo en noget støme vj.nge
ned delt V-form, trapez-ører og
Iu-l<ket torsionsnæse, havrle et
neget effektivt stig helt uden
proptrækkert endenser.

De øvri_ge deltagere fløj
stort set roeo d.e sanne mod.eller
som sidste år.

I betragtning af den negen
træni-ng, som de fleste af' vore
wakefield.-folk har fået i vin-
ter pga. IlT-,<onlcurrencelrre, fo-
rekonner det, at resultaterne,
,seLv vejret ta6;et i betragtnj.ng,

A2<__
.i1ans Hansens
vind eruodel.

burde have været bedre. En be-
gynde:'mecl en enkel og sikker
model uden den helt store stil-
levejrsti-Cl vi1le absol-ut have
haft chancer for en god place-
ring, så lad os se nogle flere
deltagere næste år.

Kjeld Kongsberg.

Dl,{ i gas bl-ev som sædvan].ig
en blandet omgang, båcle hvatt an-
går mocleller:ne og resu-l-taterne.
Dette Dlf viste igen,- at små ufor
-udsete tirg kan forrykke resul-
taterne betydeligt.

Denne gennemgang kan man kal-
de rrDl,{ gas nyt - eJ.J.er hvem fløj
med hvad.ti, så lad. mig tage re-
sultatlisten og beglrnde med nr.
l, dette års dannarksnester -
Niels Chr. Christensen fra l].6.

liloclellen, som Niels benytted.e
vax af l.4eshack-typen (se nr. 3)
med lang krop og tail-plane-set-
ting. Modellen er ild<e ny, nen
genrlenfJ-øjet og beviste, at en
model med 7l profil stiger hur-
tigt og højt, men med glidet
kniber det. Modell-en konmer me-
get bøjt op takket være en over-
orclentlig hurtig ST G 20 mecl
potte og så sidst, men ikke
mindst, takket være alen propel
Chr. Schwartzbach har konstrue-
ret. Disse propeller trækker
fantastisk godt, men har den ke-
delige egenskab, at ale - som an-
dle træpropeller - knækker ved
landj-ngen, oo son følge deraf
bør man lave eri masse, hvilket
igen tager lang tid. Nie1s' nr.
2 model var en l,{eshack forsynet
med en Litiebach tunet ST G 15,
men den blev ikke benyttet me-

get, servon'l motoren ]-ød meget
Iovende. Det bliver spænclende
at se, hvacl den motor kan utlret-
te. Mecl hens;rn til de tyrd.profi-
lecle vlnger skal man passe på,
at tle iklce mister vriclet da der
e-] 'l ers meget nent kan opstå vi--
brationer og rystelser i vingen
uncler stiget.

Nr. 2, Steen Agner, fLøj en
gamel standard. nod.el med fast
haleplan og et snart 4 år gan-
meJ.t plan. Motoren vax en ST G
1!, son, h,ortset fra et Cox
rør, var stanclard. Vi-ngen har et
9Ø Cerney-profil og_ r:is!e: 3!_ d_
tykkere profil glitler bealre end
et'|y'" profj..l, nen nå så til gen-
gætd afgive noget i udgangshøj-
alen og stighastigheden.

ISr. 3, Mogens Then-Jensent
viste, at en lille model ned. en
l-,5 ccn notor og tail-plane-set-
ting sagtens kan gøre sig gæl-
dencie mod de store nodeller.
Desvær:'e havarerede moalellen i
6. periocte og en ellers sikker
første- eller andenplads for-
svand.t ned en brækket krop.

93. 4r Ber:at .Tensen, fløj mecl
en af slnå stanclarcl nodeller
forsynet med en S|I G f5 notor
rnecl Cox rør. Propellen var en
Graupner. Record 7x4 Nylou. l[å-
ling med en Hasler omatrejn:ings-
tæller vi.ste, at motorea kørte
2o.5oo ondr. og med en anden
propel (Tornado 7x4) wille no-
dellen garanteret stige b,eclre.
Et godt råd til SerTlt er derfor:
Skift propellen ud og få noget
mere ud af notoren - den fejl-er
ikke noget!

Ilr. 5r S.E. Schiødt, fløj mecl
sin Pulteri, og der var iklre no-
get 4yt fra den kant.

IVr. 6, Thomas Køster, medbrag
-te en neget Sinpson-inspl-reret
moalel. Mode]-len var i sæd.vanlig
Køster-ud.førelse, men et styrb
og totalhavari son føJ.ge satte
en brat stopper for rriclere kar-
riere. Desværre gik det også en
ctel uct over motoren. Den er hårtl
noci nodell-eme, den Vanciel-ce-
roent !

1'1. 7, Preben Jørgensen, var
et kærkomment nyt ansigt ved DL4,
og hans præstation var, dette
taget i betragtning, ganske god.
Modellen var en lJannett, som
havde et sikkert stig. Med nere
erfaring og modellen trj-nnet
helt ud, skal Preben nok gøre
si.g frenover (with a little
help from his friend.s).

IVr. B, ?al1e Jørgensen, fløj
neci sin sædvanli.ge Janne-inspi-
rerede model, men motorvanslce-
lighecler ( som sædvanlig) place-
rede Palle 1 den tunge ende af
listen.

lortsættes sid.e 24.

17



a

I
t

t

I
350

I

430

J

SIWA: 4:40

!l!!tulil



Rcsuæuemodel
lllllttllt lttllttltl ltItIl Iltttt

.BEELZEBUL'

PALLE BANG

eciderede terniksvæveno del-
l-er tj-l radiostyr:ing findes mig
bekenclt ikke på marked.et son
byggesæt. De ofte nydelige og
velflyvende ting, der kan købes,
er son regeJ- komproroisJ-øsnj.nger,
tler godt kan anvend.es tj-l såvel
skræntflyvning som til tennik-
flyvning, nen at der er taget
vidtgåencie hensyn til udseende
og enkel opbygning kan nærkes på
det færdige resultat.

Af hensyn tiJ' skræntegenska-
berne er sitieroret sål-ecies ofte
stort, hvilket forslq;rder late-
ralcentret så neget bagrd, at
hø j start segenskaberne beklj-kkes
i ubehageli-g grad.

Encividere anvendes ofte et
mere end. foø tykt Clark Y -U.g-
nentle profi-I , der i et terrnik-
plan ildce giver de store mu1ig-
heder for et hurtigt, fladt
glid.. ler kan god.t præsteres uci-
nyttelse af ternik med de kørlre
byggesæt, jeg har selv en Graup-
ner Clou, cier er gotl, men rnan
kan ikke vente d.et sub,line med
disse rnode]_ler,

Nu er det jo således, at ciet
d.anske terræn sædvanfigrris i
langt højere grad. indbyder ti1
ternikflyvning encl til skrænt-
flyvning, og jeg har derfor gj--
vet nig i kast med en konstruk-
tion, d.er med styring slcu-lle gj--
ve store nuligheder for at jagte
ternik. Beelzebul er nr. 7 i
rækken af forsøg.

Den er i fonr og konstruktion
en forstørret ud.gave af en A2-
model, o6 neget er lå:rt fra Stra
-tos. f hånden er disse fJ-y må-
ske ikke så kønne ned de uclstå-
ende ører og et d.ininutivt side-

ror, men de er elegante og effek
-tive i luften. Bekvent er det
iøvrigt, at d.e kan bnrges på en-
hver åben plads, ingen støj, in-
gen olie, kun elegant flyvni-ng
med ti-d.er, der med 11d.t øvelse
og velvilje fra vejrgucleme kan
blive overordentli-g 1ange.

Det anvendte Profil er det
ganle Samann-Bussard II, der oP-
rincteJ-ig var utiarbejdet til svæ-
vemocleller, nen sorn hurtigt vis-
te sig at være et af de bedste
profiler til wakefieldmocieller.
Profilets midterlinie har en
maximunshøjde På ca. 616/' ned'
højeste punkt ca. 35% fra næsen.

Undersidens indgangsvinkel er
Bo og uctgangsvinkel (ved hag-
kant) 60. Når et profil ned. be-
hersket krunning har en ud.gangs-
vinkel, der er mindre end ind-
gangsvinklen, vil trykcentervan-
drlngen bllve rood.erat, og moclel-
len let at kontrollere ved trim-
ning af højtleroret. Profilets
naximumstykkelse er ca. 6r!1t, og
alette vi-I sammen med rlen modera-
te krumning give glimrencte gli-
d.eegenskaber. Sa,nann har ligele-
tles undgået de store indganrgs-
og udgangsvinkler, der let giver
problemer, når flyvefarten sæt-
tes op, f.eks. under mod.erate
dyk for at nå hen tiJ- te:mik.

Beelzebul er så stor, at den
mageligt bærer loo g radiogrej"
Den bør beklætles i strålende
farver, så den kan ses (og sty-
res) i store højder, f.eks. over
5oo meter. Den har en enkel op-
bygning og er relativ 1et og
hurtig at bygge.

For- og bagkant er færctigfræ-
sede Graupner-lister. Planets
hovedlister er 2 x B og 2 x 4
mm. Ribberne ved roden er frem-

stillet af I nm x-finer, selve
rodri-bben sammenklæbes necl dæk-
ribber, ligelettes i x-fj.ner.
Samling af planhalvd.elene sker
mecl 4nm pianotråd i messingrør,
d.er er aralclittet i rpdribber-
ne. Næsens over- og mderside
er belclædt ned 1 nm balsa. Cap-
strips til bagkanten son vist.
Eøjd.erorlisterne er af orB x 4
mm f1rr. Capstrips kun på Profi-I-
ryggen fra hovedliste til bag-
kant.

Forbindelsen fra rorrnaskiner
til r'or er ikke helt alnindelig'
nen glinrencte ( efter mln erfa-
rine) til lettere svævefly.

Det er sinpelthen enkelt sno-
retræk fra romaskine til rorbe-
s1ag. Rorbeslaget er af x-finer
metl huJ-. Heri anbringes en til-
spictset ildyvelrt, hvortil snoren
fæstnes, og ved ctrejning af dy-
velen kan neutralstilling let fo
-retages. Roret holates j- stil-
li-ng, fordi der modsat clyvelar-
men er en arn, der tr'ækkes af en
elastik. Hø jderorets bevægålige
flad.e er en trimklap, hvorued
noilellens glidevinkel og fart
kan ændres ind.en for ret snævre
grænser.

Ved flyvning holdes planet
så vidt nuligt langt fremne i-
vindøjet, således at man kan i-
agttage dets reaktioner og ud,-
nytte tennik på stræknj-ngen
indtil flyet er nået ind. over
piloten, så er ciet klogest at
lade modellen gå lrem igen.
Start med loo neter o,7 mn qy-
lonline eller mere. Det :ian let.
te løbestart, derson linen er
folbundet med. f.eks. 10 neter
4 x 4 mn Pirellj- motorgunmi.

Pal1e Bang.
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R/C unionen
Vi har netop nodtaget nogle

oplysninger om d.en nystarted.e
n/C union lige før redaktionen
på dette numrner af Mocielflyve-
nyt sluttecie.

OIe Meyer, der er sekretær i
unionen, skriver blandt and.et i-
sit brev til os:

"Såfrent clu har lyst til at
lave noget heron (R/C unionen),
vil jeg bede ciig bemærke, at
dette ikke er et oprør mod KIA
- TYærinod, det første brev u-
nionen har skrevet er til KIA
ned armoaining on unionens opta-
gelse i aerokl-ubben.

Det der ligger ba€ er, at ra-
diostyringsfolkene ha:l en klar
fornennelse af, at cieres proble-
noer beclst varetages af radiosty-
ringsfolkene selv, og at nnan -
ved at have sin egen organisa-
tion - .rril kun:r.e yde sine ned-
Iemmer mere end. K.DA har været i
stand tj.1 gennem nodelflyverå-
d.et, som man iøvrigt ikke ned-
vurderer. Vj- lrener også at opnå,
at nan gennen sin egen afdeling
i væsentlig grad er fri for den.
prioritering af opgaverne, som
jo givet er nød.vendj-gr når der -
som det er sagt - er for nange
høvdinge og for få kontorindi-
anere. rl

R/C unionen har sendt en
skrivelse rundt til radiosty-
ringsfolk og -klubber landet o-
ver. Til g1æde for alle interes-
sered.e, tler ikke har nodtaget
skrlvelsen, skal vi i det føf-
gende citere d.et meste af denne
skrivelse.

tr?å et møde, der blev afholctt
den 3. maj i Vandel, og hvori
deltog nere enal Jo aktive radi-o-
styringsfolk fra heJ-e landet,
bl-ev tet ved.taget at stifte en
særlig organi satlon, udelukken-
de for radiostyring.

Organisationen her fået nav-
net ttR/C unionertt, og ti1 at
forberede d.ens s.tart blev valgt
en arbejdsgrupper der består af
nrik And.ersen, København - OJ-e
Christiansen, Grenå - PouJ- Jen-
sen, Hi-Ilerød - Kaj Kudsk, Ha-
derslev - 01e Meyer, Næstved -
Svend Seerup, Skagen - og Brik
Toft, Ålborg. Derure gruppe skal
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Der blev i1d<e rig-
tig pfads til dette
fotografi på sicier-
ne med Dl[-referatet,
nen selvfølgelig
skal det med.

llet forestilfer
nemlj-g den nye
dannarksmester i
K5, Peter Kock.
Modellen er selv-
konstrueret, og Pe-
ter kalder d.en
rr Sr.oopyt.

nu i gang ned at ud.arbejcle love
mv. , såled.es at roan regner mecl,
at unionen kan træde i fudction
for alvor fra l. januar I97o.

Da det hele er så nyt, kan
der selvsagt ikke gives enkelt-
heder på nuværend.e tidspunkt,
nen til- orientering kan nævnes
følgende ting, som nådet i Van-
del har pålagt arbejdsgr"uppen
at tage hensyn til.
0m organisationen:

R/C unionen skal have en Le-
d.else, der repræsenterer alle eg
-ne af lanclet, ledelsen bør væl-
ges direkte af med.lennerne ved
brevllg afstemning, så alle får
mulighed for at gøre sin indfly-
delse gældende.

Alle rad.j-ostyringsfolk skal
være direkte nedlenmer af unio-
nen. 0n nan er medlem af en lo-
kal klub, er rurionen uved.kommen-
de, idet nan sel-v melder sig intl
selv betaler kontingent og selv
nod.tager infornationer, indby-
clel-ser mv. dlrekte fra unionen.

AIle mecilenmer forsynes rned
en ful-dstændig medlemsfortegnel-
se, så cler skabes mulighed. for
ciirekte kontakt nedlemmerne i-
nellen.

R/C unlonen skal straks søge
optagelse i KnA. Uni-onen skal
ciog have sin egen sekretær, der
funger'er uafhængigt af KDA's ge-
neralsekretariat.

0m de frentidige opgaver:
At sørge for en forsvarlig

forslkringsorcir:,Lng, d.er jJrke
blot d.ækker tred.lenand., men også
aldre radiostyringsfolk og cleres
ejendon.

At udarbejde sikkerhedsbe-
stemmelser for konkurrencer, op-
visninger og lignende.

At dannarksmesterskabet af-
holdes for sig selv og på et se-
nere tidspunkt på året end. sæd-
vanlig. DM bør find.e sted skif-
tevis vest og øst for Storebæ}t.

At der etableres en direkte
og hurtig komrounikation direkte
til hvert enkelt med"]-era. Der
blev ud.trykt ønske om, at unJ-o-
nen også vil udsende inforrati-
oner on telariske og flyvenæssige
forho1d..It

Så meget fra den nystartede
union se1v. Såfremt nan ønsker
at blive medlen af un'ionen, sJcal
man skrive om nærnere oplysnin-
ger fra sekretæren:,

R/C unionen,
v. 01e Meyer,

Pal-udansvænge 4,
' 47oo NæstYed.
Foreløbig'har non fastsat

med.Ienskontingentet for resten
af 1959 ti1 kr. 1o,-. Kontin-
gentet for iie komnende år vil
afhænge neget af utlfaldet af de
forhanclJ-inger, man har indledt
med. KlA.
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Læserbrev
Jeg har netop moditaget IIodel-

flyvenyt nr. 4 og må straks fare
i bliekhuset, da jeg finder, at
nogle kommentarer til Ole Lleyer
tarsens artike]. RC-nyt må være
på sin p1ads.

Angående l. vårkonkurrence d.
2o/4 kan jeg oplyse, at i Hobro
var der mødt d.eltagere op helt
fra liad.erslev, så d.et med at
flyve on vinteren kend.er vi- også
tj-l her i JyUand. I samme for-
bindelse kan det oplyses, at på
Ford.jyllands Radiocontrol Center
(MRc) j. Sørholn, har der været
fløjet i hver eneste week-end
siden nytår.

Da vi endnu ikke har fået
en egnet flyveplads her i Ska-
gen, flyver jeg selv på Nør-
ho1m.

Desuden er jeg noget skuffet
over i 0les omtale af Ønnen"s 25
års jubilæun jlrke at se stifte-
ren bædrende omtalt (det er nem-
J-ig nig selv).

Med hensyn til kursus for ra-
diostyringsdornmere kan jeg for-
tælle d.ig, at vi roeget gerne så
noget ligneude arrangeret her i
Jyllaud. Det er nenlig gået så-
clan, hver gang jeg har været til
et stævne, at jeg har måttet
fungere son dommer ( d.a ingen an-
deg har nent at kunne påtage sig
opgaven) .

Jeg løler nig absolut ikke
son er! goo. d.onmer, rnen hellere
en dårlig eacl ingen.

Det var, hvad jeg havde på
hjertet i d.enne omgan€, men d.et
bliver nok ikke sidste gang, du
hører fra rcig.

Ivled. venlig hilsen,
S.E. Seerlrp,

Tak for brevetJ Vi håber
sandelig heller ikke, at det
bliver sidste gang, vi hører
fra dig.

Det er et stort problen at
få nogen til at rapportere de
jydslce konkurrencer (og det
gæld.er også de fynske) til Mo-
delflyvenyt. Derfor komner vj_
let til- at tro, at der egeirt-
lig il<ke foregår noget af be-
tyd:ring derovre hos Jer. Vj
håber, at dj-t brev kau få no-
gen (Aig selv?) ti1 at påse,
at vi får rapporter fra aIIe
større, jyd.ske RC-konkurren-
c efr.

Ære d.en, som æres bør - nu
har du sel-v ordnet den sag.
Ole har selvfølgelig ikke vil-
let fornærne dig ved j-kke at
nævne dit ini-tiativ.

Dj-n ide med et jydsk RC-
d.omner-kursus er god. Vi_ ved,
at mod.elflyveråd.ets nedlenner
læser dette, så de forstår
måske en fin hentydnj-ng? EI-
lers skulle det være en ti.ng,
som Pc-uni-onen må være inter-
esselet i at organisere.

... minder
Ovenståend.e l-æserbrev har re-

daktøren modtaget fra en åben-
bart ganmel dreng. na jeg selv
hører til disse, fø1er jeg lyst
til at bringe et J-iJ-le glimt fra
d.e gode, gamle dage.

L934 vav jeg formand for 'tPo-
Iyteknisk Svæveflyvergruppe'r og
i løbet af et par sæsoner nåed_e
j,eg præcis 5o stalter. In start
bestod. i, at man fra toppen af
en flad h.aidce fik 'rgunmitov-
starttr. Planet, en åben rrStamer-
lippischn, var tøjret tiJ- en
pæl, og et gumnitov i slangebøs-
seforu blev strakt fra flyets
n:ESe af 6 mand, J i hvert toven-
de. Føreren udløste fortøjnin-
gen, og medens de 6 mand løb
fremad, blev planet slynget frem
og op. Opnået højde var sædvan-
ligvis 2o meter, og flyvetid,en
var lige så rnange sekulder. Det,
det drej,ede sig om, var hovedsa-
gelig at finde uti af, hvad der
var op, og hvad der var ned., og
så bringe flyet til landing. Der

var ta]-e om antal starter, af
h.lufær'dighed talte rnan ilche om
antal flywringer. Afligevel var
det utroligt, hvad der kunne la-
ves al fej1 på de 2o sekunder -
og hvad det var muligt at redde.
Det slcete, at gummitovet sprang.
Så sad man lj-ge i nål for tovet,
der nænoede sj-g som en lang-
strakt leopard i spring. Sildee
d.ask, der blev udleveret ved
slige lejligheder.

I perloden 55-36 foretoges
iøvrigt forsøg med racliostyrede
flyl Gerhard Hansen, nuværend.e
direktør for Statsprøveanstalten
Yar en habj-l radioamatør og til-
Iige fly-interesseret. Han send-
te fra lejligheden, medens jeg
gik på gaden ned l-kanalnocltage-
ren, aler trak et escapement, ud-
savet af krydsfiner og samlet
med diverse søm. Rækkevlald.en var
utilstrækkelig og grejet upåli-
deligt, så rigtige flyvninger
blev der ikke tale om, dengang.

Pal1e Bang.

red.aktionen.
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Enkelte J-æsele har spurgt os,
hvorfor vi iklce har givet KD\
lov til at svare på kritikken,
vi- har rettet mod Aeroklubben.
Det har vi egentlig givet den
lov til - vi har bare i-ntet
hørt, offi-cielt i hvert fal-tl.
Så derfor bevæbnede vi os neal
en båndoptager, et bånd og en
seddel med spørgsmål, og sål-edes
udstyret kørte vi d,. LB/5 ud til
mod.elflyveråd.ets foruand, Poul
Erik Lyregårcl, for at j-nter-
view'e han- Følgende i-nterview
er skrevet ned fra båndoptage-
ren, der er kJ-ippet en bunke
uwæsentlige b enærkninger bort
llgesom sproget er forbed.ret
noget.
lyregård. har læst tiet følgencte
i.gennem og goalkendt d.et.
PEL er Poul. nri-k Lyregård.,
l[CC er Niels Chr. Chri.stensen og
PG er Per Grunnet.

PG: Til repræsenta"ntskabsmød.et
i L968 udtalte du, at det ciavæ-
rend.e modelflyveråd. ikke havtie
Iavet nogenting i sin tid.
Hvad har det nuværencie noclel-
flyveråd l-avet i deu tid., det
har siddet?
PEl": Jeg tror ku:a, jeg sagd.e,
at det var det pågæltlencte år -
i-kke a1 clen tid, det havde sitl-
det. Men clet sidste år må vi si-
ge, at clet ikke var store ting,
der skete.
Ja, hvad har vi lavet i år -
ciet var jo et grimt spørgsmål .
Tildels har vi kørt vid.ere med.
nogen af de tin€r vi- tidligere
har gået og arbejctet med.. Her
på det sidste har vi arbejdet
en hel de1 ned den her struk-
turhistorie. Det trrrr jeg nok
er hovedsagen.
Rådets formåI er jo netop at væ-
le kreati.v, og de daglige ting
skal vi selvfø1geIig lave, nen
det er ikke noget man behøver
at nævne.

PG: H.vordan ligger det med for-
handlinger med 1d.rætsforbundet?

PEI: .Ia, d.et kan jeg straks si-
ge noget om. Vi har lige sludret
med Buch-Petersen ( svæveflyverå-
d.ets formand, r.ed.) forleden dag
til irovedbestyrelsesnødet, og
han sagde, ii.t der hal været en

22

principd.ebat for kort tj-d sicien
i itlrætsforbudet on optagelser.
Der er man altså gået ind for en
hårdere linie end hidti-l, altså
en llnie, som peger på et meget
snævrexe idrætsmæssigt syn. net
tegner ikke særli-g godt for vo-
res sag.

NCC: Det viJ. sige, at vi har
t-orpasset vores chance?

PEL: .Ta, nan lcan selvfølgelig
sige, at hvis vi havde hantllet
lidt tidtigere, så var der nå-
ske en chance. Hris rri havcLe
kunnet konme 1nd sanmen med s\ræ-
veflyverne, så er alet ikke u-
sandsynligt, at det var gået
godt.
Nienstæclt oC jeg skal ud ti.l
Buch-Petersen på tj-rsdag (2o/5)
for at få noget insiiie-inforna-
tion on, hvordan vi skal gribe
sagen an for ildre at tabe den
på gulvet.
NCC: Var det Buch-Petersen, aler
ti1 landsmødet nærnest brugte
nIF son pression over for os?

PEI,: Ja, alet er fulclstændig
rigtigt, aiet var aiet,

NCC: Han b,rrrgte det jo son en
trussel , han sagale, at cle i- DIF
havd.e en forenj-ng, aler var bealre
at J-æne sig tiJ' encl KnA.

?EI": .Iar men man kan ikke sj.get
at han brugte clet son trussel ,
for tlet er jo faktieke forholal.
Jeg nå indrønne, at efter alet
Buch-Petersen har sagt her for
4y1ig, ser jeg knap så optimis-
tisk på ctet. Det er jo helt
klart, 

"1 
vi ikke l<an konne intl

uncler en snærrere definltion af
idræt.
Vi diskuterede spøTgsnålet vect
rådsmød.et r gb (I7/5), og d.er
var en urltalt betænkelighed, el-
]-er i hvert fatd en vi-s tvi.vl om
vi overhovedet shrJ.Ie ansøge. 0g
det heng sannen med de politiske
forpligtelser, aler ligger i det
at være nedl-ero af lltr', son for
eksempel at v-i nåske ikke måtte
flyve VL;I ford.i der deltog russe-
re eller anclre nennesker.

NCC: Det tager de vist ild<e så
tungt i Sverige?

PnTr: Svenskerne har jo haft
denne her historj-e ned Europa-
Cup i 1968. Vi nå se i øjnene,
at vi kan rlsikere et komme i
sådan en sj-tuatioa, og alet var
navnlig det, vi tlislcuteretle i
går. Jeg uener stacligvæk, at
uanset risikoen, der ligger der,
så bør vi v'ære med i DIF.

NCC: Men clet har altoå lange
ud.sigter?

PEL: Det har lange uclei-gter,
som det har haft cie sidste ti
år, det har nåske længere uclsig-
ter, forcii dengang svæveflyvern€
blev optaget, da var vi trods
alt i realitetsforhantllinger,
hvor mod.elflyvere, svæveflyvere
og repræsentanter for DIF sad
ved samrne borci.

NCC: Og så trak man sig altså
tilbage for at svæveflyverne
kunne konne incl?

PSI": Ja, nen jeg tør j-kke sige,
om der også spillecle andre for-
hold intl.
Det første vi nu skal gøre er
sirnpelthen at få noget inside-
j-nformation om, hvorclan land.et
ligger.
PGr llvaal agter I helt konkret



at gøre efter mødet på ti-rsd.ag?

?EIr: Det afhænger i nogen gr€d.
af, hvad Buch-Petersen siger.
Men jeg håber på, at vi kan få
en lifle uhøjtidelig snak ned d.e

nennesker fra DIF, der har noget
at slcuJ-le have sagt.
PG: Du regner altså ikke ned,
at cier sker noget foreløbig?
?El": Jeg har lovet rådet over-
h,ovedet ikl<e at foretage mig no-
get, før marl har set helt uøje
på d.et. Jeg tror, nan kan sige,
at clet vil være uaktuel-t over-
hovedet at foretage sig noget
før repræsentantskabsrnød.et, son
jo nå tage clen encielige beslut-
ning.

PG: Evor neget har man haft roect
planerrre on ænd.ringen af KDA's
strrrktur at gøre?

PET,: lennelig neget, jeg kan
såalan set €loctt sige, at aiet for-
slag der ligger fremne, som hed-
tler hovedbestyrelsens forslag,
det er i neget høj grad model-
flyvernes forslag- Eller snarere
Sienstædts og nit forslag.
PG: Ear I tænht Jer at uddybe
aepekterne i forslaget - altså,
hvordan bliver noaielflyvexne or-
gani.seret under ctet forslag?
PEL: Der er i øjeblikket necl-
sat et lille, listigt udvalg,
son sj-clcler og arbejd.er ned pro-
blemertte. Iet blev vedtaget til
landsnødet. Det sl<al lave en
aanlet, klar oversigt over a-
spekterrre i clet og reglerne for
det, iklce et egentligt lovfor-
6lag. Det skal være færdigt, så
ctet fulclstændige forslag kan
fremlægges ved. repræsentant skab-
møderrre. Og på det tid.spunkt vil
det være nuJ.igt at lave det on,
e].1er måske helt forkaste clet.

IiICC: Evord.an stiller I Jer trr
R/C unionen?

PEL: trbreløbig afvententle, for-
cli vi vecl forbavsende lidt om,
hvad det egentlig er, de gerne
Yil., De har udbedt sig et nøile
med. KDA med henblik på optagelse
i KDA. 0g cler nå vi jo fincte ud
af , hvad. cle vil. Jeg kaJl i og -'
for sig - og det er for egen
regning - sige, at det jeg er be
-kynret for, det er, at d.er op-
står en situation af aien type,
soxo der er mellem AOPA og KDA
( to motorflyveorgåni sati-oner
der bekriger hlnanclen på den
barrligste vi-s, red.).
NCC: Hrris tlet forslag de kom-
mer med. har en A0PA-tanke, hvor-
dan vil- man så stille sig over
for det?

PDL: Jeg kan sj-ge neget lidt om
hvordan man ViI stille sig ov6r
for det i rådet. Vi har ikke
clrøftet det.

?EL: For øvri-gt vil jeg gerne
sj.ge, at jeg synes, d.et er glio-
rende at d.er nu for alvor sker
noget inden for radiostyring.
net initiativ der er taget ved
oprettelsen af unionen kan ne-
get ve1 vise sig at få stor be-
tyd-aing frenovex for RC-flyv-
ning i Danmark.

?G: Jeg kunne gotlt tænke nig
at få at vicle, hvorfor cie nYe
modelflyvebestemmelser ikke var
ude til DM?

PEl,: Jeg har ilcke mere at sige
on den sag, encl at aiet kunue jeg
også goctt.

PG; Modelflyverådet holder mø-
der af og til, og der optages
referater fra disse. Hvorfor
bliver de ildce offentliggjort
i F]"YT?

PEL: Det vil også komme snart.
Vi har blot været for langsomne
raecl vore interrre referater hi-cl-
til , men det b.li-ver ændret nu.

PG: Moclelflyverådets nedlenner
abonnerer a1le på Motlelflyvenyt,
I må jo have læst vore ledere og
vores kri-tlk nod KDA. Vi har ik-
ke fået nogen officiel reaktion
på kritikken, ti-er nan og san-
tykker, skunler man eller hvad.?

PEL: Man gør ingen af delene,
man ignorerer detJ Nej, det blev
uøcltvungent af omstænd.igheclerrre
sat på dagsortlenen denne gang,
der var nogen, cler øente, at vi
burde diskutere det. Det gjorde
v-i så, og man konkluclered.e, at
det var der i og for sig ingen.
grund til at gøre noget ved..
Hvis jeg må sige en personlig
benærkning dertil, så konklude-
rede man noget i retning af, at
roan mente, det Iå under et plan,
hvor vi egentlig burcie diskute-
re..

NCC: Det rril altså si.ge, at I
sJmes, det er fo:: uncierløcligt?
PET,: Ja, det tror jeg godt, det
er meget dækkend.e, faktj-sk, at
man nener, det er for rrnderJ.ø-
digt. Vi har j-kke noget inocl
kritik, j.sær ikke konkret kri-
tik. Jeg kan såmænd sige, at
clen lille startkorthistorie
vi-rkede udnærket. Yi har faktislc
vetltaget at ætte pri.sen på
startkortene nect tiI 5 øre. yi
erkender, at d.et sinpelthen er
vores fejl.
NCC: let er meget skægt tlet
cier mecl startkortene, men hvls
vi piller veci sekretariatets
effektivitet og ved KDÅ son hel--
hed, så er ciet altså underl_ø-
d.igt ?

PnL: Nej, tlet er det ildre. Men PG: Vi har hørt, at to rnedlern-
hvis i piller ved det, så helst mer (Ole Hasling og Karl tr{adsen)
ved konkrete ting, som f. eks. ikke blev indbud.t til sidste
MB-bladene. Men clet. son nan rådsmøde. Hvorcian kan d.et gå
oagd.e i rådet, og sotu hele ticten til?

har rræret nln menj-ng, er, at nan
-ge af de tingr. er af en så ge-
nerel art, at d.er ikke er noget
at hænge sin hat på.

NCC: .Ieg ved ikhe, om du huslcer
Iand.smødet, hvor Per kom med no-
get on vanskelighederne ved at
trække nye ned.lenmer iud. 0g så
svarede foreningen, KDA elLer cn
repræsentant for den, at rså nåt
-te det være nogle slappe fyrert.
0g han gentog det flere gange,
og alle jublede. Det er et bevis
for den besynderllge indstilling
der er til nodelflyverne.
P&L: I[ej, det tror jeg egent-
lig ikke, det er. Det var givet-
vis noget af et særtilfæide, som
nF|n egentlig også har unclret
sig lidt over bagefter, ogeå i
andre kreclse. Nej, indstillin-
gen til modelfJ.yvertte er heJ.t
regulær. Men mPn vil jo foruo-
tlentJ-ig ikke arbejde alt for ne-
get ned nodelflyvernes probJ-e-
mer, hvis (le ikke selv kommer
og fremlægger den.

PG: net er urimeligt, at model-
flyverne skal b.etale KnA for at
få service, når cte også betaler
kontingent for at få service.
Hvorfor skal vi f.eks. betale
1o kr. for at J.åne 6 stopure?

PEL: .fa, det er altså et spørgs
-nål om, hvacl service ornfatter.
Jeg har altid ment, at den rigti-
ge forening er cien, hvor man be-
taler efter,.hvåtl man benytter
af faciliteter. Det er ildte for-
d.i vi skal tjene penge veci at
J.eje stopure ud..

PG: Nej, det konrner I jo heller
ikke ti-I, for klubberne er be-
gyndt at boycotte reglerne, idet
cie ildre betaler de 1o kr.
PEL: Nå, det er muJ-igt, det
ved jeg i-ldce, Selvfølgelig må vi
overveje at r,edsætte lejen eller
J-ade den falcle bort, hvis det
viser sig, at urene ikke kan
udle j e s.

NCC: Er I ildre bange for, at
reglerne for ud.lån af stopurene,
d.er b,lev trykt på de bJ.å sider,
skræmmer folk fra at låne dem?

PET": Jo, clet er vi ganshe alde-
Ies bange for. Det er simpelthen
en fejl, en taktisk b,røler af
folnat. Det er en af de ting, v1
er vetl at luge ud i vores egen
arbejclsgang i øjeb.liHcet, det er
den meget negative tone, der ef-
terhånd.en er kommet ind i det.
Man så clet neget tydeligt tr.eks.
ved DM-inatbydelsen, son var no-
get af aiet mest negatlve, man
har oplevet.
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PEL: Det er neget uheldigt. Jeg
fik dagen før rådsmødet at vide,
at KarI Madsen ikke var indbudt,
idet han skrev tiL raig og spurg-
te, hvornår der skul_1e være møcie.
Så henvenclte jeg mig i KDA for
at høre, hvad d.er var slcet j_

clen sag, og man sagde, at clet
var Weishaupt, der kravde skrevet
indhydelserne personligt, og han
var rejst på ferie nu.
NCC: Det var alteå en fejl- fra
sekretariatet ?

PnL: Ja, det er en fejl fra se-
kretariatet, ærligt og redeligt,
clet er for øvrigt ikke første
gang, det er sket.

PG: Det blev meddelt i tr'I,I[V' at
man havde uclnævnt en PR-mandt
jeg tror det er OIe l{asling.
IIvacI er cler sket på den front?
PEI": Der er egentlig lkke sket
noget ret positiv-b, princiPPet
er d.et, at vi- sætter en mancl til
at beskæftige sig rned opgaven'
og så beder vi on at få et ud-
kast til, hvad iler sl<al laves.
I det til-fælde her, er han til-
syneladende ikke konnet fren tiJ-
noget, men problemet er jo også
vanskeligt.
Nu har Nienstædt imidlertid kik-
ket på nogle ting, som vi skaf
til at gøre noget ved. Det er en
forholdsvis stor kamPagner det

skulle ! princippet være noget
med, at man for d.et lørste fin-
der frem til de nenneskerr som

kunne tænkes at interessere sig
for at d.anne nye klubb.er, og så
køre noget kort kursusvirkson-
hed for alem og forsYne dem ned
uaterial-e som d.et, cler blev
brugt vecl Hillerøci-klubbens
propaganala-frenstød. Hvis det
skal køre, så koroner det i hvert
fald til at koste kolossalt me-
get arbejcle. Men hvis tlet vir-
ker, så synes jeg, at clet vil
vær"e aiet værcl. Vi har ikke clis-
kuteret det nøje, nen Konrsxate-
ret, at hvis det skal laves, så
må vi kave professionel hjæ1p,
vi bfiver nødt til at betale os
fra clet.
PG: Sekretariatet skal jo orct-
ne d.et daglige arbejtle. De har,
såv:idt jeg har forstået, i-kke
bestilt anclet i årets første tre
måned.er end at beskæftige sig
med jubilæunsfesten. Det synes
jeg, går voldsont ud over vores
ting, for eksenpel clet her ned
IllB-b.Iadene.

PEL: Ja, der er noget d.er. Jeg
tror, ilet er overairevet at sige,
at d.e har beskæftiget si-g ude-
lukkende med det. Disse urærkell-
ge knrmspring og præsidier og
clen slags har kun eet forrnål -
tlet ska] gavne os, ildce så me-

get økonomisk son Prestige-mæs-
sigt, .Jeg karL gt med til alle
mulige paraplyer af den slags,
hiris clet kan påvises, at vi får
noget ud af alet.

Nr. 9r Flemming D. Kristen-
sen, fløj med. sin sæalvanli-ge
liJ-le orB ccm nodelr og mere er
der faktisk j-Hre at sige on tlen
sag.

Nr. 1o, Poul Schiødt ' fLøtr
ned alen sædvanilige noclelr men
nåede på grund af diverse uheld
iHce længere entt til sitlsteplad-
sen.

lM viste' at der er for få
eksperimenter i D2-klassenr og
den som laver noget nYt får som
regel 1ov til at vælce ene om

det i lang tid. I{an kunne goait
ønsJre nogle flere nye ansigter
til D2 konkurrencerne. l-o del-
tagere i D2-klassen til DM er
faktisk for liclt, aler burd.e væ-
re det clohbelte. Måslce er det
alt det teknis]<e og de dyre no-
torer, sou holder folk borte
fra denne klasse - eller hvad?

Steen Agner.

Det nye FUTABA digital proportional 5 er nu på lager!

!

l,
I

li

r1

* 5 kanal digital
proportional

* Mindre servo
47X21 X39 mm
(vægt 55 gram)

* Servoer med
liniær udtag

* Modtager
58X40X21 mm
[vægt 70 gram)

Godkendt af P&f

Alle reservedele
på lager

FUTABA PBOPOBTIONAL DIGITAL 4
sender I

modtager og 3 servoer......... 1.475,-
Futaba servo FP-S2 ............... 180,-
N.G. akku til sender/modt. ...... 280,-

FUIABA PROPORTIONAL DIGIIAL 5
sender/modtager og 4 servoer FT-S2,
samt N.C. akku til sender/modtager

kr.2.12O,-

GRATIS FARVEKATALOG MED PRISER PÅ DE NYE ANLÆG
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H0B[E$$ m' sy,nst( sruilrcR
F evenskeren Å].f Eekl.lssone

ayeate Stunter.
Af.f Eskl-1aeon er blaadt de aLl"er-

bedste Bvenskøre, og clerfor også
faEt na.tl på aet Eveneke Laad.iholit.
F. er medll-em af AKG I G6teborg,

så dst er nuligt at han vl1 værå'
at traffa på danske konkunencer
selela på året.
Nobless fI er en udrikling af

Noblees I, der Lgen er en udvLk-
3.in6 af NobLer.
Nobleas I blev bygget t 1965t

og var by8get af et Nobler byg;
gesæt, clog var kroppen eendret
ea heJ. <1e1, iclet den er gjort
kraftlgere i næen, så den pasccr
tLl. 6-Max ,5S, der er bredere
end Fo:r 35 som Nobler Jo er kon-
strueret ti]-" Desuden er ulder-

slden gjort f1ad, og underetellet
Lavet af dural-uniniun. Modellea
ltgnede mere en Thunderbird på
kroppen ead en Nobler.
Al-t clette var grunclen tiL at

A1f Eskil-sson i yintere\ 196?-
L958 bygeede den ber afbiLilede
nodel- Nob1es6 II.
Eftersorn noclen sk:rfter, b]-ev det

deanegang jetJagerforn, der blev
val.gt. GrundnåLene er stadlg ile
aarntne, og notoren stadLg en 0S-
I{€.x. t5S.
Det er stadig muligt at bygge

nodeJ-l-en af et Nobl-er byggesæt,
lnen rnan skal. være opnærkson på
at det ku! er planerne iler bru-
ges. Der er entlog ogeå raodifi-
ceret på disse, ldet der i en-
derne af flapsene er Lavet trim-

ror utl til. ørerae. ørerne er o1l-
byggetl. og kaa evt. bekl-ædes
ned. L nm baLsa.

En fLnesse ved nodel-len er og-
så at understelJ-et er aftageligt,
sant at tanken kan indstill_es
ttop og nedtr, for at få ene notor-
gang J- nornal- og rygflyvnlng
ilvl-s nan er intereseeret i at

bygge nodellerne, og har aogle
probJ-eroer, er nan velkonnen tJ.L
at skrive tL1 bygherreur Llf
Eekllsson, Ringgatan 17r Kunts-
backa., SverLge.

Hans Geschwencltner

IO mm HÅRD BALSA

20-25mm BALSA

SIDER rnmblts{

os-MAx 35

TrrmB A LS A

SP/EN DV: J320 m m

LIENGDE: 1003 mrn

VÆ GT: 't100 -1200 gr.
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Fra og ned. dette nummer er
clet gratJ-s for bladets abonnen-
ter at indrykke rubrikannoncer
på aiette sted.

Annonceme nå ikke være af
erhvervsnæssig karakter, de skal
indeholtie nevn og adresse ( evt.
kun telefonnumer) og de skal
være forrmuleret så kort som mu-
IIB U.

+++
Team-r8ce Penner sælges- 8 kr.
+ porto, henv- Jens Geschwentl-
tner, Wibrarod.tsvej 47, 2Joo S.

YYY
Speetl panne! sælges 8 kr. +
porto, heuv. Jens Geecbwend.t-
ner, Wibr€,ntltsyeJ 47, 2Joo S.

rYY
tr'F paloner til- Super [igre sæJ--
ges, B kr. + porbo, Steez Ag-
ner, Axel HøILers i{ave 12 V,
2ooo tr', Tlf. c0 22 26.

Seelig tinere til A2, E2 og
D2 tages hjen på besti-lIing.
Pris henh. 5o, 5o og 75 kr.
Eenv. Steen Agner, eO 22 26.

,rk*
B-kanal Variophonsencler ( ucien
DLJAC) og -moaltager, 2 kanaldele
2 Bellamatic-rorrnaskiner, her-
til kabel og DITAC samt ladeagg.
fia stand, sanlet kr. 25or-

"I"iI Tri Squ-iret'-byggesæt meal
si.lke og nye lufthjul, kr. {o,-
I sæt perfekte Stratosringer,
kr. lo r-.
Palle Bang, Hil 7f 5f .

J-J-4-1--i-AAAAX
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SKALAMODELLER?
Vj- har nod.taget ned.enstående
brev:

Bedste nodelflyver.
Jeg ved i-kke, on du kan forstå
alting hvad jeg skriYer. .feg
har glent 6a,nge oral efter 25 år
i Sverige.
Jeg vil gerne skrive blev til-
nogen, som bygger skalamodell-er.
Jeg vil også blive meget g1ad,
om du kan hjælpe mi.g ured at fin-
cie nogle som har små motorer af
mærke Kn Hawk .2cc, Kalper o.J2,
Dragon l'Iy .2cc. Jeg rri1 betale
5o danske kroner for disse.

venJ-ig hi-Isen,
Ebbe Jensen,
SelnedaLsvågen !6 l{8,
12655 H?igersten
Sverige.
Tel. o8-886711.

Vl håber, at der er nogen
blandt vore Iæsere, der cleler
Ebbe Jensens i-nteresse for ska
lamocleller, og som vil skrive
til han.

GAMLE NUMRE
I sidlste numner meddelte rri, at
nan stadig kunne få eksemplarer
af nunmer 2 og 3. lVu er der ildre
flere eksemplarer af nummer J
tilbage, således at vi kun kan
tilb'yde nr. 2 og ar. 4 tj-l læ-
sere, d.er iklce har været med
fra starten. 0g tter er ku:r få
eksenplarer af nr. 4 tilbage.

Hurricane Times
Man siger, at redalctøren af

Hurrj-cane Tines planlægger end-
nu en udgivelse af clenne skam-
plet på dansk nodelflyvelittera-
tur. Vi skal imid.lerticl ikke re-
klamere for dens slags und.erlø-
cligt snuds, cter udelukkende kan
eksi-stere takket være folks dår-
lige smag.

nyt fra OMF
Mj-dt J- naj nåned udkon nr.

f9 af oMF-nyt, oilense nodelfl-y-
veklubs medlemsblad, Det inde-
holder denne gang en artikel,
son vi havd.e håbet på at snup-
pe til "l./lodelflyvenyt". l,{en
Bent Sehestecl var altså hur-

tigst, for han fik Jørgen Lar-
sens artikel om krydsribbemo-
aleller. Vi kan neget anbefale
vore læsere at abonnere på bla-
det, der ofte - for ikke at sige
altid - er interessant Iæsning
for aIIe fritflyvningsfolk.

FORSI DEN
Vi synes, ar Motlelffyvenyts

forsicle er for kedelig. Derfor
skifter vl cten ucl fra nruoner 7
og fremefter. Hvorclan bladet
ekal se ual, veal rri inidlertid.
ikke, så vi viJ. berued opfordre
Iæserne til at alesigne nye for-
sicter til os. trblgencle krav nå
vi sti.Ile'til tlen: Stønelsen
skal Yære den samme som nu,
navnet Modelflyvenyt skal gtå
tydeligt og Ietlæseligtr d.er
skal være plad.s til- at skrive
nul[rner og årgang, cter skal stå
pris (J,-kt.), og der skal være
plads til et rimelig stott foto-
grafi ( eort/nvia). Man kan an-
vende tre farver foruden hriclt
og, sort (eks. b1å bogstaver,
rød bundfarve, gr:øt ranne).

Vi ville ger"ne give en jorcl-
onsejling eller noget lignencle
til d.en, der leverer et forslag,
der er så godt, at vi vil bruge
det. Det tillader blactets økono-
ni inicll-ertid ikke, så v5- nøjes
ned at uclsætte tre årsabonnemen-
ter son prænie for de tre bedste
forslag.

Vi vil gerne bave forslagene
inden tl. 2o august.

Undskyld !

Vi burtte indrykke en fast
notits otr, at Mottelflyvenyt er
forsinket. Det er vores måI at
ualsencle bladet den første i den
pfuældend.e m4necl, nen det er
endnu i-kke lykks4sr os. Hel]-er
ildre rlenne gang - hrj.s vi er
helclige, er det ude hos læser-
ne onkring tlen 1o jttni .

a

Deadline for nr.6 - lO juli.



SAPER NGRE
motorct

Yi har nu fået en sendi-ng af cle
helt nye Super-Tigre motorer
hjem. Desuden har vi oprettet et
lager af reseryed.ele til clisse
notorer og til cle gents nodeller.
De ned.enfor anførte priser for
rootorer er inklusive err oliginFJ-
Super-Tigre spinner.

STRATOS

G 2o/L5 D Stand.ard

C 2o/L5 e Standard

G f5 RY Racing

Standarcl eller speed
g)-øderør -

r5g,-
159,-
259 r

1o,!o

SEMO.byggesæt:
MUSTFIRI L72cm
inlclNc J.-57ca
VAGABOfD 15ocn
STlttl{TY B2cm
TIiI'FDXRtsIRD B9cTo
MAX MASIER l28crn
SKIIjIASTER 169cn
STRAIOS l9lcn

kr. 245.-
kr. L35.-
kr. I25,-
kr' 57 '-kr. 38.-
kr. 39.-
kr. 47.-
kr. 47.-

VIKING

NOCKETS

For kun kr. !Or- incl. mons og
forsendelse får De raketbygge-
sættet AERoBEE-HI (1ængae 410
rnnr) ned udffrlig tegning og
byggevejledning sant sammen-
klappelig affyringsranpe og
en stor elektrisk affyrings-
central. Kontrolpulten er kon-
plet udstyret nod kontakter,
signallanpe, kabel- etc.
Raketten l-and.er ned faldskærn
og kan anvendes igen, når d.en
forsynes rned nyt brændstof.
Udf/rlige oplysninger om af-
fyring, raketrnotorer, konkur-
rencebesternrnelser rnn. sant ka-
talog folger ned hvert bygge-

Bestil- nu ved at send.e
pengerne på forhånd til:

Ingenfdrsfirrnan åTLåS

BANGtg HoBBY TEKNTK

Itf. 5Or- HOBBY

HOLLøSEGADE 17, HOLLøSE pr. 3210 VEJBY

JU]UI 1909 t
A
D
E
T
Specielle
opvisnings

mo'deller

Box 8056,
s-200 41
SVERIGE.

Avd. M2
Iulafnd S r
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SILVER STAR titlrud
Super Solar-film beklædningsfolie 5o x L25 cn, rød, b1å,
goJ, gtøn, sort, orange, hvici og sølv. Pr. ark, kr. 1615o.

Merco 6l Mark III R/C motor - ]r-r. 5+9r-.
Jn spray ?7 kontakt-lin til styrrcpor-planer. 5o5 ccn pr.
spray-tiåse - kr. 16,-.
K'd-clæmpere, gennenstrønningstype, leveres tit d.e fleste
notorer fra 5 til 1o ccn, kr. 62r-.
Kawan firkantet R/C tank, 4oo ccm kr. L2r-
Karean firkantet R/C tank, joo ccn kr. ll,4o.
Kawan notorilrosler kr. 6or-.
SIIPIR RnCORn prppeller i følgencte størreleer:
6x7, 6xTr5, 6x8 Speed. ny nodel, pr. stk. I<r.316o, J-o stk.
kr. Jo,-.
7xB Teau-re,ce, pr. stk. 1,6o, lo stk. kr. Jor-.
1ox5, 1ox5, pr, stk. kr. 316o, Io stk. kr. Jo,-.
11x7, lIxB, pr. stk. kr. {16o, 1o stk. kr. {o,-.
SIIPIR IIGRI reservedele. Vi forsøger at have et konplet
lager til følgencle nodeller: G 2o/LJ GIow og Diesel,
sant G 15. Maugler clu dele tJ-l clisse notorer, så kontakt
os.
I'tttABA 4-kaDaf necl tre ror:masl<i_ner, nilckelcadlumceller
og ladeapparat. Kr. ?? (få tifbud).

VI FØIER PROPORTIOIVAIANIÆG AF
Fø],GEN-DE FABRIKATER Pf IAGER:

CONTROLAIRE
FUTABA
ORBIT
KRAFT
M.K.
LOGICTROL
TI IIAR MANGE BRIIGIE RADIOSTF=
RTilGSANLÆG TÅ" T,I.ENN TI], RIIM-
LIGE PRISER.

BETAT,ItrtrEN TAIER VI OU.

DEr ER rr]rn By fItræftrDIGmD,
al In eErrEu lrp.rn san sorcr
FLEBE PROPoRIIoIXA.TÅIIJ&C EIrD
X'OGEI A]rNEI NAf,SK SIRIIA.

De her ræYnte ting er kun et udpluk
af vort store lager. Resten fintles
i clet rye katal-og, tler kan købes
nod kr. 5.- i check el1er frinær-
ker.

STLVEN STAN ITOT'ELS
v. AXEL E. MORTENSEN,

MøLLEBAKKEN 45,
9500 HOBRO,
ilf. 08 52 03 57.

ffi@ffi
EFTER AT HAVE
OPFORDRINGER,

FAET UTALLIGE
STARTER VI:

PedersEn-funrlub
INDMELDINGSKUPON

t-----
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