


^t. 162r, roalcl lfAllgltR, fia og gothortlg bcgyndcrtypc, høJvltrg.t rodcl. Vlngcfr!8 llOO ar, Iragitc lalt
800 rr, earlct plaaarcal 2JrlO tllzl flyvcvrgt ud!! RC:arItg ca. 6!0 gr, rcd

p!1! for byggcrtt RC-anhg ca. 1200 gr. For loto!.r ncllcu 110 og l-16 ct). For R0-anltg frd 2

BTcGESÅ!

cr kvrlltctr-byggcaat.Doloac prllcr rlElc!,
og tcgntagorr. cr o?.rlkucltgp og tag.t tl.-
talllcrcdc. I da !ya!t. rodcllcr c! tl.r nu
oglu trallDar.rt. B0-t.g[hg.r for hdb3rg-
nl.!g af CRÅUPf,m-CRIIIIDIG Bc-elleg.

CRIIIPI{ER hrr E\r!oln! rtøratc udvelSr og ilcr
cr aogct for clhvcr !!tg - llgo fra bcgyad-
crtyp.! ttl tlc ncst rveaccrcdc.

troglc af ilc lort eol8tc riotorflJr-lodcllcr cr:

uilcn Dotor kr. I05 t1l 6 kaaalcr.

FLIIOTON

ll;t. 162rt rodol TAXI; c! gtørrc og rcrr udvlklet lodcl, rcgct goitrodlg rccl rlnillc Dotorc!, ^øJvlngatYlngcfarg 1!00 rrr hngitc lalt 1020 rr, sarlct plauarcal lOrI2 dr-at flyvc-
ptl! fot byggcaat vrgt udcn R0-gnhg oa. 1500 gr, rctl R0-anlag ca. 2000 gr. Fo! rotorcr rcllcl
udcr rotor kr. 1?5 2r5 og 6rJ cr,. Fo! RC-aDlig tta 2 tll 5 cllcr 8 Lanalor.

TÅXI kln ogcaa uilatyrcs lcd po[torsrtrlar ran kaa startc og lan-
dc pea van<lct - nogct tlcr gor flyv'ahgca cadau rcrc latcrcsgant
og oftc kan lcttc problcrct rcd .8D.t flyrcpla<la.

at. I21t poaton-art tll TAXI og aailro roilollcr rcil senlct flyvc-
v.gt oD ttl ,r5 kg. IDal.boltlor aartltgc nøaly.rdigc clclc
og uilferllg tcgallg og byggcravl,aalago

1lrl! fo! byggcert b.75r5o

nr. {50fs rotlot PIPEB PÅ 22 ltsI-PÅCERr aatultro rodcl rf jlcn kcatltc ftytypc. Vlagofrag 1110 nrrlmgdc
p!1! for bygs*rt c?"ri,8';lt: Få:"ffi::1r33'il,u!':rf:I;':':"il.l1trt?oLsi"ll" rotorcr on-

utlcn rotor kt' r18 Ecrtll Lsn lcvcrcr ct byggcert actl hJur-lntlkaprllag, poaltloaetyr r.y., inal.-
holilcailc ilo nødvcatllgc rlclc og byggcaavlanlng.
pri.r for byggcart kt. 21rA5

Nt. 162), rodcl Kf,IX FLI xE,, PhlI Erafta bcrntc vcritcar4catcraLabcroalcl. ylagofaae t5lo nrl hngilc
prra ror bysg*rt l3t3.3l'rli'*:.lilfilltrt3ii3,uå';ll{:::"t op ttr zioo ef,' 

-For n6tor Paa

udca notor k!. 288

- lJrltcr f,SU-f,aakcl

l{u ko!!.! alca - ilca lftgo vcatcdc f,aatol-lotor, dcr vil
ravolutton.rc loilclfl;rmlagca. Icn dca koucr lLkc fsr I
Juat-Jutt dlacrl. U.! b.stll tlaa nulilcr bIlvcr levcringa-
vaarkcllghcilcr tlca f.!st. tld.
Tckntakc oplyalhgcrt ,
kanncrvolulc1...... ...........1rJ cl)
vrgt oa... ....................]10 gr
vrgt for crtre kelcrlag.......25 S!akrclgcvlnil ............7/rZ"
illalrtcr u{lcn crtre kelcrtag,.50 ln
dlarctcr rcd crtla kolcrlng...Z0 u
kagilc tll nc<lbrlngcrgklvo....54 u
propct nr. Lrt6/2j/to at,/25/tz .L./zj/L5

Dlagraurt vlccr rotorcaa yilelec og clrcJnlagrtoE at.

Dct bllvcr lkLc rl trellcraatlr-lotortr !c! c! lotor
for ilcr, alct Yll hovr ilct bcilrtl.
prle u. årtra lolcrl.rg, ilalrt rloltattrlag Lr. ?60
prlalciti n t i '85,

Å!f.tt. prlacr ol rotnl.agrgl,vraih og er Lllcc br!.tat Ee ru-
llghcd for klubrabat. CRAIIPIEB forhantlloa oY.fllt I ilc fo-
rcailc hobb3rtollotllagæ.
Dct nyc l968-lutrurketalog Fr 144 flcrfarvcilr tl.ilcl Loetcr
6 Lr. (+ Dorto Lr.I voa bårltlllag fra llpoltoloa).
GraGrlsttltur og l,rlrortr Ib Arilrrroa - 9620 Aahatnp.
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AUGUST-SEPTEMBER 1969

I tter shete der et uheld med personskad'e som følge tiJ- en no-
Aå.riru"ekonkurrence. Denne gang slcete d'et ved konlcurrencen i
Fl;ffi;l 

-nå-""*"""rejren. 
le io noaetrer fIøj mod hinanrlen så-

lerl.es,atliner:nestødtesammenligeveclsidenafrrod.e}lerne.|en
ene bl.ev revet fri af sine liner, den fløj frit et s-t/d;9 og faldt

"a-"åa 
i hovedet på en tid.tager, den blev alvorligt li]lesiet.

Uheltlethunnelklrepånogenmådeværeforudset,pi-loternelca'n
iJcire d.ra6es tiJ- ansvar-, tidlageren, der blev rant, stod J-i6e så

Iangt frå flyvecirklett, "ot aile andre gør - det var et nændeligt
uheld. Det hj'elper imidlertid ikke på det falcturn, at her var et
meltnes.re, der nær var blevet dræbt'

Deterindlysencle,atvisseelernentæresi.]<kerhedsbestenmelser
altid overholdes. Linerne skal have en vis tykkelse, ska]_ holde
iil et besternt træi(r tilskuere holdes borte fra flyvecirklen osv'
Lrlen det er ikke tilstrækkeligt - vi har'f. eks. ikke regler, der
iorbyaer radiostyringspiloter at vise, hvor modige d'e er ved at
f'lyvL i lav højdl nen over tilskuerne, vi har ingen bestenmelser
oro-startstedetSplaceringifritflyvningskonkurrencerJviharin-
gen bestemmelse onr at det er forbudt at flyve med sylespidse
ipinnere - oi; der er givetvis mange flere farlige ting'

]eterrnuligtatopsti-lleetsætsikkerhedsbestemne}serog
i-irdiøje dem i lts-blad"tt" allered'e nu tit efteråret, således at
tre ,:a.] i1-de i l:raf't on:rin6 nytår. såvi-d.t vi ved., er nodelflyve-
:,ie: : svil6 neo at ';daloejde en;elte regler, roen der er brug
-'rr *:r.-c irio'-r -1r nan licrar skal begynde irelt fra b"rnd'eil' Der-
:cr :: ':i;bies;;-relserrie oå alle andre interesserede forsø5e at
ie-.'e:e ce:es --' oI?; tii repr=se.la]liåiabsnødei.

: so:=erre;re:: aisl-erecies en lrcis;g ting. lt par at stunt-
il;,-vellre cei-.cg :ied nodeller, de i):ke selv havd.e bygget' Det
er - sr:- cie o;så r:voerie - selvfølSelig ligegrldigt for flyv-

ri::;ee, l:ve: cer :-ar 'c..'56e; nooellerne, men bestemnelsen on egen-
ri::nr-Lig'c c;6;ede nooeller ,:an siaaiig fi-ndes i lts - bladene.

)ei er inj-oler"ici e; s-;or;s::'l , on denrte regel slcal- slettes'
I.ian kan .:øbe irelt i:rdi6,e i.j-node1ler, der er ind.fløjet fra fa-
brj.lrken - d.e kan irke bn5es iil *onkurrencer efter reglerne. T

de lrlasser, hvor pilotens riyocighed. er afgørende - stunt oo.--C -
vil-le d.et rnås.ie læ::e r'inel-i5t at slette reglen. Det er en 'ci-n5,
cler bør' tages op til repræsen-cantskabsrnødet.

rlet er jo sommer - og om sonmeren tager folic på ferie - så-
I lr"a"" osså vores medarbejdere.tDet har betyd'et, at arbejds-
lJnyraen år blevet overv'æLdentte for tle få - og det er neset
få - der er blevet tilbage. I må derfor tilgive os, at rri er
faldet for den letteste udvej af alle - at lave billed'sider'
Vores arinoneører holder også ferie - et par har ildce l;u]1]1et Ie-
vere annoncer til dette nummer, så økonomien er noget anstrengt'
Derfor har vi skåret necl tit 24 sider. vi regner irnidleriid. med

at venale tilbage ntste gang - til oktober - i fin stil ned aILe
sider i beholcl - og meai referater fra VM i RC og FF, og fra n[l
i cL.
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I al.ilstc !ru!r.t aklcv tig on ct
sarpscsystcr, ilcr etaucdc frr
cn russl-sk T-R nodcl. Ideea tLl
dettc notorstopsarleg etaruncr
også fra en russisk nodel, nea
ilenaegang er ilot kun ideenr idet
det blev set vetl m-67 af det dan-
ske hold, hvor Jbg dog lkke selv
var seC.

,'.'.e.r s!.rrgte før flyvuingent on
d.e! viu rouligt at se systenet l-nd-
ve:ii.:t, og nan fik tJ-l avar, at
iet k.ane nan godt når'de bavde
il-r.aet, man da nan va! færilige
rl-ev :rodel-len pakket aed, og nan
viste ingen lyster til at tage
den fren igen. Der var dog ikke
t:.l-e n:r direkte oodvilje mod at
vrser'og son følge der4f havcle
naa i:'igen detalJår af anlægget,
bl-ot det at det virketie ved at
lu.{ke i udstøtlningen.
Det bår lige nævnes hvact fornå-

let neci Cut-Off anJ-æeget går ud
på.

Sora bekendt etopper motoren et
vllkårligt stecl når tanken er
ton, sjældent clet tdee3"Ie l,/4
ongarlg før mekaulkeren nen ofte -
re L/4 ongatlg før-Måske fordi deti
te er det mest titlsrøvencle. Mecl
tlette Cut-Off systån er det nu-
Llgt selv at bestenme stoptiils-
puaktet nøjagtlgt i forholcl til.
nekauikeren, såJ.cdcs at nan får
et ni.niroum af avævetid på tryv-
n{ngen. Når notlellen ønsheE ned
tiL et Plt-Stopr glvcs tegn fra
-ekaaiEerenr eon bolder ot€rgigt
red on€iangentr tJ.l pilotenr der
så giver 6t hurtlgt vip neil no-
de].]"ea på iht øu6kede stecl-noto-
reu stoppcrr og en aormal 1ail-
d.i-ng foretagca.
Systenct har dog yalell-i8er nogJ-e

forilele 6om bør !ræYt166o

. Det er nu1J-gt at træue pJ.t ,op
eon aldrLg før, J.det nan ikke be-
høver fylde tanken og-f1yve tan-
ken heLt op, da det nu €r nul1gt
at stoppe efter få ongange. Vi
træoede J stop på 2! ong, nod før
et stopt Desutlen kan nan ttoppc
notoren, hvi.s den konner op meil
total unul-J.g motorgang, neC hvil-
ket nau kan rlgikere at øtlelægge
notoren, santidlgt ned at det
koster nere tJ.al at flyve for ha1v
]caft encl at tage et etop nere t
I'Iaturligvie får nan ikke alle

dl-sse forclele forærentle uden u-
).enper.-DeJ.s b1iver notlellen nere
konpl-icaret at bygge, sarnt at
rran nå iegne ned en eketravægt
på'ca. 2o-to grah.
De l:rav jeg stiJ.lette ti1 syste-
net inden konstruktioaen var føL-
gende: l"1oale11en6 frontareal måt-
tc j.l*e gøres 6tørre, pit-stoppet
reåtte højest forlængee ned å-L
sek, nlininal vqtforøge1se Eant
lool drl-ftsikkerhetl.
Det lykkedes også i det store

he1e, tlog synes jeg clet består
af for nange enkeltcleJ.e og vægt-
forøgeLeen er for stort nen det-
le ?.a.t næppe ænilres på dette ey--
6ten.
Pit-stoppets arbeJilegang er ea-

kel og llgetiJ-. Når nodellen kon-
ner ned ti.1 optanknl-ngr gribes
alctr aon aorna].t ne{ højre håad
1 yderplanet, tankee ned venetre
hårrd, tanktLasko! Bllpp€ar nar
tagcr tal on&r1ng [odollen neal
7ant1.r. håad, aantlttlg ned at
olt-Oll trykloappcn trtkkåg 1nd
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ned tonmelfingerent raotoren star-
tes og nodellen slippes.
Når tryXkaaPpen trykl(es j-ndr

trddces placlen væk fra notoren,
aantlallg ned at fjederen stramrnes
krytleetangeng anden ende ( rnodsat
trykloappen) går nod Iåsemeka-
nisnen, 6onn først trykkes indt
hvorefter den går ud og låser
for krydestangen når den er
forbi.
For at kunne frensti-11e anJ.æ6get

6ka1 man have adgang til en dreje-
bænk og borernaskine. Ringen on-
kring motoren er den vanskeligste
de1 at fremstille, da udfræsnin-
gen ( sonr naturLigvis også kan
foretagee på en fræsernaskine)
skal- foretages med stor præcision
for at udstødningen skal lukkes
totalt, da d.en ni-ndste utæthed
får notoren til, at køre videre.
Ringen ex fremstillet af 1o om
.\lu-p1ade hvori der er boret et
Jo n:n hul hvorefer der er fræset
fri til udblæsningen !i,5x 23 mm

og i.gen ei spor ti1 placlen på
o16 dyb o6 B nun brec. Rir:gen er
opsLidset, så den ved hjæ1p af
en skrue virker som spændering
da der ogsei nå va're absolut tæt
rneJ-len ringen og motolen, hvis
krurntaphuå er afdrejet til Ø Jo mn

onlcring udstødsringen. Der fren-
stilles så et U-formet enne, med
udfra:sning til udblæsningen r soltr
araldittes ind over ringen, såle-
des at der opstår en li11e løbe-
gang ti1 pladen.

Pl-atlen frenrstilles af fosfor-
broncer'nesslng e1. f-ign.For en-
den af placlen slagloddes en stang
ned et ø5e påuøjet af ca 1 nrn

pi.anotråd som hofder fjederen og
nylonlinen. Forbindelsen rneil ny-
lonline ( fiskesnøre) sidder ne1-
lern krydsstangen oB øjett og a1-

re bindir:gerne sikles med en ]clat
araldit. IG3rdsstangen er fremsttl-
1et af f ,5 tnrn duralr og afstan-
den fra trykknappen til l-eiet 20
rnn, og fra lejer til hulIet med

linen 4o En. TrykknapPen er ad-
ski11eL1g på øidten for at nan
kan tage cowlet af. På den eue
hal.vctel son sidder på krYdsstan-
gen, er der skålet en 1r5 En
riJ-le og boret et 2 rnn hul hvor-
efterden er skubbet ind På krYds-
stangen, og sanlet ved hjæIP
af en nittet. Trykknappen må ik-
ke nittes helt fast, men skal kur:-
ne dreje orn nitten. I den anden
ende ( raodsat riLfen) er der ind-
vendig 3-/8r' gevind, og den anden
halvdel af tr;-kknappe! er bl-ot
et styl<ke med samre dianreter Ø=5

mn og et 1/8" gevindst;rkke i den
ene ende o;; en kærv i den andcn.
iirydsta-ngene leje er en ressing-
støtte rned et ),,55 mrr. hcjt btYst
raed C 6 rnn, Gant ind'/endig 1/8"
gevind. En skrue med en slrive un-
der Ø 1o nn hofcler krYdsstangen
ptl plads.
IJ.sesystenet er udfornet soL'l en

c.wlinder og stenpelr nen en tryk-
fjeder bag stempletr tr-vkker det
frenad.
Krydcstan5ens ende er udfornet

excentri-eksåledes at når den
gå.e forbi 1å-semekanismenr trlrkkes
denne ind, oC går tilbage til nor-
malstilling niir krYdsstangen er
forbi, og 1åser derved for denne.
Når så stødstangen får nedailror

trækl<er den låsestemplet tilbage
og mekanisnen lukker ved hjælP
af fjederkraften vecl lukkeplatlen.
Også denne fjecler ar lavet af or4
mn pianotråd.

Ucitrækket for fåseatenPlei er
taget fra støtlstengen, såIedee
at der er ]-odalet en ckstra l-i1la

Cut ott
anlæg

Palle
tr;iaold



staa6 1Å. hvor atodstaa6cn får
Eit rtharln op tLl atyrcsklvca.
På dcaac lLlla ato'g cr clcr sat
ca sa-aLenuffc for cL. 1cd'lngcrr
hvorpå uylonsuoren fra låeeatcup-
Lct er aonteretl det er sålcdcs
prr'li5t at justere ud1øsningsticlo-
p'u::ktet i forhold til rorklappena
stiJ,liug ved at forekuile nuffen
i der: cnskede retning. Ro:ckl.ap-
letrs st:l-ling ved udløsningstlals-
!'r:-::tet ber yære ca. f af fuldt
ui"slag fra neutral.
It al de største problemer jeg

::arde vec {oustruktione, var
.::ders:eliets placereing. Det
Y:l: :-:r:s t :e::ingen at ulderstel-
le: s-:':iLe sættes fast på cowLet
r-.e:- j: et tr=con'l- sandsynlig'vis
--j:e v:LLe ku::ne holtie, forsøgte
-'e-- :: 1:ve et i glasfiber, nen
r:. ie: kc:: til at veje 55 gr.
e::c:e,det hele med at understeL-
le; iiev monteret i abachicrut-
chen 1i3e foran planet.
åaro-tråden er forsænket op i

a'ce.ciien, og neiienunder er så
s.:! er: J run X-finers plade, soro

;år fra bagsiden af styreskivehul-
iei, og frem ti.1 notoren.Skruen
'"i1 styreskiven er naturl-igvls
lonteret i denne X;finersPladet
sor.santidig giver en væsentil-ig
forstærlrning i overgangen fra
forllalten af planet ti1 crutchen.

B€EErk entlvl-dore BtottebøJlen
på unilcratcllct eon er Lidt åuet
af haarya tl1 affJctlreogen.
Dct sJ.gcr sJ.g aelv at hcle eystc-

nct skal utlføree tJ-p-top for at
kunne fulgorc tllfretleetllloncle,
o6 følgende punktor er de vigtig-
6te t løbegatrBøn og krydsstangens
)-eJe, skal. være uden B1ør, nen
santidig gå l-et for at kunne Luk-
kc hurtlgt.-De to nyJ-oal.lner må
efterses jævnJ-l-gt for s11d, da
et brud På en af d.lsse, kaa være
kataetrofal uncler et 1øb.
Hvle uclblæsningeenaps bcnyttes,

kan hrl-1et tJ.L neesingrøret bo-
res på untlersiden af udstødnings-
porten-Boret atikkes gennen et
af hulJ.erne I notorflangen veal
borJ-ngen-og kan forbindes 6orn vist
i sitlste numner af MFN.
Reeten af nodellen er traditio-

neJ.t opbygget med ranroe-pan, af-
tageligt cockpit, og tanksysten
son vist i sidste numner.
Tilsiclst kan siges at Cut-Off

syetenet er eærdeles sjovt at
flyve rnetl både for pilot og ne-
kaniker-sarrtidigt med at det ved
rigtig utlåyttelse giver resultat.

PAI,LE RIVOT!
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@læt rlarioæ
cr lkkr barc cr raitlofJornrtytlrga-eahg Daa gotlt og oaalt 3or allo eailrd - !9
Fåva€t borgor for kvelltotcl - trnl Dor grulrtlg or - oB eae Len ict Lrbcr
nullghcilcr for uilbygntag (cagt paa ån anilra rreilcr Dr tan fl aahgct. llSc actoP noil ilon..!al.rr Dc oalkcrt
og fIB. rcd dca.oåi"geir'dæ l:rscr D.r - og cl oalbyggt cftcr bcbov). Grulilca.r d.t atoro udvalS lf kor-
poacator, ilcr gtaer tll Dcrcr ill!Polltlon.
I.ørst Lort ligc !!S tokrlkr V nIOPROP cr naturllgvlr firlilt proportlonaltp fulilt illgttelt og fulilt clrul-
taat. Alto VARIOFitF korpoarntcl kan arbrJilo tlrolo Rcgtca rae Dl lrrr i prolp.ktct 8CP 1r <lcr kaa.kobcs
hoc forhenillcrca (plaitacå b6 cr for rlyr tlI et fortrtlc oa allc rnltgcta utelltgc praktlrLc fordtrle).

YABIoPRoP scnilrr..
Dc:r cr J typcr at vtlgc llcllcrr
ar. 5?I8; 10 kaae1rr........ .........................kr. 950
Dot cr <lcn hliltll lcat tol5tr ronilrts og tlor or vcl
allæctlc rlilca oltobcr 1968 Loarcr laagt ovrr 100 1
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EIOMET EUP
BLev ftøJåt den 2o juli på Ana-

ger fæ1led.
Der var desværre en del del. var

udeblevet på gruntl af feriet nen
der var dog både svenske og jyske
de]-tagere.
SPEED! Der var til-neldt ! nandrmen
C;-En kun 4. Leif EskiLdsen der
også skal- deltage ved. EM, vandt
foran Svenskeren Leif Cernoldt
der havde besvær rned sine piper.
l-. L€if Eskildsen 6to :-9o kn/t
2. I€if Cernold Solna a8o Un/t
J. Jcrgen Bobjerg a45 V5 kn/t
STU1T Eii.S: Her var begge deltager-
G-E-'jFrand, og ikke uventet

vandt Leif Iskildsen foran en
6arure1 veteran Liif l'lortensen.
l-. Iæif [s]<ildsen 5to 6o21 pt
2. I€if l.lortensen 4o3 4623 pl.
COI'tsAT: Her var der kun tre del-
Eææe, og vinder blev den sven-
ske gæst.

1. Jan Gustavsson So1na 2 sejre.
2. Bjarne Simonsen 6lo I sejr.
t. J.O. Christensen J19 o sejr.
TEAU-RACE:

Denne klasse var bedst besogt,
rnen da der kun var 5 ho1d, fLø5
man ihke semifinale.
l. P/o llasl-ing It8 4:45 to:16
2. Ulalurn/Dahr 9o4/61o 52a8 Ioz59
3, H/J Geochwen. J-J8 4$l

2.

RC sommerleir
22 a-aaj-,ie nooeliliYere ned

ca. 55 nodeller, 3 ic=er. 5
børn og 2 L,r--oe f,:.-6tece siå i
ugen l1-2o j';fi på S:a'-ir-i::6
flyveplads. Yejret arieaie s].å
vel, og d.ette sasner Eed en
god ]-ejrled.else (01e Ci:risii-
ansen og Kaj Kudslc) gjord.e,
at lejren blev en srucces. ler
blev fløjet, snakket, eksperi--
nenteret og repareret fre nor-
gen ti]- aften, og først sent
slu.ldcede de sitlste lys i tel-
tene, for tiden skulle udnlt-
tes. Jeg er oYerbevist on, at
vi alle tog d.erfra neal mange
gode ninder og nyttige tips.

3.

K'.:.n en enkelt sjællænaler var
nødt op, nen ti1 gengæld hav-
de han længere lulttid end de
ire fyn-ooer tilsamnen.

Jens iørgensen så ri des-
r:erre i-<ke noget til , iean
s.:il1e nå banedåb (l:;YICC)
rej: ::-gierae :ortalte, at han
iavd.e :cce]-lene .i-ar ti]- \l:.

-.rne.;ensen.

1. I€:l lslciidsen 1 speeai.
2. 3t lltrsi "f1J-Ye-oord'!.
7. trik Jensen ned V,'':-noaiel.
4. Kaj llansen ned si:l Yll-notiel.
5. --- sidste heat i conbat fo-

regår i skraldespanden.



\{h,kefield
propellere

KarI Erik Widell er en af vo-
re |tganlerr wakefielcl-flyvere.
Da ban begyndte at flyve var clet
Erilc Knualsen, der var guaialonmen
i alansL nortelflyvning ved sicien
af familien Hansen.

Iclag, hvor nye gud.er er duk-
ket op, har Wirlell truldret sig
tilbage til det norcllige Sverige,
hvor han kan sitlcle i. frecl og ro
og filosofere oYer nåcler at be-
kænpe tle staclig tlårligere beti.n-
gelser for wakefieltlflyvere på.

Den næstsidste nyhed fra ham
er et ret sensationelt propel-
ler-aggregat. Det beskrives i
ctet følgende.

len sidste nyhed er en nod'el,
der knn f]-yve fra al].e and.re
rakefield.s. Vi båber at kunne
vende tilbage ti1 den engang.

Trocls d.en staclige reduktion
af cien tilladte gumrnivægt, fra
ubegrænr.et L L951 til 40 gran i-
d.agr er flyvetid.erne for walce-
iiel.dnoaleller ikke blevet mindre
i deruxe periocle.

Dette slq.ldes ikke nj.nclst ucl-
vi.klingen på propeller-områclet,
hvor man i d.e seneste år endelig
er begyndt at bruge den propel-
lerteori, som uclvikledes for
skibs- og flyvenaskinepropelle-
re for 2o-3o &r siden,

De propellere, som er kon-
strueret på basis af clenne teo-
r1, har rrist sig at være meget
effektive og kan næppe forbedres
ret meget ved en ænd.ret forrngiv-
nlng.

lmictlertid konstrueres en så-
dan propeller for et bestemt
driftspurlrb, son nornalt vælges
på den rtflaclen alel af motorens
nomentkurve (fig 1, pkt. b.) og
ril d.erfor have sin højeste
virh:ingsgraal i alette punkt, rne-
clers den for såvel højere som
l-avere nonent fungerer dårlige-
re.

Årsagen til dette fremgår af
fi'g, 2., som viser de principiel-
1e strømningsforhold i et typisk
snit af propellerbladet ved tre
forskellige driftspunkter sva-
rencle til a, b, og c i fig. l.

8

I b), son er propellerens
konstruktionspunkt, passer no-
delJ-ens flyvehastighecl, c, og
propellerens on] øbsbastighed, u,
sarrrmen, så at relativstrømnin-
gen, w, tzæffer blatlet ned pro-
filets optimale indfalcisvirtjcel,
i.opt.

I starten, a), er motornomen-
tet og derroeci prtpellerens on-
løbshastighed. srørre end ved b),
nens motlellens flyveirastighed. er
ontrent den samne, irvilket bety-
cler, at inalfaldsv-in-den bliver
større encl clen opiinale, så at
propellerblad.et helt eller del-
v-is staller

Onvendt vi1 propelJ-eren ved
et nindre moment son i c) løbe
la.ngsonnere og få en ior lille
indfaltisvinkel, så at den "tryk-
kerrt på sanne måd.e som en for
tungt trimnet rnooel.

I clette resonnenent er for
enlcelhed.ens skyld !-irdningen af
inalucerede hastigheder etc. ucle-
ladt, da det ikke ænd.rer ved d.et

a.
OI'1LøBSREfl/ill6

principielle forløb. Ved hjælp
af aien ilyre teori kan man inj.ti-
lertid få en nere nuanceret op-
fattelse af, hvor neget nan ta-
ber på grunci af notorens vari.e-
rende moment.

Tj.g. 3. viser alen teoretisk
beregnecle virkningsgraai son
funktion af forholalet mellem
virkelig og norninel stigning for
den propeller, som er givet i
tabel 1. Ved d.en virkelige stig-
ning forstås tlen strækning, som
modellen tilbagelægger pr. om-
d.rejning af propelleren.

Punkterale a, b og c er også
vi-st på ti,g. 7., og man ser, at
virknirgsgraclen i legynclelsen og
slutningen af motorløbetiden
ligger ca. Zofi und.er tlen optina-
Ie, hvilket omregnet til flyve-
titl betycier et.tab på. ca.3o
sek.

Af fj-g. J. fremgår uniddel-
bart, at en løsni-ng på d.ette
problem vil være at lade propel-
lerstigningen kontrolleres af
notoruomentet, således at for-
holtiet mellem virkelig og norni-
nel stigning hele tiilen hoJ.cles
mellen or75 og o19.

Dette betycler for den aktuel-
Ie propeller, at stignLngen veal
starten skal være ca. 6lo nm og
stige til ca. Iooo mro nod slut-
ni-ngen af motortiden.

Denne stj.gningsændring svarer
til en vrid.ning af bladet på llo
veii en radius på 2lo mm. Yed. ro-
den burale v-inkelændringen være
li.dt mindre og ved tippen licit

fortsættes side 2l-.

c.

2

OHDRE]UlI/6EP

b.

fig



Fro.4a.

2,

1. En 15nm Iang a1-stang ned
diameter Bno. ner skæres fi-re
spor, or8 rnm bred., J.nm dybe.
Stangen skæres i tre stykker på

hver 5mn.

2. o,Bnn pianotråtl aral-dites
fast i sporene. Afstanden roel-
1en stykkerne er 7 nm.

3. Fjederelementet arald.ites
fast i BøxLoø al-rør. Piano-
trådene skal ikke lines fast.

4. Røret slidses op med en 1øv-
sav, så begge ender kan vrides
frit.
le to styldrer pianotråci er 2
nm.

t

I
It
ta

l.
ia

i

It

F
T

Jl,[G urnbrakosrrue

32ø GRAIIPMR plasticspinner.

meclbri-nger - 1oø nessing eller
clural.

2ø pinde locldes e1ler araldi-
tes fast.

rdl]-e i stoppinci for fasthol-
cling under motortid.

Løfteam for stop.

EsÆ

Spiralfjedey af Lø pianotråd.
for forspænding af mekanisrnen.

Bøj1e af o.Bø pianotråd son hol-
der stoppinclen. Stoppet udløses
af nedbringerannen, son trykker
'oøjlen ucl af rillen i pinden,
når nomentet er blevet så lavt,
at spiralfjed.eren kan trældre
arrnen tilbage.
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I roit dagrige erbejde har jeg
ofte erfaret, at skal men untler-
ulse i tlet sanme stof gennem eu
årrække, er d.et som on elevenre
har lettere vecl at forstå tlet cle
førete par år, Da vi vel kalr gå
ud fra, at gennensnitseleven i}-
ke æad.rer sig, nå clet være lære-
reix, der er bJ-evet ea clårligere
pæalagog. IIan husLer nl[skg ikke
siue egne vanslceilighetler netl
tilegnelsen af stoffet og ser
d.erforltke så klart, hvor skoen
tryklcer. Anser nange problener
son selvfølgel-igheder osv. Der-
for vover jeg son R/C-begrrder
at neclfæId.e nggle af ni ns ggns
erfarj.nger her, nedeus jeg endnu
har clem i frislc eri.nttring.

Son erfaringsgnracllag ligger
15 noclellerr 4 forskelli.ge ra-
dioanlæg og en nængcle dejlige
tiner.

Istl os slå atel rast ned alet
SATilNE: DET ER VANSI$IIGT ÅT FÅ
EF GoD START I R/C' neget van-
slceligere at lære end f. eks..
terrnl.e. Grrrnclene hertll er man-
ge. ønsker clu at lære at spille
tennis, kan tlu for en rimelig
prd-s erhverve d.ig de nøtlvendig-
ste renedier, neltle dig ind i
en klub oe få spi.Uets grund-
regler forklaret. ?å få dage er
du igang. Hvis tiu ikke allereale
er klar over d.et, nå jeg beclrø-
ve tlig ned., at slet så snerte-
fr:lt går dsf, ikks' hv-l-s alu n"æl-
g,er byg3ing og flyvaing af ra-
ttiostyrecle flynocleller til hob-
by. Inclen du overhovedet vedt
oro det er noget for clig, nå tiu
punge utt necl en større sum pe4-
ge, fincle ucl af , hvilket anlæg,
der passer til dit behov, væIge
et fly, lære at bygge d.et, få
det i luften og ikke nindst
fincle utl af, hvordan nan får det
ned igen i et stykke.

Radioudstyret
Yi1- du ha' succes? - bnrg ho-

ved.et nu, for hantller clu for-
kert, konner d.et ned sikkerhed
ti.l at koete dig en bunke penge.
Alt for nange er gået i otå,
fortli de startede necl et for ]-il
-le anIæg, cter alt for burtigt
ekdlle utlekiftes. Dette kan selv
-følgelig lacte sig gøre. uen ik-

ke uden ret betydelige tab. An-
ilre igen har clyre anlæg ståenrle,
son cle slet iklce er i stand ti]-
at uclnytte. trbr nig at se er der
kun to måder at starte på, enten
en-kpnals eller Fu,ll House ( 5-Z
kanals proporbionalt ) .

Ea-karrals er selvfølgeIig den
billi.gste nåde at star',;e på, og
der er 6ange gode an1æg på nar-
kedet. Pas dog på cien lokale
b.obbyforhandler, han0 cler er spe-
oialist i plaeticbyggeeæt og
nfjertrstyred.er biler. Han har
nuJ.lgvis 

"1 
rgodtF røreæt til

BaJ-e. Eøb_dg!__ikkg. Borbeet fra,
at tlet er uanvendeligt, er bat-
teriuclgiften evinlenale, og tlu
slcal såroæncl uok få brrrg for
skillingerne. Hvis du køber en-
kanals, køb cla kun det bedete
og und.er alle omstænctighecter
superhet (rnindre støjfølFomt,
indtil seks anlæg igang santi--
dig). De fleete af disse sæt

drj.ves af to stk. Ir! volts
batterier, der forsYner båd.e
modtager og servo ned strøm.
De to første nodeller ieg bYg-
gede fik et sørgeligt ende).igt'
fordi jeg troecle, at tler lige
var til een flyvning nere. Jeg
havde godt nok hørt om, at 7oy'o

af alle styrt skylcles svigtencle
strøn, men ---. Køb derfor ned.
det samloe en DIAC, den er tlyr I
anskaffelse, men den v-il rime-
ligvis spare d.ig for et par
etyrt. Til denhe lille tøralcku-
nulator skal- aier brugee en la-
aleaooralning. Jeg brugte i star-
ten roin alrengs jævnstrønstrans-
fornator, og her nan en gang be-
stent laclestrønnen, d.er skal- væ-
re ]-iclt unaler en tiencledeiL af ka
-paciteten (225 A<Z ladestrøn
ca. 22 nanp, loo DKZ ladestrøn
ca. 45 marop. ) kan natr lacte j- da-
gevis uden at akkumulatoren ta-
ger skaale. Gør ciet til en fast
regel, at for hver flyvedag 1a-
tler tlu Io tiner, santiciig med,
at ciu lader i-gen natten før
næste flyvning. En god ven ken-
der nåske en, der har hørt no-
get om, at nen kan overlacle en
DE{C. Det kan nau også, men ku:r
hvis laclestrønmen er større end
tlet førrævnte. Man har fra fa-
brikkens sitle gjort forsøg, der
rriser, at en velholdt DEAC karl
lades i roere end et år ud.en, at
den tager s)<ade, E IaA Uare
væk. Nu tjener clet j.ntet rol1oål
at lacle så længe, for efter ca.
16 tiners ladningr roplagresri
cler ikke nere st&n, men er du
i tvj.vl, så lad. hellere 1o ti-
mer for meget end en hal'r tine
for licit.

FRil BE6YNI9ER..
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tror nogle er'en-kanala sYa-
ret, nen llge så sikkert er tlet,
at en del. hurtigt ønsker flere
fu-nktioner. Hvad nu? Evis hoved-
lnteressen er konkurrenceflyv-
ning, må svaret ubetinget '?ære

5-7 kanale proportionalt. Du
kan godt nøjee neal fire kanaler
ti1 bovectfunktionerre (motorkon-
trol, side- og højcieror sant
krængeror), men si.kkert er det,
at har du rrkurn fi-re, komner ciu
snart til at nangle en. Vil du
ildre flyve konkurrenceflyvning,
er der mange bJ.lJ-ige reed-anJ-æg
på narketlet. Et Io-kanals anlæg
(5 funttioner) med rlmaskiner
kan købes for meflen 6oo og J.ooo
kroner, a1t efter stand og al-
aler. Noget forholdsvis nyt er
byggesættene. Jeg har kun set et
enkelt sæt i l-uften, nen måske
dukker de op ti1 konkurencerne
i 69/70. Prisnæssi.gt ligger de
på ca. 3/4 at et fabriksfrenstil
-J-et anJ-æg, så har du erfaringer
med lotidekolben og rnod på tinge-
ne, er tlet måske vejen.
Det .gæld.er inden for raalioanl-æg,
ligeson inden 1or al anden fin-
nekanik, at prisen på forskelli-
ge fabrikater kan variere flere
hunclrede kroner, ja, op til et
par tusinale. Det kan være van-
skeligt at træffe sit va1g, men
da nan som regel aldrig får bed-
re radj"ogrej, end man betaler
for, er det afgjort, at clet bil-
ligere :,nlæg på v-isse puni{ter
står tilbage .for det dyrere.
F. e<s. nå m"" regne ned et stør
-re strørfolcng (f=re flywni_n-
ger pr. oplad:ij-::g), rj_:.cre nøj-
agtlg sen-obe-"e6ei se. støme
følsonned over ior iorstJrelser
osv. , irv-j.s nan velger ai s^oar€
ved at købe et af rie bil:_igere
anLæg.

Model
Hvilket. f1y skal der bygges -

er det næste problen du støder
på. Der er id.ag en ængde fine
byggesæt på narkeciet, og det må
tilrådes begynderen med i-idt e1-
ler ingen byggeerfaring at købe
et sådant. Du har investeret en
betydelig sum penge i rediogrej
- lad nu rrære med at ødelægge
det og cline nerver ved at væ1ge
et fly for viclerekonneude ( som
Mustfj.re, Krlk Fly, Crusader,
Laser og lignende lar.inged.e no-
deller). Jetpiloter starber i en
højvinget naskiue, og ctet nå og-
så være vejen for dig. AIt for
mange gør den fejl at beg'ncle
ned en for hurtig nodel, fordi.
clet flyver de analre med - alet
ser pænere ucl, osv. Gør det ik-
ke' Start ved. begJrndelsen, ikkg
veal det, d.et gel?e elculle blive
til - ellers er aler sto: santi-
synlighed for, at begynclelsen

blj-ver enden for dig. trevrirge-
de node]-ler er ikke særl1g Yan-
skelige at fLyve, nen de kan
iklce selv. Reaktionstiden er
ffffe. SærJ.ig en tirg slral du
have overstået metl en højvirget
model. De første gange trflyveln
nan senderen, og først når du er
konnet så largt, at hele clin op-
nærksonhed er hos flyet i lufter
kan du begyncle at tænke på en
Iawj-nget nod.el. Det tager tid,
og kræver øvelae, roen clet er
cien eneste vej. SELV DEI nYBn-
STE OG BEDSTE RADIOGREJ HJÆI-
PTR DIG IK(n OVNR DISSE FØRSTE
VA}ISKEIIGIIEDER.
Egneale fly - trbJ.con !6, tauri,
Taxi, Tiger 2oY ned flere.
Byggesættene koster mellero 16o
og 22J kr. Eertil konner hjul,
rorhoru, kviktink, si-lke, mating
med mere, så clen færdige model
uclen notor vil komne til at kos-
te et sted mellen 225 og roo kr.

Har ilu 1ldt af et konstr.ilrtnr
i na,ven, eå gen alet til e4 €e!e-
re lejlighed. Byg d.en føtste Ø-
det nøjagtigt son tegningea vl-
ser. Bnrg :rlgeligt ned 1in, og
bvis tlu endelig nene!, at ber er
cler vj-st et svagt sted - eå for-
stærk, men clu kar være rolig
for, at bygger du gon tegningen
vi6er, holtler noalelJ-en i luJten
og norualt også til en ret hård
lancting. Er du så held.ig at være
ned.l-em af en klub, så prøv, on
du ikke kan støve en gannel høj-
vinget model op. Den ser måske
iklce særlig køn utl, nen er vin-
gen bare nogenlr.rnd.e li-ge, flyver
clen ned garanti l-ige så godt son
clia første nflotter. moclel. trbr
det første er indfald.svinklen
på plan og haleplan sanclsynlig-
vis i-orden, - for det anclet er
clu ikke r:ær så neryøs, da det jo
ikke er dit nesterrrærk, d.er skal
i luften. SærJ-ig det sidste be-
tycler mere, end tlu aner.

Motor
trbr alu går igeng ned at san-

le stunperne må motorvalget
træffes. lfog]-e vil nene, og neal
rette, at der slcal anvend.es en
så stor motor son nuligt, ud fra
d.en betragtning at overskual af
nhestekræfterrr kan få dig ud. af
mange vanskeligheder. Det er
rigtigt, roen 1J-ge så rigtigt er
det, at hestekræfterne kpn få
d.ig i vanskelighed.er særcieles
hurtigt, og ria dla reå?tliiEl
liai er lan€, er d.et nok .Jogt
ai ai_casse fi-J'si. iari eftel
deire. r:l god be;,'r:derroior bør
J-ig;e aeli-en J.c o6 J,6 cc:. -e
ileste ai oe:, såsor S:.per -1gre
?eco, -J cå a:d:'e, :ar joce :lcs

t

2. del vi]. indebotcle: Radioi-n-
stallerj.ng, servonontering, tank
-placerilg, brænd.stof, afprøv-
ning, betjening af sender, incl-
flyvrrlng og landing.
Det konmer efter al sandsyn]-i.g-
hed i næste nunmer af l,lodelfly-

-irne Jensen.

Mange foretrækker at lade en
meget erf'aren pilot overtage
radioen, når det drejer sig
om en ny models første flyv-
ning. Her flyver Sebber Isr--
sens IAXI for første gang.

*\.o\ I
jt*t f
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a88en

kaylr

Normal-t fløj jeg ned Dominator,
og inci i ne1lem prøvede jeg for-
skellige konstruktioner og bygge-
netoder f.eks Flamingo, også kal-
det skunplastic , styropor etc,
(hvilket jeg vender tilbage til
i en senere artikel). Så byggede
jeg KAYO efter at have set tegnin-
ger ti1 en i'trar1ord, fordi jeg men-
te der nåtte være noget der var
bedre end Doninator.

!L{YO byg5es son enhver anden
co:batnodel neci planet først,
så slyretc;, ian::, balsaoeklæd-
nlng, ialerarti, rotorf'-irida:ent
oS s:dsi cei.1=r:::::3.
iortåxt, ba;)':ani, cr de fire

ydersie rib:er : l--ver :all'ie1
sar:l-es f:rs:.-lerelier -,re{a:is-
frmdamentet, o=- de +.o l:::er so:
holder det.Eulferle i r:'::er:e
tj-J- udførelseslinerne cr=rce: _eS
uil med en bøjet strikj<epild :ei
et hårrdtag på. Trekanten ned
stødstang og tle pål-oddede ud-
føringer skrues i. Tanken og <ien
eidste ribbe limes i, og derefter
lines snå kifer omkrj-ng tanken.
Tanken har spj-dsgavl, fordi

jeg gerne vj-11e have en tank der
virkede Loo %, hvilket næsten
er lyld<edes.
Hovecllisterne lirnes på plads.

Balsabeklædningen 1lnes på og
ud for hul-l-et ti1 etødstangen
l-imes en lille balsaklods eller
et stykke celluicl.
Stykket mellem bagkant og høj-

deror sættes på ned negen onhyg-
gelighecl. Motorfunilamentet er som
på Doninatorr-Dog stopper rnotor-
bjælkerne 2 nn foran notorflangen.
TiJ- allersidst finer jeg en 1o nro
ribbe på dea yderste ribbe. Hor-
net bl-iver sat på højderoret med
en tap son vist nå teqninren.
-t hufl-et ti-L stødstangen er der

sat et stykke rneesingrør. Inden
nodel-len bekl-ædes ned 25 gr. KDH

sil-ke, får att det træværk, son
vil- blive berørt af eilken 2
gadge zaponlak. Oversiden beklæ-
des førstr-al-le kanter bukkes 4
nrn ned på undersiden, og desuden
beklædes motorfundarnent og højde-
ror også. Sj-lken får een gang do-

pe og 7 gange zaponla,k, og når
det hele er tørt, syes højderor-
et på ned orJ nylonline.
Udføringslinerne loddes, så ro-

ret får Jo-4o" udslag til hver
side. Limen jeg bruger, er Aral-dit
ti1 hornet, ti1 pål-innlng af no-
torfundamentet, og til de to styk-
ker messingrør j- inderste tlp.
Jeg har brugt kontaktlim ( lad

v:ere at grine) til at lime rnotor-
fundancntct sanmen rned( det kan
aÅ laves på t! tirae)desuden er
de yderste balsaklodser også på-
l-inet ned dette, oorn sagtens vi1
i:un::e bruges ti1 neget nere.
nes;en ::ar jeg brugt hvid 1im ti1.
:.:n s;ia1 v=re neget onhygJelig

:ed at udvæ1ge raterialer osv.
-ai :-^- - - rp s. - -. ip a! CTi--e
i -a:ai -;a! :f -i +r---

u-e:- sJ:e: i-r:e a+- cc:t:i er er
.--:sSe ::YCI :::.'::r1-d.der :c:el--
le:, elier i-Yor 

-: 
'care fi1-r'er

i^F = - --,: - r ;i c:_-_ i __,;År !r at _

l.oio:e: ;" -- ..-!"" er i::er-
-:.-re 3.2o l:e: l:ri --:ier Iro-
pel. ir=:ds:o:ie: e:'e: ?:a:
scn:erda6 fci-getie : 22'; lrstrcl
it, t!- ',! Fetroi-e:r, j9 :. .!:er or
2 I/2 % lii,trar., ei-iers 2-< i-i

Castrol il, )? ! Fer:'o1er:, ;. .

.€ter og 2%-,;itta+,.
iiogl-e kan bedst ]ide at 'cruge

Klar petroleum, men da priser- er
den ciobbelte er det efter rin
nening og erfari-ng roget sludoer.

Husk endelig at fj-ltrer godtr-
jeg sætter altid et brændstoffil-
ter imel-lern føierøret og dysen.
Når min nekaniher skal stoppe

notoren efter opvarnningen, sæt-
ter han simpelt hen fingeren på
dysen, og der vil så stadigvæk
være brændstof i slangen ti1
en hurti6 start.
Når man fJ-yver, skal man ikke
stå stille ned håndtagetr-Nei
roan skL trække modeflen rundt i
alte manZiiEil da man derved får
roere fart !år oB endnu mere
stramme finer
God karnp !

Jørn Rasmussen

Søndag d. 5 juli afholdt 515
Fredelicia deres årlige Frederi-
cia Slaget på FSN VAN (af hensyn
til dem, der endnu ildce ved det,
betyder clet tr'lyvestation Vanalel. )

Atter i år var der roange clel-
tagere (L, 2, 7, 4, 5 ,6 - mange)
- aler var syY. Desværre kom der
i)dce nogen, 6on ikke rrar på lej-
ren i forvejen. Måske var det
vejret, der afholalt denr fra at
korme.

l' heat, l' kamp kænpede
Bjarnd Christensen 63o og Car-
sten Jensen 515. Bjarre vandt
l.:ampen med 164 points mod Car-
stens - 1! points.

2' kamp - Bjarne Sinonsen 6lo
c6 ?o'.r1 lodberg Jensen, 675. Her
vandi tsjanr.e ned -4 poj.nts. Poul
blev ciisrval-ificeret.

l' l:anp - ilans Jørgen Nielsen
06 iøn3 ?.asnlssen, begge 211.
Jør:'i varldi neci 191- points, Hans

"-ørgen scored.e -lJ-J- points.
:vend Ci'rristensen 615 bLev

oversi-dqer.
2' 'neat,, 1' kanp - Bjarne

Criristensen og Svend. Christen-
sen, Sjarne vandt roed 2o! points
mod Svends + ll points.

2' kanp - Sjarne Simonsen nod
Jørn Rasmussen. Jørn vandt neai
94 points mod Simons 44.

f'INrU,TlN stod mel-lem Bjarne
Christensen og JØfii Rasmussen.
Bjarne vandt klart ovel'danmarks-
mestenen ned. I77 points - f,ørrt
fik 95 points.
Resu1tat.
I. Bjarne Christensen 6lo
2. Jørn Resmussen 211
J. Bjarne Simonsen 6Jo
4. Svend Christensen 535
5. Carsten Jensen 6J5
6. Hans Jørgen Nielsen 2Jt
7. Poul- Iod.berg Jensen 6J5.

Jørgen Nielsen
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tlen eneste af holdets nodel].er -
beklædt med sillie. Kongstecl ne-
ner, at tlet kan betale sig, når
nan - som han - opbevarer pla-
nerne på jig. Vægtmæssigt bety-
der tlet højst et par gren ek-
stra.

lVakefie]-ct-holdet s fø rst emand
er Erik ]fienstæclt. Det vil føre
for vidt at omtal-e alle hans
præstationer på clet clanske C2-
landsholcl. Vi kan indskrænke os
til at sige, at han opnåede sin
bedste VM-placerlng i 1967, hvor
iran blev nr. 9 i fly-off'et. Han
bar opnået en række andeyrpladser
til 111,1, son der næppe er nog.en,
der .ian opvase rcagen tj-L - det
er aidrig blevei iil en sejr,
S.:Cr; O.e; O:;e ::af lefet meget
-=: .å

-;:-e::s---ri; nå si6es at bære
:oYer-:svarei ior den moderne,
:a:-s.:e xa.:e;ieidroodel. Det var
1a:, ier L..-ååeoe den første Nil-
-e e:;=:; i be5ynd.elsen af 6o'
er:-e. 3i-oe:: Åar han selv ud.vik-
l-e: :ccelien væsentJ-igt, Chr.
l-::-':;ar=zbacir nar bidraget rned en
:r- -::cpel , og Thomas Køster har
:.;;et sin modifj-katj-on af typen
:ec i::.;errational su.cces. .

ler nyeste udvikling af Nille
i.ar tJrsionsbox som den russiske
wa.:eiield fra iriodelflyvenyt nr.
2. )en har h.dt v-forn i inder-
_oi-aret, kroppen er bl-evet en de1
iorlænget og profilet er ænciret,
son beskrevet fornylig i FLrV.

trienstæait har fået fat i no-
get motorgrrmrci af en neget fin
årgang, så den side af sagen
sl<u-l-1e være i' orden. Han anven-
der optrækssystenet, son han
selv har beskrevet i nr. 2, så
der er virkelig muJ.ighecl for at
få sat skub i modelleme til
vM-

Tbonas Væth blev nurnner to i
serien af ucltagelseskonkurrencer
- da Finr tr'recieriksen nåtte nel-
d.e afbud til Vl{ er Thomas hol-
clets førsternand.

I 1967 var han - son rri alle
sagcle bagefter - morelsk vinder
af I'ilI. Ean havd.e fire max'er, i
fente havd.e han udløst i termik
og modellen var 7o neter oppe
efter et minut. Bjenhenterne
ønskeale allereale tillykke i ra-
dioerrre, da nod.ellen ualen var-
sel begynatte at synks son en
sten. Den nåed.e at konme helt
ned inclen de tre ninutter, og
derned.var det VLI fløjet. Det
var U-d.t af en gåd.e, hvorclan aI
tennikkpn pluciselig kunne for-
svinale - nuligvis sklrldtes det,
at modellen passerede skellet
mellen en kartoffel & ti-dset-
nark og en græsnark.

Der bl i ver im:idlerti-d mu-
lighed for at sætte tingene på
placls i år. [honas regner necL
at benytte samroe mod.el sonr sitl-
ste gatig, nenlig fulle I (der
har været bragt tegning i FIYV).
MUJ-igviB vil han også bruge en
helbal-sa-roodel, der lige er b1e-
vet fær'dig. Vingen er opbygget
efter Jedelslcy's netode og er
ca. 225 cn, nens kroppen er en
konventionel Tulle-krop. De
første llyvninger ned nod.ellen
viste i-khe rigtig noget om dens
egenskaber, da kroppen brækkede
efter en uheldig første høj:
start.

?ex Grumet har-deltaget i
to W. oA to Vl,1 hid.til - og ind-
til videre uden den store suc-
cea,

Ånevar'et for den russiske
nodeltypes ret store utlbred.else
L ip;nmat]z. nå uden tvivl forcleles
Li4eLi4l mellen han og Thornas

14

Kongs;ed. Si-ce- il65 har Per
byg3et 5 :,ooeiier ai denne type
- den sids;e leoder Celeste og
der: lci":r.e: sig veci a"E have
irapez-iol! i båoe ind.erplaner
og ØTet. lerfei er s_cændvj-dden
blevet rei stor - .::eac 22o cm.
Endnu flyver :ccie-lel ilte or-
d.entligt - s-:lle oet: j {;-e konme
i trin til Uj, iar ?er iaid-l-er-
tio et par al de ;a:j-e r":.ssere,
som han ].løj -s6 s:-asie t:. le
er stadig nogexl'-.:Ce ;eJ-ir;ven-
cle.

Thomas Kon€sted er ciel :esl
erfarne af de tre =lå -i2-hc-cet.
Han debuterede ti]- llorc:s--: -,arris-
karnp i 1964 (blev r,r. 4). ce-;:6
derefter i VLI 1965 ('clev :::. 3 cg,
var i fly-off), vandi nt -J55.deltog j- lVl,{ og Vl,f 1967 nec iår-
lige resultater. Thornas aar a-a::
en ret ti-lbagetrukket tj-1-v-=reise
som noalelflyver i 6B-6J v-j-rte: o6
forårs-sæsonen, nea d.et lader ::1.
at han er i gang med at ver:de
stærkt tilbage. Ilans flyvnin5,er
på sommerlejren tyder på der.

Kongsteds mod.ell-er har altici
været meget påulrkede af de fln-
ske A2-rnodeller fra 1956 ot fre:-
efter. Grunalkonstruktionen, jci-j_p-
se, er utlgivet som KDA-tegning.
De to seneste udvj-klinger har ret
stor spændvid.de - 67'nodellen har
centralplaner af almindelig Læng-
d.e metl nogle store, spi-dse tra-
pez-tipper. Kxoppen er neget tync
ned _he1t indbygget timer. Mod.el-
len har f1øjet ret dårtigt 1 en
periode, men Kongsted har ombe-
klæd.t d.en, og nu fLyver d.en vir-
kelig fremragende.

Den helt 4ye pod.el har neget
store ører med. elleiptisk sweep-
back helt ud.e J- tippen. Den har
ikke fløjet rneget, men virker
særdeles potentiel. Den er - son



Thonas Køster er and.enmand. På
wakefi-eld.-holdet og tred.iemand
på gas-holdet. Han debuterede
på wakefield-holdet i. 196l - oC
vanot. lerefter har han cleltaget
i ::æsten aJ-J-e M,t og alJ-e VM sid.en.
liJ. \TI L L965 vanalt han, f L967-olev :nan ikun'r nr. 5, i ]-96B vandt
i:an båd.e wakefieLcl og gas tit Nfi,
og sldst har han vundet NM 69 i
wakefield. Det er såJ-edes ikke u-
d.en grund^, at alle forventer et
par fine placerj-nger fxa ham til
clet konmend.e Vl,{.

f,homas Køster har ført en ciob-
b,elt-tilværelse siden sj-dste Vl,i,
idet han håcle har fløjet wake-
fielal og gas. ilet har givetvi-s
h,etydet, at han har måttet give
afkalcl på de helt store resulta-
ter i begge klasser for at holde
alle nodellerne flyvende.

Wakefi-eld-rnodellerne til det-
te års Vl[ bliver modellen fra
1967, den rrssis< inspirered.e
nodel fra 1!68, san-b en helt qy,
son han endnu ikke er begyndt på.
at hygge. Der er indtil- videre
ikke de store nyheder på den front
men dels kan det nå at konme
enclnu, dels var Køster i 1967
så la^ngt foran d.e fleste, at
han nok skal kunne klare sig
på det forspring endnu.

I gas er det mere spændende
- han har haft et meget stort
nnoalelforbrug i det siclste års
tid.. De fleste af hans modeller
har haft halb,alsaplaner (som
Seelig) og cle har jlcke kuanet
hol-cle trinnet fra dag til dag.
Nu har Køster bygget to helt
itlentiske modeller - næsten na-
gen til Crean (tegning i nr. 1),
dog med et !;1 profj-l og cowl on
motoren. Den ene af de to model-
ler har fløjet fint, men blev så
ødelagt alvorligt rled et neget
uheld.igt havari. ner er i-mid.Ier-
tid stadig en aodel tilbage,
hvis den havarerede ikke kan re-
pareres - og Køster har altid
klaret sig bedst, når han kun
har haft en enlcelt model at
flyve meti.

Erik Jacob,sen er holdets ene-
ste rrrigtigerr debutant. Tidlige-
re har han kun fløjet nced til en
støue i-nternational konlflrrrence
- nuropa Cup i 1968, hvor han
blev nunmer tre. trrik er utvivl-
somt hold.ets barskeste mand -
han er frygtet blandt rrhold.eren
for sit viltte adfærdsmønster,
når han får en borernaskine i
håniien. 0g han er antagelJ-g den
eneste nodelfLyver i verden, cler
knuser sine mislykked.e pnrpeller
rned hånclkantsslag i stedet for
at genne d.ern et stykke tid og så
fælde en tåre og lægge dern blidt
ned i affaldsspand.en.

Han flyver ned model1er, d.er
ligger tæt op atl Køsters. I{ans

nyeste har torsionsbox, men acl-
ski}-ler sig ellers ikke væsent-
ligt fra Iola, Køsters 67'mod.el.

gode resuJ-tater båcle til NM og
Vl,{ - ofte har han også, som de
fleste andre d.anske gasflYveret
ligget nær bund.en På listen.

Sicien begrndelsera af 1968 har
Niels fløjet metl modeller af tY-
pe sorn Meshack - tegning i Moilel
-flyvenyt nr. 3. Han har for ti-
clen to af disse modeller, ciet er
neget stabile og velflYveutie.
I'orualen ilisse nornale rnodel-ler
har Niels bygget to gassere ned
Itflaps" - clen bageste trecliedel
af vingen kan bevæges son et ror.
I stiget er flaPPen tnrkket oP'
så profilet er flatitr i gliddet
falder d.en ned., og Profilet er
denned. ret hvælvet. Den første
af d.isse modell-er holdt kun kort
tid - det var en X{es}rack, der
havde flaps i rnidterPlanet. Den
anden ekslsterer end:rur men er
j-t<ke trinmet godt nok. Det er På
nuværende tidspunkt svært at si-
ge, om nan kan vince noget 8ær-
ligt ved at bygge flaPPer-gasse-
re. Det er i hvert fal.cl gi-vet'
at man komplicerer sin noalel væ-
sentligt.

Den sidste flaPPer-gaeser
havd.e enkel v-fonn og har vist
meget fine stig-egenskaber. Det
har clesualen fra svævenodeller
rist eig, at roodeller med erkel
v-fom er lette at få ti1 at g11-
de rent - clerfor besluttede NieLs
at bygge en moclel uden flapper
necl enkel v-forro. Den er færaiig
nu, nen lkke trinnet. Den er ne-
get stor - opændvidde knap 2 me-
ter, kropslængde ca. lr! neter.
Profilet er kun Ty'" tykt, så sti-
get bliver forhåhentlig ret hur-
tigt på trod.s af den store vinge.

Steen Agner har været med til
d.e fleste Vl! og M,[ siden 196J.
I l-963 blev han nr. 2 til NM, en
præstation han gentog i 1966. TiI
YII har han været forfr-dgt af u-
helci - værst i 1967, hvor han da-
gene før konkunencen fJ.øj nax
efter nax. Så havarerede han sin
bedste model på sid.ste trimstart
før konkurrencen. Reserven fløj
d.erefter et par maxer, mea så
faldt haleplanet af 1 trealie
start rnecl et nul som føJ.ge. 0g
for at gøre det perfekt forsvand.t
mod.ellen efter 4' start og 1'
nax., således at d.er kom endnu
et nul. på listen.

Steen er først for nylig kom-
met igang med at lave nod.eller
ned tailplane-setiing, han har
en nodel færciig og en anilen ua-
alervejs. ltnalnu er det ikke ble-
vet til flywninger loed den r4ye
modeI. Den er tenmelig traditi--
onel i- stil ned l\4eshack og Crean,
dog er kroppen noget længere end
på clisse rnocleller. Steen anven-
der en l{iebach-tunet Super Tigre.

) ) rer cr,rnnet. {

.M

i
I

I

l

Bare rolig --- nok flyver Kong-
sted C2 på øverste billetle, roen
ti.l 1Æ[ g:ælder det A2 for haro.

C2 overlader han til Erik Ja-
cobsen på nederste billetie.

I gas er Niels Chr. Christen-
sen suveræn førstemand. A]-1e an-
dre 1å adskillige hundrede sekun-
d.er under ham på ranglisten. Niels
har været necl på holdet i adskil-
J-ige år. Han her opnået en de1
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mG NYr & NYr ssv.

STENLøSE
RtK StenLøse indbød. søndag d..

6 juli tiI flyvedag På klubbens
egen flyveplad.s, son ligger ca.
I Iø Nø for Gundsømagl-e. Der lrar
ikke planlagt no6e:: forn for
konkurence, nen iaa<en var, at
man blot slru]-le komre for at
flyve sammen, udveks]-e erfarin-
ger osv. I tiet god.e vejr havd.e
nange sjællandske P/c folk ef-
terkomnet indbyoeJ-sen' og der
var livlig aktivitet dagen igen-
nem. Klubben, o.er il<ke er til-
sluttet KD{ - nea går med j' R/C-
u:lionen - vil o3så irenover ger-
ne se gæater !Å sin udrerkede
Ilyveplads, og v-i ,ian kun anbe-
fa1e, at roan aflægger klubben et
besøg. Det er veldig flinke
folk, og nar skal nok blive godt
modtaget.

01e l'leYerc.
F-

R/C unionen
Det kan oplyses, at der nu -

efter knap 2 nåned.er - er 6o roecl-
lemmer af R/C-',lxior-en. l,1idt i ju-
li går konplet ad.resseliste og
forslag til love ud tiJ- samtJ-ige
rnedlemmer. Vi har fået nalge syn-
pafit-irt enaegivel s er, rnen o g så
kritik. Denae går enstenligt ud
på, at nare burde b,ryde nelt ned
KNA!: J

Ole l{eYer.

MODELLFLYGNYTT
Forbilledet for Modelflyvenyt

er clet svenske blad, rtModell-
flygnytt". Det er medlerosblad
for det svenske roodelflyvefor-
buncl , SIIFF, clet ud"konner 6 gange
om året og ind.eholder stof af
interesse fo:r all-e rnodelflyvere.

I
Den nuYærende redaktion består
af Sils-Olof Rosluncl (redaktør) 

'Sven-Olof Lind6n ( fritflyvnj-ng)'
Ulf Larsson (linestYring), Jan
Levenstam (radiostYring) ' Gert
Ericsson (raketmodeller) samt
Carl Gdran Sundstedt.

Der har været nogle vanslce-
ligheder med at få btatlet uti i
år, nen nu skulle de være over-
vundet. De to hidtil udkonne
nunrre i l-969 har især beskæfti-
get sig med radiostyxing og ra-
ketflyvni-ng. Specielt er ra(lio-
styrj-rgsstoffet spænclende, id.et
nan er i gang ned en artikålserle
ned alt, hvacl en racliostyrings-
flyver bør v-itle.

Den tekniske kvalitet af
tiet svenske blad. er særdeles høj
- på det punkt kan vi slet ikke
følge ned. Bfadet er eat og der
er anvendt dyrt .,apir.

AIle kan abonnere på ldodeJ*l-
flygnytt, clet foregår vetl, at
man send.er lo svensl<e kroner til:
Moclellflygnytt,
Postgiro rtr. 5I BI 65,
5oo l1 Norrkdping 1I.

@l@
Man har ventet den r4Ye GrauP-

ner-Varioprnp trf olkesend.errr med
megen interesse, så Yi retted.e
en forespørgsel om alenne og an-
dre nyhedex til inportøren i
Danmark, Ib And.ersen. Nedeastå-
end.e er bang svar:

'tDen nye trfolkesentlerrr i Graup
-ner-Varioprop - nr. 372o ' er
nu konmet frem og findes nrnd.t
orn hos forhantllerne- Det er tlen
nye minclre proportionalsenaler
med 6 kanaler (5 tunAtioner) -
Den kan ikke uclbyggesr nen den
arb,ejder sannnen mecl alt anclet
Varioprop-materieJ-. Til svæve-
fly er clenne sender jo mere enci
tilstrækkelig stor - og også til.
clern, der sejler. IiI tootorfl-Y
vil clen i mange tilfæltle også
gøre god. fyldest, id.et den io er
fwrlctioner til håde'højde- og
sideror sarnt motordrossel. nen
har en stor fordel - alen koster
kun kr. 54or-. I'led clenne sender
kan d.er fås Varioprcp-an'læg fra'
onkring kr. L675;.

Den længe venteale lille Va-
rioprop Mini-servo (75x],ax37nn,
4o gran) kan lJtke ventes før i
august.

Angående Graupners flymotor
type NSII Wankel kan alet neddeles
at clen enclnu i.kke er frenme. Pro
-clukti-onen er igang, nen clet kan
ildce forventes; at notoren duk-
ker op i Darmark før engang i
eeptember/oktober. TiI den tid
vil clen endvid.ere kun kunne le-
veres i meget begrenset omfangr
og vi skal nok helt fren til
vi-nteren, foråret, før motoren
kan leveres i- tilstrækkelige
rnængcler. rl

Yi kan tilføje, a$ vi håber
at ku:rne bringe en beskrivelse,
rouJ"i.gvis en test, af Wankel-no-
toren, når de første eksenplarer
konmer ti]- landet.

øwfr,@ nfr
Intlrøn clet bare, du har al-

tid. ønsket at være ned, hvor
tingene sker. 0g n't har du vir-
kelig en chance for at få det
ønske opfyldt. R/C-unionen er
for tiden det mest progressive
element i d.ansl< nodelflyvni-ng,
så det er faktisk din norelske
pligt at støtte d.en - hvis du
da el-lers interesserer d,ig for
R/C. SkriY derfor til:

R/c-unlonen,
ved". Ole Meyer,
Paludansvænge {,
47oo Næstved..

Ole l{eyer vi1 så sencle dig
en indmeldlngsblanket ned op-
lysnlnger on unionen.
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JØtr'GEN
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A
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A
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A

I ,FISENS
SIDEF|

Jørgen Isrseu var en af Dannarts
allerbedste A2-flyvere i peri.o-
tlen fra L96t-L967. iian var blandt
de førete clanskere, der for alvor
lærte at fincle termik fra jorden.
Hans nodeller var alticl tenmelig
avancerede og lignecle ikke alle
andre svævenod.el1er.

Så forsYanalt han inidlertitl
næaten helt frs korkuuencertre,
nåske opdagede han, at livet er
andet end. uodelflyvning.

0g bvad s'<er tler så - vi har
netop rodtsget tegling og konnen-
tar iil bans nye ralcefiel<l-noctel
- de; er den vi bringer på derure
og, på noclsiåe:rd.e side.

Jeg ri]. ber præaentere min
første rakefield, soE jeg bar gi-
Yet alet ær:lcelige nava, tla mine
A2-nodeller bærer navnet Aluska.

Da jeg var til W i Finlantl
i L965, blev jeg ea tlel begej-
atret for Matveevs Boalel, tlels
på grund af den lave pylon, og
alels forali d.en bevd.e en ret kort
krop. Derfor blev ni.n saice fak-
tisk et plegrgl rerxt d.inenaions-
næssigt, og det har vist sig, at
det lkke var nogen helt d.år1ig
ide.

Motlellen havarerecle løvrigt
under den første 14rnni ng på
gruntl af for meget eidet::æk, men
efter reparation og forsynet ned
passend.e siiletræk, opfører tlen
slg eksenplariek. Med ale 16
strengo PirelJ-i stlger nodel'len
lnponerende b,urtigt t relativt
anæYre splraler. Den er trinnet
høJre/venstre, ltlet ha'l eflnaen
er neal bærende prcfll og jueter-
bar kurvelclap.

Moclellens opbygning slcuLle
til en vis gracl frengå af teg-
ni-rgen. Kroppen er rrllede nrr
det forreete to lag I nn bs.Lsa
beklædt hd- og udvencligt ned
tynclt papir, balebonnen er et
lag I nn balsa også beklæ<tt på
begge sicler. Alt er naturligvis
gnrndigt lakeret. Ealefi-nnen er
Iavet af 6 mrn balsa og 6 nn bøje
stykker 1 nm balsa, d.er derefter
er efpudset i protiUorn, og un-
derfinnen er af 7 mm quarter
grain bslsa.

lor nig var det mest spænden-
de vect modellen propellen. .Teg
frembragte et par stykker i bal-
sa, nen de var ikke tilfreclsstil-
lende, hvorefter jeg gik i gang
meal en abachi-pmpel, eon nu sitl-
cler på Dodellen. Jeg gik ud fra
ITiILe V propellen ned hensyn tj-l
tliaroeter og etign:ing, itlet jeg
gav den waah-out i tippen i over-
ensstenmelse ned d.e seneste pm-
pelteorj-er. Den færd.ige pnopel
har neget tyncle blatle ned skar-
pe for- og bagkanter og flad un-
dersltle. Drd.videre gav jeg tip-
pen en littt speciel form ( ee
tegning), men hvorviclt ctet har
nogen indflyalelse på prcpellens
egenskaber, er jeg endnu j-klce i
stand til at Bige, itlet jeg ik-
ke har noget samnenlignings-
grunctlag.

Jeg er i gang med en ny wake
ned næsten scrrnne alinensioner,
nen foreynet netl ænrlretle tipper
og krytlaribbeopbygning. Propel-
1en bliver nogenlunde den s4nne.
Nyt bliver også propelstoppet,
ttet skal være af monenttypen,
bvorvetl rnotorlængd,en iklce'bliVer
krltisk.

DM - oftorbårulen en tri.st a,ffare
Da konblneret Dll før6te gang

olev afboltlt på EebJerg lufthanm,
ver der betyilelig flere ileltage-
re end Yeal Dlt iår, eelv på troila
af , at berynder:re blev foruent
adgang tll dieee neeterekaber.
At perlo<letallet for frltflyv-
ningens Yedkonmend.e er sat op
til 7 har betydet, et folk nu
har fået travlt.

Jeg bar selv cleltaget i lo DII
med skiftentle helcl, nen jeg sy-
nes efterhånd.en, at der mangler
afveksLing i programnet. Hvacl
netl at lægge en perloale fra 19 -
21 lørtlag aften. I betragtning
zf, at der i nange tilfæIde er
forholtlsirls rollge vintlforholct
på alette aena ticlepunkt, kunne
man få en konkurrence, hvor clet
ikke blot gæliler om at bægte no-
tlellen. af I en boble, nen så
sanclelig også on at hgve en vel-
trinnet og velflyventle nodel tiJ-
om aftenen.

Endviclere er cler jo også folk,
cler eksperinenterer netl stiJ.le-
veJrsnodeller med store spændvid.-
cler, og såttanne noaleller ses
sjæltlent tll konkurrencer på
grund af vort irr:Lterencle kl-hna,
mea her vll].e rære eu chance for
at ee ded 1 funktion. Der kunne
så paEsende blive 8 perioder.

I b,etragtning af rlet efter-
bånden nlkro slcopi. ske <leltageratr-
tal. I ile fritflyventle klaeeer,
synee jeg, tiden er lnile tiJ- at
foreelå en ændring af actgargsbe-
tingelserne- F. eke. b-iliplon I
A2, a-aliplon 1 C2 og ingea tt1-
plom i D2. Enilvidere aynee jeg,
at man ved sanme lejllghed skrrl-
le afholate DM i k].aese AI, og
her skal der ikke \nore nogen di-
plomkrav. SåIetles vil evt. be-
gyndere få tejlighed til at fty-
ve ved DM, og jeg ved fra nig
selv, at tlet at tleltage til D|I
virker ganslce lntereeseforøgen-
de. At tler er fe'lk, der bolder
på, at nM skal have en betyd.etig
lødighed, skylcles vel en manglen-
de forståelse af, at nodelflyv-
ningen, især fritflyvningen, er
i tilbagegang. At det ændrede di-
plonkrav lkke er nogen patentløs-
ning, er jeg gangeke klar over,
nen jeg tror, at clet er et skritlt
i clen rigtige retning.

Endelig vil jeg foreslå, at DI\i
henlægges ti1 pinsen i stealet for
Bealedagsferien. Den meteorologie-
ske etatistik viser klart, at
chancen for hæ(lerligt flyvevejr
er gtørre på ilet ti.rlapunkt.

Ovennæurte er skrevet for at
få folk til at tag6 DM-arrange-
mentet op til overvejelse, især
eet necl nodelflyvningens tilbage-
g&ng son baggnrntt.
Think about i.t.'

.-i

Jørgen lgreen.
Jørgen Iarsen.
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Sornmetlelten
Årets sonmerlejr vi1 givetv:is

gå over i den nuncltlige moclel-
flyvetraditj.on son rrden, hvornår-
vardetnudenvar, cla vi næsten 1k-
l<e turde kravle ud af soveposerne
iordi det blæste og regnede og
var væmmeligt altsammen.tr Og iJrke
uden grund - selv clet legentlaris-
ke vand-show i 1961 ( eller var
det '64?) var -undskyltl- vanci
ved sialen af årets lejr. Under
Ieclelse af lejrchef Lyregård.
slryllede cyklonerne med tilhøren-
d.e storme og haglbyger og vancl-
byger ind over Flyvestation Van-
del i tialen fra d. 6fi-L5n. Det
må dog - retfærd.i-gvis - incirøm-
mes, at vejret på lejrens sidste
dag - clen ned opryclningen - j-klce

var så slent endda.
0g alligevel blev d.er f1øjet

].idt - clet bekræfter vor teori
on, at nodelflyvere ildre er helt
almindelige. Vi skal ikke bringe
resultater her - de har været
bragt i den lokal-e lejr-aris, og
dukker nåske også op i FIlfV, bven

r,:'lw"qwsi

ved.
Derimod skal vi benærke, at

d.e b'egynclere, d.er deltog på årets
lejr, var forbløffende dygtige.
På trotts af vejret klarecle cte sig
fint i konkurencerne - hvis det
var typiske mod elflyvebegynd.ere,
vi så på sonmerlejren, er d.er 1n-
gen gnrnd til at frygte nodel-
flyvningens fremtj-d... Snarere nå
nan frygte, at dagenrhvor roan vil
se sig distanceret af nye nodel-
flyvere, er nænnere end man havd.e
troet.

Per Grunnet.

I. Lyregårcl brugte megen tid på
at trinne D2 - forgæves ....
Søren HiILemp i iropouerende
sti1.
trrinn Sjerre og Sehested.
.Tørgen rr Stofl errr Nj-elsen.
Gumar Nielsen i selvstart.
Team-race og regnvejr er in-
gen spøg - så man aflyste.

2.
2.

7

4.
5.
6.

;i:;'1uru.å:i* .gr,g: i!; ''"



fortsat fra side B.

større, men det d.rejer sig nak-
sinalt om 20.

Nu er det inidlertid ikke nok
rt vicle, hvoralan blad.ene åkal
vricle sig. I'Ian nå også k*:rne få
tlem til at gøre det' og dette
rent nekan-i ske problen irar vist
sig at være vansieligt at 1øse.

År'sage: til dette er, at det
er svært at lave lejer i ProPeI-
Iernavet son går tilstrækkelig
Iet, når bladene er belastetn og
rnekanisnen kommer derfor ofte
ti1 at arbejale i ryk.

)et er dog nuligt at undgå
dette problem Lrelt ved at er-
siatte lejerne med et fjeclerele-
nent, son arbejder helt uden
friktion' nlementet, son har d.en
egensliab, at det er torsions-
svagt men bøjningsstiftr er i
princippet opbygget som et fug-
Iebur.

I'ig. 4. viser et ProPellera6-
gregat for variabel stigning,
som'er opbygget på dette .orin-
cip.

Systemet nar vi-st sig at iun-
gere godt i -craiisis bortset fra
Iidt besværligheder rned stoppet,
som har haft tendeirs til at vir-
ke i- utide. Dette s,rJldtes dog
en .ren lremstillj-n6sl'ejl ved det
aktuelle aggregat.

Til sidst slcal siges, at selv
oE der ikke er tvivl on, at nan
ken forbedre sin stillevejrstid
L5-25 sek- ved at anvende varia-
bel etigning, så kræver dette,
et propeller, stigningsvariation
og model er nøje afstemte efter
hinanclen.

H.vis dette ikke er til1'æIdet,
blj.ver den vali-able stigning ba-
le en unødvendig .lompli.lcatlon,
scn gør mere skade end gavn.

KarL frik ,/idell .

Ta'oei ]-.
l.iakei j, el- cpro p elie r,
LJ - 5oo æ,
S - 85o :n-

CHICKEN HOPPER
TANK

l-19_

_J_

Jeg har i de år jeg har f1øJet
Tea$-Race prøvet adskillige tan-
ke og systener. Høje, srnaIle,
lange og brede, al.nindelige tan-
ke, trekantede terninger, regu-
flow og Uniflow, nun føret, da
jeg gik over tlL Chicken-Hopper
fik jeg clen heLt perfekte fød-

TYPE 1.

Føderor

L

ning. I begyndelsen 1å den l-lL1e
tank bagi, nen det skabte pro-
blemer ved starten, roen efter den
bJ-ev flyttet frem, har der ingen
probl-ener været.
Hvis nan kniber motoren for ne-

get stopper notoren autonatisk.
l"lan kornmer så1edes ikke i luf-
ten ned en lrotor der løber var::
på grund af overknibning.

Lui6 Fetersen

iaI yl-dn]-nAsSruos

Overl-Øbsrør

Rørene forbinties
rned brændstofslg.

- - r.toaeJinstalleringsretni-ng

Forbind.els eshul nellem tankene

3i.l-dæksventiL

2. NB! Tankene kan kombineres
med et snapssysten

TYPE.1:

4ox1ox15+2oxJxJ=
5oo +2 5o =

615 cm) + tør

TYPE 2:
)oxl--9x1o+2oxJ-oxJ=

5?o +, 1oo
6 r? cøt + Rør.

øl
I

llad.!redde
to
16
49
t^

5o
48
46
39

o

bladbredcle

radius
6o
9d

L2o
l50
lBo
2Lo
24o
27o
7oo

Batllus og

vinkel
67.9
,3.2
ct l

44.6
34.4
33.5
29.2
25.2
22.o

er nålt i
grader-

63o 5244 pr.
4Ø 4662 pt.
629 1586 pt.

5o4 \699 pt.
4o3 15o5 pt.
4oj 618 pt.

!{oC e}ins taLleringsretning

,.JI,END:

1. .Iørgen Bibjerg l!"5 16o
2. iars tl llielsen 4ol I59 nn
,. lierner Sigeård lfo 14+ kn

COMBAT:

1. l{erner Siggård Tto +

2. E. Severineen 5o4
]. B. Jespersen 5o4

TEAM-NACE:

L.BobJors/sige,ba *5Alo 11 :19
Z.&r!atcn./Foulsen 6lo tl:ll+
J.Iltdun/Uhf 5o4/69o 24 oa8

7o
69
17o

l€o ----i

K-- eo-t

:.=_-_=_____l:, l---ø---l; 
I7-

limlioril$$tætlltEl
Elev f1øjet på Sralborg Stadion,

i en bagende soI, men hård blæsst.
iian havde gjort en de1 ud af pro-

pagandaarbe jdet onrkring konkurren-
cen-noget 6om savnes ved de fles-
te konkurrencer.
STUNT EKS:
r]Eil-JEdsen
2. I€if i.iortensen
,. bik iian6en

STIn{T BEG:

1. E. Severindsen
2. Jørgen Vanroen
,. E.L.D. Chrleta.

@ibp Frme u @funre

rollli-neter, vlnlcel i

n
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k
ff
ffi
ffi
ffi
ffi

ffiå
ffit
ffi
ffi
E@

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
n
ffi
H*
.#
tr

l%.d

Som tidligere ned.oel-i er
det gratis for clariets .bJn::en-
ter a! indry.:.re ruuri<a:ro-cel
på dette sted.

Arrnoneerrre må irke r,ære ai
erhvervsnnæssig kararter, de s.cal
indehofde riaYn og ad.resse (evt.
kun telefonnunrner) og de skal
Yære fc:nul-eret så kort son rnu-
rrB u.

+++
Teaxo-Iace Ptnnel' sæIges. B kr.
+ porto, henv.. Jens Geschwencl-
tner, Wibrandtsvej 47, 2Joo S.

+++
Speeal panner sælges B kr- +
porto, henv. Jens Geschwendt-
ner, l?ibrandtsvej 47, 23oo S.

+++
tr'F panaer til Super ligre sæl-
ges, 3 kr. + porto, Steer Ag-
ner, Axel MøIlers Eave 12 V,
2ooo F, Tlf. e0 22 26.

+++
Seelig tiroere ti3. A2, C2 og
D2 tages hjen på bestilling.
Pris helh. 5o, 5o og 75 kr.
Henv. Steen Agner, GO 22 26,

ffi
F.rernst.,-r'ing ti1 salg: Telecont
serder 06 modtager 9 kanal med
Lzd.ea€;]:egat, J stk. rorrnaski-
ner Sellamatic II.-l stk. 1o
ccn rnotor, Super Tigre. 1. stk.
'oj6i;es'æt Taurus 1,75 og neget
andet tilbe'nør, aLt er ubrugt.
ilenvendelse: llarlnus Carlsen,
!.vær'rej 5, 5)7o Ærøskøbing.

KOMMENTAR
Der har værer neåen snalr om

d.e nordiske la:ros.:an!e sid.en
udsendinge fra de nordj-slre aero'
k]ubber i oeres v:-so.oro beslutte-
de at ann'-rJ-lere -;l: oe år, hvor
d.er bleY aii:cid " i.t.

Denne beeli;r--J-r; -v:i-ser tyde-
1igt, at .a:: s,:al- i-ade rnodelf'Ly-
vere orc::e --rlel-- .-;ean1ig6;en-
der. irv:-: *:c.el-ir 

" 
i-erle irar lyst

trI! a;:-.--.-: =.: j:J:j:;I1 ellCer SOm
;--'r---.:. -- -,uB --3-q=- -a::de-:amp, så

s.:a: ce aa ::;a l:; ;i]- det, spe-
cie*; ::::::.:: åe: aiJ.i6evel er
de:, ::: ^:: a- - bEs-.-:ret ned

a-. :å: :-i-:: - 
J'S: ;i a; :f;iVe

llr j i

----, r-+. "- "'
a::-3-=::::: :=:j: : :: :.::-l:e:-Cen.
-::: l- e; ":::--:=: =; ::: ll: i li-
:-:S:.':::--. -::: =::-- : li:::-:- 'i---:
:ai:: :--;=: ::: Z- 1--;:-a-?
U=-= .-,-:c-=---=-

--..r=_--3-J

:-: -- _

- --: - - --,:LJ-s. -

iJi::e -aua-r:ai - r=l a -" -=
vcdr, _c >-uo.= . - -1- -=- -_=,
icreta-er o: :--i-:a==:- - :^:::-
i ^-- -^$-i ---- -'IEIIU uEI.-!,-r C.,- r

.:o-Aro; | 
--2' 

-2- - ':

ikke var oe :-e-; s:::: :',-:::-:-
:al car ] nrar-a -- ^- -

har nogle neoe-- d..';:__-: ..-i-:_-.-
vere , Inonas ::J s: er -.-t tt ! . :l
han i,cke nar ;ie:; :,: :_'.-,-= _ _.
llils-Erik iioiialcer -, _ c:: . a:
gassere ikke :;dve:-o:;-,--s s:a-
være store oå :lie i::el::: =:kunne gøre si.; ;iiie::ae.

Så visre de'u :'o oJså. i: '.-_

rnåske ilche er så s:;e:::-?. :::
vi 1'ortæl1er di:1ar-oen.

STABBEN
Stabben er narrnet på ei sve:-s,:

klubblad. - det er niedlersbfaC ic:'
modelflyvemed-l-emnerne ai -'Årl (.,e-
rolclubben i- Gbteborg). Red&r;ør
er lars-G. 0lofsson, l,larconi-garan
2I, 42L 44 V. Fr'cjlunda, Sverige.

Bladet er en nellemting nellen
Nyt fra Oh1tr' og Huruicane Tirnes,
idet clet indeholder alting fra
saglig j-nforrnation og klubmedde-

lelser til det rene nonsens. Be-
nærkelsesværdlgt er det dog, at
der vltterlig er andre end red.ak-
tøren, der Ieverer bid.rag.

Hvi-s nan er interesseret i at
få bladet han man f. eks. skrive
ti1 os og fortælle d.et - og hus-
ke at ved.lægge f . eks. fire 50
Øres frimærl.er. llerved har man
betalt porte

betalt porto 1or flre numre af
hladet. Vi v-il så sende eksempla-
rer af Stabben rridere efterhånden
som vl modtager dem -fra Sverlge,
l,4en --- v-i kan iklce garantere, at
der kommer fire numle til alle,
der sender os frimær'ker. I'akti.sir
vil vi ikke garantere nogenting,
kun love, at vi vil gøre, hvad vi
kan.

TILLYKKE
-,-cre :est opmlrlcsomme L,lsere

-.--- .-ive:vis all-erede have opda-
:. -. -1 - aeiie ii-rrnmer af bfadet
::j;-:: --1. :er ;ør det til et
:_r:_-:-
-:r -'--::--=: .=:.

--: .-r: ----:-=: ---: ::. ..:';ld

:--:--=;---=. :-r- - -:.---=:r :--i -, :-

-,=:: :_^: ::: :::. _e::Jr er nun
: *- :-::-::: ---:. l- :is Jhr. Chris-
:::::.. :--a: :' -tjtrling, hVOI
-,=:::-:,::- :.:r- ::-rde Sted. 0g

-- rden for vor
:'-:-:= -::: J.: ;.ieoes fri for at
-=',':- = t= j:S S jcvanll-;e bidrag.

t

gII
be
;trP
6apf rg
iB

{x
i-.

gibe pPBrP E tlunte

Deadline for nr. 7 -lO/9t rrfrkA
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FROG
SKALA-BYGGESÆT

SEMO.byggesæt:
MUSTIIRX L72cn
\TItrITG L57cn
VAGABOSI 15ocn
SfitEff B2cn
THIITDERBIRD B9cn
MAX MASIER l28cn
SKIMASIER l69cm
SIRATOS l9lcn

lrt. 245--
lrr. L35.-
lrr. L25.-
kr. 37 --
kr. 38.-
kr. 39.-
kr. 47.-
kr. 47.-

il
a

NOCKETS
Itf. lot-

For kun kr. lOr- i-ncl. moms og
forsendelse får De raketbygge-
sættet AEROBEE-HI (længde 4tO
mrn) med udflrlig tegning og
byggevejledning samt samnen-
klappelig affyringsrampe og
en stor elektrisk affyrings-
central. Kontrolpulten er kon-
plet udstyret necl kontakter,
signallampe, kabel etc.
Raketten lander ned faldskærn
og kan anvendes igen, når den
iorsynes med nyt brændstof.
ii:y'rlige oplysninger om af-
iX-ri-n!, raketnotorer, konkur-
rencebestemrnelser mm. sarnt ka-
:aI-og folger ned hvert bygge-

veci at sende
lorhand ta-L:

ln gentdrsfirrncn åTLåS

VIKING

BANGtS HoBBY TEKNIK

HOLLøSEGADE 17, HOLLøSE pr. 3210 VEJBY

Ceraoltl
tlr
Conet
cup.

nox 8056,
s-200 41
SITERIGE.

Avd. ll9.
MaLnii S,

I

!



FUTilBil I9I6ITilb PRSP.LIb
* 5 kanal digital

proportional

* Mindre servo
47 x21 x3g mm
(vægt 55 gram)

:t Servoer med
liniær udtag

* Modtager
58X40X21 mm
[vægt 70 gram)

Godkendt af P&T

Alle reservedele
på lager

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

kr. 2.12O,-

FUTABA PROPOBIIONAL DIGITAL 4
sender
modtager og 3 servoer ......... 1.475,-
Futaba servo FP-S2 ............... 180,-
N.G. akku til sender/modt....... 280,-

- nu også
på konto -

GBATIS FARVEKATALOG MED PRISER PÅ DE NYE ANLÆG

i[tto nncnrr n. H o B 8y,,"",".i;",::'"::,"Jlr;l
VIMMELSKAFTET 34 .1161 KØBENHAVN K .TLF. 144648

Rnnl-BERII,Es.sTONEs &
SEITE bIEU misuNdElige,

ET UTALLIGE

KKER VI:
FA

LU

SA EFTER AT HAVE

OPFORDRINGER,

Pedersen-funrlub
U DMELDINGSKUPON _r[ x!R_ __

T------------tll

i ,*o*,,.*rs 
itsoM!

I enevxont. i

:r
ll
lrtt
lr
lrt___-_______ __l

EKS_ FANKORT

tll:
PERSONNUMMER MODEL & HOBBY

Frederiksborggade 23
København K
Ttf. (o1) 14 30 10.

I

..-

TEI.EFON



I,{ODELFLYITNYt nr' 5 '
RXSIJIIIIIfÅT]]NÅTT FR,A" T1'{ I RA}IOSTTRTNG 1. 2. 3" 4' IAlt
l-, tsruno G:r-ez€ild-ånner, Schwei-tz, 150r l-o30 l4+4 1411 4156

IIAIIABUe }igi-!-ly, lVebra 51, J2oo g"

SIIIIfYX, Radio-Pilote, Rossi 6o, 334o g"

5. 1Tilbert Sch'onenfeldt, Vest'fyshlanil , L7L6 f29I L2B3 fig? 1B9o

PRXSTIGE, SlmProP, ST G 5oo 4loo g.

wolfgang Matt, Liechtenstein, L267 Lo35 L12o L25l 36LB
SUPER STAR' SimProP, STG 5o, 34oo g.

Heinz lllsåsser, Vesttyslcland, tt46 1148 L2+1 12IL 36o2
nm.,{I II, Robb,e }igi-tal, Sf G 6o, 2730 g.

Ri-chard- E;rand , Syd.afrika, L25B }lr-8o II-4o 1151- 3599
SPITZPi{I'IZER, T"ogitrot, ST G 6o, Sooo g"

6.

t! ,

8.

2. Phj-l Kraft, ifSA
KI'IIC f'T,Y; Kbaft, EnYa 6o, 28Bo g"

3, Josef liester, VesttYskland,
A\ll 4o , Yari-oPioP r ST Gi 6o ' 35oo g.

4. Fierre l'{arot, Frankrig

Ny ad.resse"
Sora det fremgår af side J,
slciftet adresse" Nu har vi
scncl. penge og brevc ti-J-r

LzLg L275 L128 L362 3965

L213 l28o L22g L+2+ 3937

L243 L42L 1182 L25'l 392L

9. Janes lCirkland , USA , 996 L252 7J57
CIfROIil II' PRO-lirae, Lee 0uston 61, 324o g.

Io James llhitlelr, USA, IL?L tlo4 JJ62
DADDY RABBIT, PRO-Line, St G 6o, 576o g,

51 Erjlc Jensen, Danmark 477 555

52 Kaj R. Ilanseni, Dar:-nark 465 486 565

6o Jens on.ørgensen, Danmark LZo 347 299

H0ID: 1. Vesttysftland., 2" USAr 3. Schweitz, 4. Sydafrifta,
6. mhglaled, 7. Canada, 9. Norge, L2. Sverige, 19. Danmarlct

1166 355L

Lo61 7+77

56.2 L594

553 1584

339 981

5. trbanlcrig
22" Fi-n1and "

Iød nu være med at fortrrivle over vore egne p::æstationer. Så rl-nge,
som derure liste giver udtrylc for, er vi ru hel-ler iklce. Vore nanØvrer,
der fyldcr meget og som flyves med stor hastighed., faldt j-ldce i donrqer-
tnes smag. De foretrældcer tilsyneladende nanøvrer, der mjsd.er om Line-
sty'ri-ng, hvi-JJcet'ri lcorm.er t:-t at indrette os efter, men clct slcul-l-e
hell,er j-lclce rrære noget størrc problem"

OJ'e Meyer.

NOR}ISC IJANISITAIIP I RADIOSIYPJNG,! :

Der b,Liver ltrordislc laddskamp j. I'inland den 15. og 14" scptcnb.er. Vi
kara send-e 6 mand. i multi. Kontakt OIe Meyer, (o5) '12 2L oT, enrgåend.e,
hris du er interesseret"

har Per Grumnet og ilermed. Modelfl-yvenyt
også fået vorcs eget postgi-rosnurrner, så

T.id. ssicriftct l,{o deJ-f11ruenyt,
Prinsesse }rlaries Al-L6 15r
19oB København Y"

Posfgironruruler 15 l-o 77.
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INDBVDGR TOE

Sesonerrå h%depunJs+

GOMET= CUP A 69
Df,TO: ?o-7- l96q
nRggER: 5TUNT, BEG'E'k5P, fff T/R'SPEFD o9 con1BFt.

9IF D : lCr[.^r,etr. , Rrnoqer FætJed C5e m{gt. ko* )
rium FL D ING : 5en€a* d. to. 7- 196 9 {rJ

HENNIHo RNUERsEN
9ovel .5

åu,' ?. "ff# ?L:13$: H,.,s,

JN0kVRRTERINC : lndåpq*{eH^q I'dqh ilbUde,S .ad hotel^åjbet'Q Lolrlsræe"'der figgd f^riet J l'{^Fn tra
nianuopradse,n tog"'\,rroa'-;L. hon A% {ra
shi'Jre* ) oq ca. I lÅ åq. .l,lr[uealodgerr.pielr +q hn.D6gg.t 

^,rt , 
g'gt*'e^lu* tt -r .

OSSERUER I gd+ærn* derrru, auu{re onafira
AåaJ -lilrnel,drng ohl' otrnfa* ?0-6-t969 {oro, ru(tR Giåå; auci hoåetf{odå.

grByice : p[. tæa.bd.Fiå"hc, pilalr og ho+{g hon JeOrreir

aod plodsen.

BRNEFoR llotD ' T/F. og. SPEED ilgus pd btlon , STUNT og CoOtse I
po" ko* gr€a.

PROGPRrrll 9?rdea $er ynod.togeJ *Jrnejding,
9TnRTcEByR: {ohn pn lclopse, ?o hr fh T/e- hotd

ueuig hilsen @ODQt31F"


