
Modelflyve
D, 1/5-t0, 4. årgang, kr. 9,50 incl. moms

Udvidet nummer, læs bl.a.:
* Gode råd tit dig, der starter med

radiostyrede svævefly

Combat pilotteknik og tegning
til en dieselcombat-model

Linestyret kunstflyvningsm odel
til små motorer

Sommertid er chucktid - byg en
chuckglider til sommerlejren

Verdens bedste RC-svævere

w
w

* Ekstra i dette nummer:
Læs alt om, hvordan du
bygger en lille svæYemodel

Nvt 80

*

*

*
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Ern u F n e r super'prog ram
Omfatter nu ikke mrndre end 1B forskellige biler,3 forskellige motorcykler og 1

luftpudebåd. Desvaerre er der ikke plads idenne annonce til at vise hver enkelt
model, men hos forhandlerne kan du købe nyhedsprospektet N80 på 96 sider, der
sammen med prospekt GA-2 (som også kan fås hos forhandlerne eller rekvireres
direkte hos importøren)viser det samlede program med alle tekniske enkeltheder.
Numre med understregning er nyheder, der fremkommer i løbet af marts-maj, dog kan fjernstyrings-nyheder først leveres efter
typegodkendelse f ra P&T.

El-biler, baghjuls-
trukne, 1:12
4970 Porsche Carrera
4971 Fefia(i
4972 Br\4W 3,5 CL
4974 Corvette SA
Alle med reostatbremse

Kr. 643,50

El-biler, forhjuls-
trukne, 1:12
4975 Porsche 9'17-30
4976 Renault Mirage
Hurtigste i svingene,
4 kuglelejer for, affjed-
rede forhjul og differen-
t iale.

Kr. 759,00

:es3%,' **+

El-biler, baghjuls-
trukne, 1:12
492 Br.4W N4-1

492! Mercedes 450 SL
49æ Porsche Turbo
Nykonstruerede Super
Sport Race-Cars med
superhurtig og kraftig
motor. Særdeles robusl
chass i sopbygni ng.

Kr. 726,00,s"$*

El-biler, terrængående, 1 :10
4968 Mercedes Jeep 4999 Daisun Fairlady 4973 Renault Alpine
Uaf hængigt affjedrede hjul, diff erentiale og meget kraftig motor'
Kan overuinde 45 graders stigninger. valg mellem 3 gear' Kr. 986'00

Gløderørs-biler komplet med motor 1 cm3, 1 :12
4955 N4o(is l'/åscot Cooper 4956 Fiat Silhouette kr. 1.039,50
Lige til at køre med efter samling, lydsvage, meget lette at starte.

Gløderørs-biler lor motorer 3,5-4 cm3

4980 FC Car Formel 1 kr. 1.271,95
4981 Expert Speed Car kr. 1.615,00 (ekstrem hurtig racer)

€9? Datsun Fåirlady kr. 1.581,55 (terrængående. uaf h. affjedrede
hjul, klarer stigning over 45 grade0

El-motorcykle
4941 Elek Rider
Kædetræk. komb. styre-
oq balancesystem.

Kr. 767 ,25

Lultpudebåd
Hoover Craft
2162. komplet med 2 el-

motorer
Svæver lige godt på fast
underlag og på vand.

Kr. 877,15

Generalagentur og import :

Molorcykler
Yamaha Moto Cross
f12 med gløderørsmotor

OS lvlax 1oFlC
kr. 1.608,75

4943 med elmotor RC 540

- 
kr. '1.'130,25

Uden fører, der købes
særskilt.

Ydirylp
radiofjernstyri ngs-an I æg
til styring af modeller, Leks.
SSM sæt i 27 MHz, hvoraf kan
nævnes:
392!l/1 med 1 seryo kr. 493,00
394412 ned 2servo kr. 645,00
* et 4-kanalsæt til max. 2 seruo.

3950R/2 m. 2 seruo kr. 851,00
3950R/3 m. 3 servo kr. 1.003,00

- et 6-kanalsæt til max. 3 seruo.

3988i2 med 2 servo kr. 1.095,00
3988/4 med 4 servo kr. 1.399,00

- et 8-kanalsæt til rnax. 4 seruo.IB ANDERSEN HOBBY APS
9620 Aalestrup, tlf. (08) 64 13 33 N ærm este lorh and le; anvlses gerne.



IRC minipriser TRANSMERC minipriser TRANSMERC minipriser

Transmerc fører et stort lager
af både fra Robbe, MPX, Multiplex
og Graupner. Vi har sejlbåde, både
til forbræ ndingsmotorer og el-både

Fjernstyringsanlæg
2-kanals fjernstyringsanlæg

m.2 servoer fra ........... kr.
2-kanals rat-anlæg

m. 2 servoer fra ........... kr.
4-kanals fj ernstyringsanlæg

m. 2 servoer fra ...,.,..... kr.

Elbiler
Komplet uden batteri
og radioanlæg, fra .......... kr.

Transmerc servo
til minipris ... .. ... . . .. .. ... .. . kr.

Quadra flymotor
32 cm' ...................,...... kr.

Fartregulator
til el-båd og -bil:
Mekanisk: 6,0 V, 5,0 Ah .. kr.

7,5 V,6,5 Ah .. kr.
Elektronisk:

6-24V,l0Ah . kr.
6-24V,25 Ah . kr.
6-24V,45 Ah . kr.

Sejlvinde ...................... kr.

989,-

Elmotorer til el-både,
el-biler og el-fly
El-motor m. påmonteret
aksel og skrue ................ kr. 98,-

Ring eller skriv efter prospekt.

Hurtigopladelige akkus.
l,2Y x 0,500 mAh . pr. stk. kr. 13,50

v. køb fra l0 stk. . pr. stk. kr. 10,50

l,2Y x 1200 mAh .. pr. stk. kr. 21,50
v. køb fra l0 stk. . pr. stk. kr. 20,00

1,2 V x 1700 mAh .. pr. stk. kr.27,50
v. køb fra l0 stk. . pr. stk. kr. 26,00

l,2Y x 2000 mAh .. pr. stk. kr. 32,00
v. køb fra l0 stk. . pr. stk. kr. 29,50

1,2 V x 4000 mAh .. pr. stk. kr.49,00
v. køb fra 5 stk. ... pr. stk. kr.47,00

Akkumulatorer,
langsomt opladelige
6 V x 4800 mAh ..... pr. stk. kr.162,-
6 V x 8000 mAh ..... pr. stk. kr.l74,-

Multilader ..... kr. 185,-
Hurtigladearrangement m. ur,

fra............. kr. 175,-

85, -
o5_

376,-
515,-
596,-
510,-

Ring til Transmerc og hør vore fordelagtige priser

Transmerc
Næstvedvej 73, DK-4720 Præstø
Tlf. dag fra kl. 9.00: (03) 79 02 02
Tlf. aften til kl. 19.00: (03) 79 19 55

Alle priser er inklusive 20,25 pct. moms.

Vi sender postordrer over hele Skandinavien.
Vi du aflægge besøg, så ring venligst
i forvejen.



Tag til Rødovre

- når det gælder modelflyvning,
Rc-biler og -både!

STORT UDYALG I BYGGESÆT OG MOTORER i de førende fabrikater.

TIL SELVBYGGERE: Balsafiner i alle tykkelser, samt stort udvalg i krydsfiner, lister,
lim, dope, pianotråd, rør, liner og hjul, samt alle løsdele til indbygning af fjernstyring.

SOLARFILM - BEKL,,f,DNINGSFOLIE i alle farver, pr. ark 65 x 125 cm
17,00 og 20,00 kr.

PROFILHÆFTER: Eppler-Profiler 1 kr. 28,50, Eppler-Profile 2 kr. 28,50,
NACA-Profile kr. 34,50. Sendes ved forudbetaling i check el. frimærker.

FAGTIDSSKRIFTER - Flug - RCM - Radio Models - Aeromodeller
Modell - Auto Modell - Schiffs Modell.

FUTABA - GRAUPNER - MICROPROP - ROBBE

- fjernstyringsanlæg og løsdele.

VI SENDER OVERALT

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, Tlf. (01) 70 19 04

Bestil kataloget over
nyhederne hos din forhandler,
eller direkte hos importøren:

2 af nyhederne fra MULTIPLEX nyhedskatalog 1980.
TINY er en fritflyvningsmodel i helbalsa. 880 mm
spændvidde, kr. 92,-
STYRO - en færdig RC-model helt i styropor. 1600 mm
spændvidde, kr. 219,50

Rådlnrtoruot !1

89OO Rmdorn
TL05-{,i5815



I Kort byggetid. En modet
for begyndere og dem, der
holder mere af at f lyve
end bygge.

I Hølstartssixker. Det store
planarear gØr ogsa randrng
let for den uøvede
rad iostyring spitot.
Fremragende udstyr i det
komplette samlesæt:
indeholder aile nødvendige
dele.
En fremragende model, der
næsten bygger sig selv.

Læs iøvrigt det nye roOåi
katalog hos Deres robbe_

I Stærk konstruktion.
Let kunstflyvning, såsom
looping, spin mv. mulig.
Velegnet til skræntf tyvning.
Vender let og klarer derfor-
også kritiske situationer.

I
forhandler. robbe tilbyder et
komplet program til enhver
modelbygger. I det nye katatog
finder De ydertigere iobbe-
nyheder såsom fly., skibs. og
bilmodeller samt
fjernstyringsanlæg og tilbehør.

I
I
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Modelflyve
Nr.3-maj re80 Nyt

Redaktion:
Per Grunnet (ansv.) 09-71 28 68
Hans Geschwendtner (linestyring)

0l-59 62 13

Jørgen Korsgaard (fritfl yvning)
æ9 49 46 08 68 99 (fra Danniark)

Jørgen Braaby (RC) 02-90 17 66.

Medarbejdere ved dette nummer:
Jan L. Andersen, Asger Bruun-Ander-
sen, Jens Geschwendtner, Steffen Jen-
sen, Bjarne Jørgensen, Niels Hassing,
Kjeld Kongsberg, Erik Knudsen, Niels
Lyhne, Luis Petersen, Jørn Rasmussen.

Bladels kontor:
Tidsskriftet Modelfl yvenyt
Mariendalsvej 47

5610 Assens
Tlf.09-71 28 68 (kl. 10-12)

Postgirokonto nr.: "l 16 l0 '77 
.

Udgiver:
Fritflyvnings-Unionen

Alborggade 1'7,4.rh.,2100 Kbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36.

Linestyrings-Unionen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19.

Abonnement:
Abonnement for 1980 (6 numre) koster
kr. 55,-, som indsættes på bladets postgi-
rokonto. Enkeltnumre koster kr. 9,50.

Løssalg:
Modelflyvenyt forhandles i løssalg i stør-
re kiosker. Kioskdistribution: Dansk
Blad Distribution, tlf. 0l-13 30 45.

Udgivelsesterminer:
Modelflyvenyt udkommer ca. d. l. i må-
nederne januar, marts, maj, juli, septem-
ber og november.

Distribution:
Modelflyven1t sendes til abonnenterne
gennem Avispostkontoret. Udebliver
bladet, bedes man i første omgang rette
henvendelse til sit lokale postkontor.
Hjælper det ikke, kontakt da bladets
kontor.

Flytning:
Ved flyvning skriver man på sin flyttean-
meldelse til posthuset, at man modtager
Modelflyvenyt som postomdelt blad. Så

skulle bladet automatisk følge med til
den nye adresse.

Oplag: 2.200 ekspl.

Produktion: H.P. Sats I/S, Assens.
Tryk: Eks-skolens Trykkeri Aps, Kbh.

Forsiden:
Sebastian Hammer med Sas.

Redaktionen sluttet d. l4/4-80.
Dead-line for nr. 4/80: 30/5-80.

INDSAMLING - CIAM's undervisningskomi-
t6 er i gang med at indsamle materiale om, hvor-
dan man uddanner nye modelflyvere i FAI's
medlemslande. Man efterlyser derfor modelkon-
struktioner, byggesæt, undervisningsprogram-
mer, regler for nybegynderkonkurrencer, vejled-
ninger osv. Det er tanken, at materialet skal be-

arbejdes og publiceres i bogform, således at de

nationale aeroklubber kan benytte dette materia-
le i deres arbejde.

Send evt. materiale til: Martin Dilly, 20, Links
Road, West Wickham, Kent, BR4 0QW, Eng-
land. Martin vil gerne have materialet inden 31.
juli 1980. Materialel skal være på engelsk, eller
der skal vedlægges et engelsk resum6.

KDA MODERNISERES - Ved Kongelig
Dansk Aeroklubs landsmøde i Roskilde d. 2313

blev det vedtaget at ændre reglerne således, at al-
le tilsluttede organisationer bliver repræsenteret
i Hovedbestyrelsen.

Det blev ligeledes vedtaget at oprette et forret-
ningsudvalg, som skal varetage den daglige drift
af KDA. Hovedbestyrelsen vil således kun skulle
samles 2-3 gange om årct for at drøfte de mere

overordnede forhold, mens forretningsudvalget
kan klare resten.

SøLVPLAKETTER - KDA's sølvplakette er
blevet uddelt til Thomas Køster for hans l. plads

ved VM i 19'77 . Per Crunnet har ligeledes fået en

for VM-sejren i 1979 i Californien, hvor det var
Thomas Køster, der fløj hans model proxy.

lssffi
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SAS-POKALEN - Som anerkendclse for dct
store klubarbejde, som Jørgen Korsgaard har
ydet i Harrislee modelflyveklub har han fået til-
delt SAS-pokalen på KDA's landsmøde 1980.

NY I.'ORMAND - RC-Unionen har skiftet for-
mand, idet Bjørn Krogh, der har vacrct formand
i mange år, har ønsket at trækkc sig tilbage fia
denne post. Bjørn fortsættcr i bestyrelscn og ny
formand er Erik Tol't l'ra NRC.

BUZZI,RIJ - Mange fritflyvere har vist intercs-

se for mini-buzzere. Disse giver en summetone,
som kan høres over afstande på 50-150 meter.
Hvis man har en buzzer indbygget i sin model,
vil den således være væsentlig lettcre at linde,
hvis den lander i krat, kornmarker, skove eller
lignende steder, som disse modeller har en s;crli-u

forkærlighed for. Hos Kolding Hobby, Sønder-
gade 21, 6000 Kolding, tlf. 05-52 07 22 kan man

bestille 3 volts-buzzcre til en pris al ca. 25 kr. pr.
st k.

ROSSI - Det meddeles fra italienske modelfly-
vere, al Rossi's 2,5 cm'-motorer ikke vil blive
produceret længere. Ifølge disse kilder skal sal-
get af motorerne nu være så beskedent, at del ik-
ke længere vil være rentabelt at opretholde pro-
duktionen, når man sammenligner med hvad der
kan tjenes på at producere RC-motorer. Det er
et hårdt slag for de flcste internationale motor-
klasser, hvor motorstørrelsen er 2,5 cm'.

INDENDøRS-ir-M - Sven-Olov Lind€n - n1'
bagt svcnsk mester med mikrofilmmodeller -
har spurgt, om det var en id6 at lave nordiskc
mesterskaber med indcndørsmodeller. De dan-
ske indendørsflyvere, som har fået forclagt
idecn, har svaret, at de gerne vil være rned - fra
1981.

SILVFIR S'IAR JUBILÆUM - D. l. april l'yld-
te Silvcr Star Modcls 20 ar. Vi sigcr tillykkc til
Axel Mortensen og de øvrige medarbcjdere.

STORFI MODFILLER - Da vi skrcv nogle syrli-
ge betragtningcr om store RC-modcller på dissc
sider, fik vi cn venlig henstilling orn at undladc
at kommentere ting, sorn vi ikkc har lorstand
på. Men andrc har arbejdet vidcre rned problc-
rnatikkcn. RC-Unionen har ført l'orhandlingcr
rned lut'tlartsdirektoratct om evt. tilladclse til at
flyve rncd storc modcllcr, og det scr ud til, at cn
tilladclsc cr på vej. Nærnrere oplysningcr om bc-
tingelscrnc kan lås l'ra RC-Unioncns arbejdsud-
valg for store modcller, som kan kontaktes vcd
Flemming Pcdersen, tli. 05-73 l7 84.

NY OLIU - BP Chcrnicals har udviklet og testc(
en ny syntctisk olie til modelmotorer. Det er mu-
ligt, at den kommer på markcdct inden længc.
Interesscn for modclmotorer har BP nok faet,
efter at dc har ovcrtagct Union Carbide, dcr la-
vcde de kcndtc Ucon olicr.

KØBENIIAVNSK tt'-Kl.UB - Dcr udloldcs
l'or tidcn cn dcl anstrengclser for at få startcl cn
f'ritflyvnin-esklub i København. Hvis du er intcr-
esserct, kan du kontaktc enten Pcler Rasnrusscn,
tll. 0l-3t] 57 27 ellcr Stcf l'en Jcnsen, tlf. 0l-26 08
36 for nicrmcrc oplysninger.

W
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WAKEFIELD
Således forklarer OM-F's klubblad hvad der er sd fascinerende ved gummimotormodeller.
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DANSK VIJLEDNING - Efterhånden som
RC-anlæggcne bliver mere og mere avancerede,
vokser behovct for en god instruktion i anven-
dclsen af'dc pågældende anlæg. Futaba Import
har taget konsekvensen af dette behov og har ud-
scndt en dansksproget vcjledning til Futaba J-
modul anlæggene. Jens Peter Jensen fra Køben-
havns Fjernstyrings Klub har skrevet vejlednin-
gerne (der cr to - en til 4-5-6 kanals anlæggene
og en til 8-kanals anlzegget). Vejledningerne af-
sluttes med ønsket om ,Happy landings< - og
de vil givetvis være en stor hjælp til, at ønsket
kan gå i opfyldelse.

NFFS SYMPOSIUM - Hvis du ligger inde med
et bidrag til det kendte amerikanske NFFS Sym-
posium (en bog med videnskabelige afhandlinger
med relation til FAl-fritflyvning), så er det på ti-
de at sende et resume af dit arbejde til: Raymond
B. Harlan, l5 Happy Hollow Road, Wayland,
Massachusetts 01778, USA. Resumeet skal være
på engelsk og må helst ikke overskride 100 ord.
Det færdige manuskript på max. 20 maskin-
skrevne sider (skrevet med dobbelt linieafstand,
incl. tegninger, kurver mv.) skal sendes, så det
kan være fremme senest 30. juni. Dit manu-
skript skal ikke nødvendigvis være på engelsk.

NY TEKNIK - Fra Comets årlige id6kon-
kurrence, der sluttede d. l. april, har vi mod-
taget de præmierede forslag:

Ved at vikle en.fjeder pd begge liner kan
nan gøre sin flyvning betydelig blødere,
ligesom udretninger etc. bliver mere
glidende.

For den hærdede RC-pilot lettes
overgangen lil linestyring ved, at han
pdbygeer en servo på senderen, hvortil
linerne bindes. Han kan så bibeholde sit
tonrnrertingertouch.

Ht,is rrtotoren er flad og syær al slarle, kan
en .fjeder nrcllent stentpel og topstykke
hjælpe ned til at fd stentplet over
topdodpunkter.

Et-bladede propeller kan yrcre sy(ere ot
afbalancere. Det her skitserede s)'srcm gør
lu la nccr i n ge n .\1, I vj u s I ere n de eJ't c r
ondrej ningstollet.

BBF 15 T/R - Det svenske team-race hold
Bengtsar/Bohlin og det canadiske Fairey/Fairey
har i fællesskab udviklet en ny team-race motor,
som de to hold vil stille op med til VM i Polen i
juli. Motoren er baseret på RAM og K&B moto-
rsrne, men afviger en del fra disse. Montage-
flangerne er ekstra lange, så motoren kan mon-
teres direkte i modellen uden panne. Motorens
højde er forsøgt gjort mindst mulig. Udviklings-
bestræbelserne har tilsyneladende i højere grad
sigtet mod at få en motor, der var let og som pas-
sede til en let model, fremfor at få højere ydelse
end normalt ved at tage utraditionelle
konstruktionsprincipper i brug. Motorens vægt
op_eives til I l5 gram.

NY ADRESSE - FAI Supply, der forhandler
en masse gode sager til fritflyvere, har skiftet ad-
resse til: FAI Supply, P.O. Box 3957, Torrance,
CA 9O5IO, USA.

TERMIKLI-NTE - De sidste l0-15 år har det
været svært at opdrive gammeldags lunte til
termikbremse på fritflyvende modeller. Hos
Champion Model Products, 880 Carmen Court,
La Vcrnc, CA 91750, USA kan man imidlertid
fbr 9 US $ købe cn rulle lunte på 100 feet. Prisen

er incl. porto.

SOMMERLEIR 1980 - Kom på sommerlejr i

år - se indbydelsen her i bladet på side 36.

8
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Trimmeweekend'er for ungdomsskolehold
Lige som i 1979 har Fritflyvnings-Unionens
distrikt Vest afholdt indflyvningsweekends
for ungdomsskolehold med modelflyvning.

Sidste år kunne 6n weekend gøre det,
men i år var der ialt 90 tilmeldte, så det blev
besluttet at sprede arrangementet over 2

rveekends, d. 29.-30. marts og d. 12.-13.
april.

Billederne her på siden er taget den første
weekend, hvor der var ca. 50 elever på lejr-
skolen ved Skive. Denne weekend var vejret
rimelig godt, omend der kom et par byger,
og vinden friskede godt op om søndagen.
Næste weekend var der ca. 40 elever, og
vejret var rigtig dejligt sommervejr, så man
besluttede at flyve 5 starter i den afslutten-
de konkurrence.

Arrangementet af de to indflyvnings-
rveekends blev varetaget af en række af di-
striktets fritflyvningsveleraner med Ole
Brauner og Erik Knudsen som hovedkræl-
terne. Også Inger Brauner skal nævnes, når
der skal deles roser ud - og der er grund til
at takke alle de andre erlarne modelflyvere,
der medvirkede som instruktører.

Konkurrence d. 30, marts
Nybegyndere:
l. Torsten Matthiassen 275 sek., 2. Erik Olsen
263 sek., 3. Carsten Rødsgaard 256 sek., 4. An-
ders Pedersen 244 sek.,5. John Hemberg 234
sek., 6. Jørgen Jensen 216 sek., 7. Chr. H. Niel-
sen 194 sek., 8. Tavs Frederiksen l9l sek.,9. Kaj
V. Nielsen 176 sek., 10. Kjeld W. Rasmussen 174

sek., I l. Morten Christiansen 144 sek., 12.

KIaus Eriksen l3l sek., 12. Niels Juel Johansen
l3l sek., 14. Sven Erik Jensen 125 sek., 15. Er-
Iing Jørgensen 124 sek., 16. Michael Christian-
sen ll5 sek., 17. Bjarne Mølkjær I l3 sek., 18.

Stig Nielsen 83 sek., 19. Brian Kejlstrup 6l sek.,
20. Tommy Jørgensen 43 sek. 21. Flemming
Lind 8 sek.

Erfarne:
l. Morten B. Hansen 247 sek.,2. Frank Bebe

242 sek.,3. Søren Andersen 219 sek., 4. Chr.
Sennels 190 sek.,5. Tommy Jensen 169 sek.,6.
Chr. Løfiquist 99 sek.

Konkurrence d. 13/4
Nybegyndere:
1. Carsten Dahl 524 sek.,2. Finn Mortensen412
sek., 3. Henrik Bay Møller 346 sek., 4. Morten
Spangsgaard sek.,5. Lars P. Larsen 277 sek.,6.
Henri Hammer 256 sek.,7. Lars Ahrenfeldt232
sek., 7. Bjarne Hansen 232 sek., 9. Ivan Jakob-
sen 223 sek., 10. Erik Kristensen 182 sek., 11.

Søren Poulsen 175 sek., 12. Tom Fisker 138

sek., 13. Kaspar Mortensen 68 sek., 14. Knud E.
Bach 65 sek.

Erfarne:
l. Chr. Sennels 433 sek., 2. Hans Lunde Jensen

351 sek.. 3. Morten Breum Hansen 317 sck.
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Byg en lille svævemodel
På disse sider har vi forsøgt at sømle alle svarene
til de spørgsmå|, der dukker op, ndr man bygger

sin første fritflyvende model

>>Jeres blad er kun for eksperterne -der er aldrig noget for nybegyn-
dere.<<

Det er den kritik af Modelflyve-
nyl, som vi hører oftest. Lidt ube-
rettiget, synes vi, men OK - hold
fast, for nu kommer den første af tre
introduktionsartikler til modelflyv-
ning.

På denne og de følgende sider be-
skriver vi i detaljer, hvordan nnn
b-vgger og indfl.vt'er sin første frit-
flyvende syæventodel i klasse AI.
Erfurne ntodelfl-r'vere kan springe
det hele over - der star intet nyt for
dem. Til gengceld håber vi, at yi har
fået samlet de nødvendige ting sant-
nren, således at begyndere virkelig
kan lære noget.

Denne inlrodrtktionsartikel er ba-
seret på det hæfte onr svceventodel-
ler, sonr Fritflltvnings-Unionen ud-
gav i starten af 7}'erne. De! er tan-
ken, at der senere skal følge en til-
svarende sag on, linestyring og en
om radiostyring. Redaktionen

Tckst: Per Crunnet, Kjcld Kongsbcrg, Jørgen Kor\-
gaard.

Tcgningcr: Jørgen Kor\gaard
Foto\: Iljarnc Jørgcnsen.

dan en, kan man i princippet bygge alle ty-
per modeller. Og når man har lært at flyve
med den, har man også lært de grundlæg-
gende principper i den del af aerodynamik-
ken, som modelflyvere har brug for.

Så vi går løs med en simpel Al-
svævemodel. Hvis man vil bygge efter byg-
gesæt, så anskaf en Abdul (Semo Hobby),
en Kleine UHU eller Penny (Graupner) el-

ler en Dragon/y (Humbrol). Sus er også

velegnet, men den er svær at få byggesæt til
for tiden.

Hvis man ikke ønsker at bygge efter byg-
gesæt, så kan man selv lave alle delene. By'g

f.eks. en Abdul efter tegningen her i bladet
eller bestil en tegning i fuld s1ørrelse til Sus
hos Fritflyvnings-Unionen (se adresse sidst

i artiklen). Tegningen koster kr. 7,- incl.
porto.

Byggesættet
Start med at kigge byggesættet igennem.
Sammenlign tegning, byggevejledning og
materialer. Find ud af, hvor de enkelte dele

skal bruges, så du ikke kommer til at sarnle
modellen forkert. Hvis der mangler dele, så

skal du enten klage over sættet i den forret-
ning, hvor det er købt, eller du skal skalfe
dig materialer, så du selv kan lavc de mang-
lende dele.

Hvis nogle af delene er dårligt lavet -

Start som
modelflyver
Der er næppe nogen fritidsaktivitet, der
kan give udøverne så megen glæde som mo-
delflyvning. Når man bygger sin model, får
man mobiliseret al sin fingerfærdighed (og
tålmodighed); når man flyver med den,
kommer man ud i det fri og får en masse

motion - og man må arbejde koncentre-
ret for at få modellen til at flyve bedst mu-
ligt.

Modelflyvning er en aktivitet, der kræver
fingerfærdighed, koncentration, omtanke
og tålmodighed. Det kan give store oplevel-
ser - og store skuffelser, hvis tingene ikke
vil makke ret.

På disse sider vil vi forsøge at gennemgå
de trin, man skal igennem for at få en sim-
pel svævemodel til at flyve godt. Det er vo-
res håb, at vi derved kan hjælpe nye model-
flyvere over de første - og største - pro-
blemer på vejen mod at få luldt udbytte al
vores dejlige sport.

Modellen
Det er ofte blevet hævdet, at uanset hvilken
type modelfly, man har tænkt at kaste sig
over, så starter det med, at man bygger en
lille svævemodel. Når man skal bygge så-

il[:(rtl\Ll't t!\ ne,slc sidc



f.eks. hænder det ofte, at listerne er skæve
eller knækkede - så sørg for at skifte dem
ud eller reparere dem. Hvis i.eks. en balsa-
ribbe er knækket, så kan den normalt limes
sammen ud at det gør den lærdige model
ringere.

Med mindre væsentlige grunde taler for
noget andet, vil man sædvanligvis starte
med at bygge vingen, derefter haleplanet og
slutte af med at bygge kroppen. Når man
for det meste vælger den rækkefølge, skyl-
des det, at vingen og haleplanet kan stå
færdig et stykke tid, mens man bygger
kroppen. I den tid kan beklædningspapiret
)>sætte<( sig, således at man får færrest mu-
lige problemer med utilsigtede vridninger.

Værktøj
og materialer
Man kan klare sig med umådelig lidt værk-
tøj, når man skal bygge en byggesætsmo-
del. Hvis man selv skal skære delene ud,
skal man have lidt mere, men det er stadig
yderst overkommeligt.

En balsakniv er uundværlig. De fleste
modelflyvere foretraekker en kniv i stil med
Stanley 199. Balsakniven skal have et kraf-
tigt og meget skarpt blad, der skal kunne
skiftes ud (eller evt. >knækkes<, så det får
en ny spids). Bladet skal være skarpt nok til
at skære blødt balsatræ og stærkt nok til
ikke at knække, når man f.eks. skærer i
krydsfiner eller i fyrretræ.

En skruestik er ikke absolut nødvenlig,
men meget anvendelig. Den kan være god
til at spænde krydsfiner eller metal op i, når
man skal bearbejde disse materialer.

Et filesæt er heller ikke nødvendigt med
mindre man selv skal lave profiler, men det
er tit rart at have. Man kan købe små file-
sæt af tvivlsom men tilstrækkelig kvalitet
meget billigt hos de fleste byggemarkeder
og isenkræmmere. Et fint filesæt som
f.eks. X-acto's er ret dyrt og ikke nød-
vendigt, før man skruer kravene til bygge-
standarden i vejret.

En balsahøvl, hvor høvlbladet er et eks-
tra kraftigt barberblad, er et godt værktøj,
som man ikke kan undvære, når man skal
bygge modelfly.

En løvsav er ikke nødvendig med mindre
man selv skal save i krydsfiner på 2 mm el-
ler mere. Så er den til gengæld uundværlig.
Brug altid ret fine klinger til modelbygning.

Forskel lige t yper ba lsa kn ive

En listesav er en luksus, som man kun
skal kaste sig ud i, hvis man synes, man har
penge nok. Kombineret med en savkasse er
den et glimrende stykke værktøj, som hjæl-
per til med at nå en høj byggestandard.

Diverse tænger kan være nødvendige. En
kraftig fladtang er nødvendig, hvis man
skal bøje pianotråd. En lille, spids fladtang
er god til forarbejdning al tyndt pianotråd.
En skævbider er rar at have til at klippe
tyndt pianotråd over med (op til 1,5 mm i
diameter), mens tykkere pianotråd lettest
saves eller iiles over.

Knappenåle (dem med hoved er rarest at
arbejde med) og tøjklemmer (træ) er helt
uundveerlige.

Sandpapir ogleller vandslibepapir i for-
skellige finheder er nødvendigt at have. Det
bedste sandpapir er typen med hvide og grå

striber på slibesiden. Det ))gammeldags(
gul-brune sandpapir taber hurtigt >san-

det<.
Lad være med at købe mere værktøj end

højst nødvendigt i begyndelsen. Der er
f.eks. ingen grund til at købe boremaskine,
skruetrækkersæt, træskæresæt osv. blot
for at bygge en let svævemodel.

Man klarer sig udmærket med en balsa-
kniv, knappenåle, tøjklemmer, sandpapir
og så evt. et par tænger, en løvsav, en bal-
sahøvl og et billigt filesæt.

Lim
Der er tre forskellige typer lim, som man
normalt bruger til modelfly:
l. Hård trælim (balsaliin)
2. Blød lim (papir- eller fotolim)
3. Epoxylim (to-komponentlim).

Traditionelt anvender man en hård cellu-
loselim til limning af træ - både til fyrre-
træ, krydsfiner og balsa. De almindeligste
typer er UHU-Hart, Britfix 66 og Lyma C.

'Iil limning af beklædningspapir på vinge
og haleplan kan man bruge en blød papir-
lim, hvis man da ikke vil bruge dopelak til
dette arbejde. Lyma A-lim og Britfix 44 hø-
rer til de almindeligste fabrikater.

Når man skal have en særlig stærk lim-
ning - f.eks. metal mod metal, metal mod
træ, eller blot en trælimning, der skal holde
til meget, så anvender man ofte epoxy-lim.
Araldit, Britfix Epoxy, Hobby Poxy og
Devcon er almindelige fabrikater. Bemærk,
at tørretiden kan variere. Fem-minutters
epoxy limer hurtigt, men ikke særlig hold-
bart, mens 24-timers epoxy normalt er me-
get stærkt.

Elterhånden er mange gået over til at
bruge trælim - hvid lim - i stedet for den
hårde og bløde almindelige lim. Trælimen
er en halvhård lim, der tørrer en del lang-
sommere end celluloselim. Til gengæld er
limningerne sædvanligvis stærkere end ved
brug af celluloselim. Desuden er opløs-
ningsmidlet i hvid lim vand - limen er altså
ugiftig medmindre der er tilsat underlige
ting og sager. Der er meget forskel på hvid
lim - de bedste fabrikater til modelbyg-
ning hedder >Wood Glue< - f.eks. Bor-
den Wood Glue eller Britfix Wood Glue.

Endelig skal det lige nævnes, at en ny
limtype - cyano-acrylat-lim - er fantas-
tisk let at arbejde med - og meget risi-
kabel. Cyano-acrylat-lim tørrer næsten øje-
blikkeligt og limer noget nær alting. Limen
er meget velegnet til reparerationer på
flyvepladsen og egentlig også til bygning af
modeller, men det er en limtype, som man
kun skal anvende med stor forsigtighed, da
man lynhurtigt kan lime sig selv fast til sin
model eller alverdens andre ting.

Lak
Dopelak bruges til overfladebehandling af
modellen. Der er mange forskellige typer i
hobbyforretningen, og normalt er det ret
kostbart. Man kan være heldig at finde en
farvehandler, der har >metallak< eller >za-
ponlak< - det er lige så godt som dopelak
og er normalt væsentlig billigere end hob-
byhandlerens dopelak. Du-Flex er udmær-
keL til modelfly.

Hvis man bruger f.eks. Humbrol eller
Graupner dopelak, skal man fortynde det
kraftigt, hvis det skal bruges på vinge og
haleplan. Køb fortynder af samme fabrikat
som lakken.

Bygning af vinger
Vingen består af forkantsliste, bagkantslis-
te, en eller flere lister samt et antal ribber,
der giver vingens dens profilform. Det er
ikke svært at bygge en vinge til en lille
svævemodel - men det skal gøres omhyg-
geligt, da vingen jo er altafgørende for,
hvordan modellen kommer til at flyve.

Man begynder med at skære ribberne ud.
I nogle byggesæt er dette gjort på forhånd,
i så fald betaler det sig at kontrollere, om
de passer med tegningen! Skal man selv

skære ribberne ud, starter man med at kal-
kere ribberne af på et stykke 2 mm krydsfi-
ner og skære to af dem ud med en løvsav.
Disse to profiler skal være skabeloner til al-
le de andre, så de må files og pudses meget

nøjagtigt til. Hvis vingeprolilerne skal li-
mes i små hak i bagkanten, så husk, at rib-
berne skal være det stykke længere.

Ved hjælp af en lineal skæres balsatræet,
som skal bruges til profiler, ud i firkanter,
som er lidt længere og højere end det færdi-
ge profil skal være. Disse firkanter sættes

sammen til et bundt, og krydsfinerskabelo-
nerne anbringes på begge sider af bundtet
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Bygning af vinge:
Først sættes for- og bagkantslister fast på byq-
gebrædtet.

Så sættes profilerne i - hvis de er for lange, så

skær dem til bagfra.
Tryk listerne ned, mens limen tørrer.

med knappenåle. Med kniv, fil og sandpa-
pir er det nu en smal sag at fremstille op til
20 fuldkommen ens profiler af gangen.
Hakkene til listerne saves og files til. Ska-
belonerne kan bruges flere gange (se fig. l).

Hvis vingen eller måske øret pir modellen
spidser til (har trapez-form), laves ribberne
også i et bundt, blot med forskellige stør-
relser krydsfinerribber i enderne. Det er
vigtigt, at der kun er det antal ribber i
bundtet, som skal bruges på modellen - el-
lers kommer de ikke til at passe i størrelsen.

I nogle byggesæt er profilerne trykt på

balsaplader. I disse tilfælde er der ikke
meget andet at gøre end at gå i gang med en
skarp balsakniv. For ikke at flække træet
er det vigtigt at skære den rigtige vej (se fig.
2).

Tegningen af vingen sættes nu fast på en
plan, vandret plade med tegnestifter. For at
beskytte den, er det en god id€ at dække
den til med pergamentpapir. Hvis kun den
ene halvdel af vingen er vist, kan man læg-
ge kalkerpapir under og tegne den af på

bagsiden.

'lrrw

FiS. 3 - For- og bagkantslisten skal måske
hæves med en tynd liste for at profilformen holdes

Fig. L

Frenstilling af ribber
efter > bu nd I < - rnet ode n.
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Fis. 5 - Typisk kropsopbygnins pd Al-model

rTasep/ade

Som byggebrædt er et stykke møbelplade
alt andet overlegent med hensyn til at være
lige, plant og let at sætte nåle i. Tømmer-
handlere har af og til rester stående, som
man kan erhverve sig ret billigt, og som
passer i størrelsen til at bygge en vinge på.
En blød masoniteplade lagt på et plant
bord kan også bruges som byggebrædt.

For- og bagkantslisterne sættes nu fast
på tegningen med knappenåle. Skal
bagkantslisten have hak til ribberne, må de
laves inden den sættes fast på byggebræd-
tet. Hakkene kan laves med fil eller evt.
med en meget skarp balsakniv. De bør al-
drig være dybere end ca. 2 mm. Bredden
skal være sådan, at ribberne lige kan gå i,
uden at det er nødvendigt at presse. Se efter
på tegningen, om bagkantslisternes lorreste
kant skal hæves fra byggebrædtet. Er dette
tilfældet, må der lægges en liste af passende
tykkelse under (se fig. 3).

Herefter limes ribberne på plads. Kon-
troller, at de sidder vinkelret på listerne og
byggebrædtet ved hjælp ai en lille vinkel,
som man kan lave af en balsaplade.

Man.må ikke sætte ribben på plads og
derefter lime. Først smøres der lim på rib-
ben, og derefter sættes den på sin plads i
vingen.

Når ribberne er sat fast og limen er tør,
seettes listerne på. Først prøver manr om
listen passer ned i hakkene i ribberne. Hvis
listen er for stor, kan man enten gøre hak-
kene større ved at file dem op, eller man
kan høvle listen mindre med balsahøvlen.
Pas på, at listen ikke bliver for spinkel, hvis
den sidste løsning foretrækkes. Hvis listen
er for lille, bør man anskaffe sig en større
liste.

Når hakkene og listen passer sammen, li-
mes listen fast. Smør lim i hakkene og læg
listen på plads. Hold øje med vingen mens
limen tørrer - tryk listen på plads, hvis

Fig. 4 - Vingesamling

kr/eGrrnel sorzz/rng_

den ikke bliver siddende nede i hakkene.
Et af de største problemer er at få bygget

V-formen ind i vingen. Hvorledes dette skal
gøres, afhænger til en vis grad af konstruk-
tionen. Det almindeligste er at bygge vingen
i så mange stykker som nødvendigt og ude-
lade ribberne i samlingerne. Derefter passes

listerne til, stykkerne limes sammen med
krydsfinerlasker, hvorefter knækribben
sættes ind. Til allersidst limes forstærk-
ningstrekanter ind (se fig. 4).

Ved bygningen må man være omhyggelig
med, at vingen bliver lige. Skulle den have
nogle skævheder, når den tages ai bygge-
brædtet, kan de fjernes inden beklædnin-
gen. Dette gøres ved at holde vingen ind i
dampstrålen over en kedel med kogende
vand og vride den lige, mens man holder
den i dampen.

Tilbage står nu indlimning af trekanter,
forstærkninger og lignende. Følg tegningen
og evt. byggevejledningen til den model, du
bygger.

Når alt arbejdet med at lime vingen sam-
men er slut, skal den pudses al og gøres

klar til beklædning. Forkanten skal afrun-
des, så den har profilform - sammenlign
den med tegningen. Afrundingen foretages
bedst med balsahøvl og til slut med sandpa-
pir. Bagkantslisten skal muligvis også slibes
lidt af for at holde profilformen. Puds der-
efter hele vingen ai med fint sandpapir -
det skal være en /el afpudsning, der fjerner
småsplinter og andre ujævnheder.

Haleplanet
Haleplanet bygges på samme måde som
hovedplanet - det skulle ikke rumme pro-
blemer, når man har klaret vingen.

Bemærk dog, at haleplanet for det meste
er meget spinklere end vingen, og man skal
bestræbe sig på at bygge det så let som mu-
ligt.

Bygning af en krop
Kroppens opgave består i at holde vinge og
haleplan i en vis afstand fra hinanden og i
at bevare den rigtige vinkelforskel.

Den enkleste krop til en svævemodel be-
står af en tilspidset fyrreliste med en næse-
plade af krydsfiner, hvori der er udskæring
til blykammer. Mange udmærkede Al-
modeller har kroppe, der er opbygget på
denne måde (se fig. 5).

Forkropspladen og halebommen limes
omhyggeligt sammen. Sørg for, at kroppen
bliver lige. Derefter limes holdeplader til
vinge og haleplan fast. Det er vigtigt, at
holdepladerne sidder lige, sådan at vinge og
haleplan ikke sidder skævt i forhold til hin-
anden.

Det er vigtigt, at vingen er fastgjort såle-
des, at den kan falde af, hvis modellen
skulle lande hårdt. Derved formindskes
muligheden for havari betydeligt.

Finnen, som på de fleste svævemodeller
udføres i massivt, let balsa, limes bedst på

siden af kropslisten på en krop som den her
omtalte. Blykammeret lukkes ved at lime
plader på begge sider af kroppen, og der
fremstilles en prop til påfyldningshullet (et

stykke tape kan bruges).
Den letteste måde at lave højstartskrogen

på er at lave den af en L-formet skrue.
Skruen sættes fast i forkropspladen på det
sted, som tegningen foreskriver - så er den
klaret. Lav evt. nogle huller til skruen lige
fcran og lige bagved den placering, som
tegningen angiver, så er det let at flytte kro-
gen nogle millimeter frem eller tilbage, hvis
det skulle vise sig at blive nødvendigt.

Kroppen slibes nu af med fint sandpapir.
Laker den 3-4 gange med dopelak (zapon-
lak) med en let afslibning mellem hver gang

lak.
Når kroppen er lakeret, kan evt. meka-

nik til termikbremse og kurveklapsystem
monteres.

Kurveklap og termikbremse
En svævemodel højstarles med en line, når
den skal i lulten. Under højstarten skal den
helst flyve ligeud. Når linen er faldet af,
skal den svæve i store cirkler, om ikke for
andet, så iordi den ellers flyver længere

Lasker af I mm krtdsfiner 
1,
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væk end nødvendigt. Disse to krav er næs-
ten umulige at opfylde uden en automatisk
kurveklap. Det anbefales derfor at montere
en sådan, selv på modeller, hvor det ikke er
vist på tegningen. Klappens areal skal være
fra t/c til % af halefinnens areal. Selve prin-
cippet i en kurveklap er vist på fig. 6.

Det enkleste er at lave hængslerne af sil-
ke eller tyndt bændel som vist på tegnin-
gen. Bemærk, at der ikke må komme lim
på heengslet der hvor det bøjer. Gnid det
evt. med et stearinlys lige der, hvor det skal
bøje - så binder limen ikke der. Et lille, let
metalhængsel kan også bruges (findes
f . eks. i A bdu l-by ggesættet).

Klappens stillinger skal kunne justeres.

På det viste system sker det ved at flytte
knappenålene. Her er dog mange mulighe-
der for at lade fantasien spille ved at lave
stop med stilleskruer osv.

En model, der kurver under flyvningen,
har meget let ved at udnytte opadgående
luftstrømme. For at undgå bortflyvninger
monterer man en såkaldt termikbremse.
(Termik er et finere ord for opvind).

Formålet med en termikbremse er at få
modellen hurtigt og smertefrit ned. En nor-
mal konkurrencestart behøver ikke at vare
mere end 120 sek. (for Al-modeller) eller
180 sek. (for større modeller), så alt, hvad
der flyves derover, betyder kun, at hjem-
hentningen varer så meget længere. Den
letteste måde er at lade bagkanten på hale-
planet klappe op, så det danner en vinkel
på 45-50" med kroppen. Modellen vil da
roligt dale ned til jorden.

Udløsningsmekanismen består enten al
en lunte, som brænder en elastik over, der
holder haleplanet nede, eller også al et ur-
værk specielt fremstillet til formålet: En så-
kaldt termiktimer, som kan købes i
Fritflyvnings-Unionens materialesalg.
Hvorledes en termikbremse fungerer, er
vist på fig. 7.

De viste kroge skal være limet ordentligt
fast, helst med epoxy. Lunten fremstiller
man af tyk bomuldssnor, som lægges i blød
i en mættet opløsning af kali-salpeter i
vand i et par timer og derefter hænges til
tørre. AfprØv lunten og skriv ned, hvor
mange sekunder den brænder pr. cm i y'l
luft.

Hvis finnen ikke er udformet, så den kan
virke som stop, når haleplanet er klappet
op, således som vist på fig. 7, så bevægelsen
begrænses på en anden måde, f.eks. ved at
have en stump sytråd eller nylontråd al pas-

Fig. 6.

Kuneklapsystem

se/ #a stden

e/os/t* l'/ o/ hode

sel oven/ro.

/rnen /a,lde. o/

,/,/
sende længde mellem krogene. Alle flyv-
ninger, hvor en svævemodel højstartes,
skal loretages med brug al termikbremsen.
Det er ikke en eller to eller ti, men hundre-
der af modelflyvere, der har sagt de berøm-
melige sidste ord: >Der er ingen termik
idag,< hvorelter deres modeller - uden
termikbremse - i næste sekund er fløjet
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væk - takket være termikken. Så længe
det er lyst, er der termik. Somme tider er
der også termik, når det er mørkt.

Hvis det - på trods af termikbremsen -skulle lykkes at flyve en model væk, er der
en rimelig chance for at få den leveret tilba-
ge, hvis den er forsynet med tydeligt navn,
adresse og telefonnummer på ejeren.

Termikbremse
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Beklædning
Fritflyvningsmodeller beklædes almindelig-
vis med japanpapir i varierende tykkelser.
Til en Al-model bør man udelukkende an-
vende tyndt japanpapir til beklædning.

Inden beklædningen påbegyndes, skal
delene være omhyggeligt pudset med fint
sandpapir. Ligelede bør alle skævheder væ-
re dampet ud.

De fleste modelflyvere plejer at dope vin-
gen et par gange, inden den beklædes, med
en let afpudsning efter hver gang (dopen
skal dog være Iør først). Til dette brug skal
dopen have en konsistens, som ikke er me-
get tykkere end vand. Fortynd eventuelt
med cellulosefortynder (fås hos farvehand-
leren).

Beklædningspapir kan fås i mange for-
skellige farver. Papirets farve er den eneste
mulighed man har foi at dekorere sin svæ-
vemodel. Såvel maling som farvet dope vej-
er alt ior meget og vil forringe flyveegen-
skaberne væsentligt. For en begynder vil
det nok være mest hensigtsmæssigt at nøjes
med €n farve til den første model, idet fejl i
samlingerne ikke ses så tydeligt. Vælg en
farve, der kan ses godt både i luften og på
jorden, f.eks. en rød, gul eller orange.

Beklædningen foregår med en side af
vingen ad gangen. Man kan også kun be-
klæde vingen i lige stykker, dvs. papiret
skal samles ved V-lormsknækkene.

Be/c/adnrTgsp? 2t7

Man begynder med undersiden. Skær pa-
piret ud, således at det er et par centimeter
for stort på alle leder. Hold papiret op mod
lyset og se efter, hvilken retning fibrene i
papiret har. Hvis der er en tydelig retning
på dem, skal de ligge i vingens længderet-
ning. Nogle typer papir er glattere på den
ene side end på den anden. Den glatte side
skal naturligvis vende udad.

Til beklædning anvendes tyk dope, dvs.
dope direkte ira flasken, Konsistensen skal
nærmest være som fløde. Med en blød pen-
sel påføres et ikke for tykt lag dope på for-
og bagkantsliste samt ribber. Det tilskårne
papirstykke lægges nu på plads, således at
det rager lige meget ud på alle kanter, og
man trykker det fast med fingrene. Ved at
trække i de udragende kanter, strammes de
veerste folder væk. Kniber det med at få pa-
piret til at sidde fast, så kom lidt dope ud-
vendigt på papiret og gnid lidt med en fin-
ger.

Som regel kan et øre eller et haleplan be-
klædes på €n gang. Ved større stykker
kommer man ud for, at dopen tørrer un-
dervejs og ike vil klæbe. Så må man nøjes
med at beklæde 30-40 cm af gangen og så

løfte papiret og pensle dope på efterhånden
(se fig. 8).

Mange vil være fristet til at bruge lim i
stedet lor dope til at beklæde med. Det er
en dårlig id6, da lim vejer alt for meget, og
da lim ofte vil lave kanter i beklædningen.

Fig. 8.

Beklædning med
ppanpapir

t fi'åer.alr7..-2E,

Et sted kan man dog bruge lim, hvis man
finder at det er for vanskeligt at lime med
dope. Det er til ribberne på undersiden af
vingen. Man kan smøre et tyndt lag lim på
dem i stedet for dope. Det er vigtigt, at det
er en blød eller halvhdrd lim.

Oversiden går lidt lettere, idet man her
kan nøjes med at pensle dope på for- og
bagkantslisterne samt på enderibberne.
Inden man påbegynder beklædningen af
oversiden, skal de udragende kanter skæres
af med et skarpt barberblad.

Hav evt. en flaske med cellulosefortyn-
der (fås hos farvehandleren) og en klud pa-
rat under beklædningsarbejdet. Dels er det
rart at kunne rense dopen af fingrene, og
dels kan man, hvis arbejdet helt mislykkes,
>bløde< papiret op og trække det af igen og
begynde forfra.

Papiret på den nybeklædte vinge er fyldt
med rynker efter beklædningen. Det kan
der dog ikke rådes bod på, førend dopen,
som skal holde papiret fast, har fået lov til
at tørre, helst natten over. Når dopen er
tør, gøtes papiret fugtigt ved at holde vin-
gen ind i dampstrålen fra en kedel med ko-
gende vand. Papiret skal således kun gøres

fugtigt (ikke sjaskvådt!) over det hele. Pas
på; når papiret er fugtigt, er det meget
svagt. Anbring nu vingen på en plan flade

- f.eks. byggebrædtet - og lad den tørre
mens den ligger i spænd på pladen. Man
kan presse vingen ned med knappenåle an-
bragt omkring vingen, så den ligger helt tæt
ned på pladen, eller man kan lægge nogle
bøger på hver ende af vingen (pas på, den
kan ikke holde til et leksikon i 24 bind!).
Når beklædningen er tør, vil man opdage,
at nogle af rynkerne - måske alle - er for-
svundet. De rynker, der er tilbage, vil må-
ske forsvinde, når vingen lakeres.

For at gøre overfladen glat og for at gøre

den vejrbestandig skal vingen lakeres 3-4
gange med dope. Til dette brug skal dopen
være tynd, kun lidt tykkere end vand. Brug
en blød pensel og forsøg at lægge den på en

sådan måde, at den ikke løber, og at det ik-
ke er nødvendigt at stryge mere end 6n gang
på samme sted. Mellem hver gang dope
skal vingen helst tørre l0-12 timer. Under
tørringen skal vingen sidde i spænd på en
plan flade. Vent dog med at sætte den i
spænd indtil overfladen er tør!

Hvis papiret >rejser sig< og bliver ru ef-
ter den første gang dope, kan man slibe den
forsigtigt med fint ståluld. Meget forsigtigtl

Haleplaner beklædes som vinger - der
anvendes altid tyndt papir! Haleplaner be-
klædes med to stykker papir, over- og un-
derside. Papiret strammer kraftigt, mens

dopen tørrer. De lette haleplanskonstruk-
tioner har derfor let ved at blive skæve,

hvis man doper for meget. To-tre gange

skulle være nok.
Efter sidste gang dope skal plan og ha-

leplan ligge i spænd i et par dage. Skulle de

være skæve herefter, rettes de over damp
og sættes i spænd igen.

De fleste erfarne modelflyvere beklæder
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også kroppe og sideror. Dette må imidlertid
frarådes ved den første model. Giv hellere
disse dele en 4-5 gange dope med afslibning
med ståluld, evt. meget fint sandpapir ind
imellem.

Dersom dopen tørrer op i matte, hvide
skjolder, kan det være af flere årsager:
a. Temperaturen i rummet er for lav. Den

skal være mindst 18'.
b. Luftfugtigheden er for høj. Dop ikke i

køkkenet, hvis der hænger vasketøj el-
ler der er vand over til kaffe.

c. Der er vand i dopen.
d. Der er brugt acetone til at fortynde do-

pen med.
e. Dopen er smurt på i for tykt lag.

Indflyvning
Indflyvningen af en svævemodel begynder
med, at man samler den hjemme ved værk-
stedsbordet. Samlingen foregår normalt
med elastikker. Brug få elastikker, men
sørg for, at de sidder stramt.

På tegninger er som regel vist det såkald-
te tyngdepunkl. Dette betyder simpelthen,
at modellen set fra siden skal balancere, når
man støtter vingen ud for dette punkt (se

fie. 9).
Fyld blyhael i rummet i næsen, indtil

modellen balancerer i tyngdepunktet.
Stil derefter kurveklappen således, at den

står lige, når snoren sidder på højstartskro-
gen. Når snoren er faldet af, begynd da
med et udslag på 3-5 mm, som regel til høj-
re, når finnen ses bagfra.

Vi er nu klar til at vente på en dag med
meget lidt vind, vindstille er det ideelle til
indflyvning. Når denne først er overstået,
kan man sagtens flyve, når det lufter lidt.

Ventetiden kan udnyttes til at gøre høj-
startslinen klar. Denne kan bestå af nylon-
fiskesnøre på 0,5 mm i diameter. Linen skal
være 50 meter lang. Bind en metalring i den
ene ende, den skal være 10-20 mm i diame-
ter. En gardinring er f.eks. udmærket.
Umiddelbart under ringen bindes et flag på
mindst 2,5 dm'z, det skal være af let stof,
f.eks. silke eller nylon.

Det letteste er at købe et Tow-Master
højstartsspil i Unionens materialesalg til at
rulle linen ind på. Et gammeldags fiskehjul
med roterende spole kan også bruges. Man
kan også lave et spil af en lille, let slibema-

Fig. l0 - Indflyvning ved hdndstart

viod

Fig. 9 - Tyngdepunktet lægges korrekt som angivet pd tegningen.

skine, idet man monterer en spole i stedet
for slibestenen og et håndtag i stedet for
skruetvingen til at spænde maskinen fast på
et bord med. Endelig kan linen rulles op på
et brædt som en dragesnor.

Når den stille dag oprinder, bringes mo-
dellen til flyvepladsen. Det er en god idd at
vælge stedet til de første forsøg på et områ-
de med højt, blødt græs.

Kontroller endnu en gang, at alt sidder l!
ge. Grib om kroppen under vingen med
højre hånds tommel- og pegefinger, løft
den op over hovedet og sørg for, at vinger-
ne er vandrette, og at næsen peger mod jor-
den i et punkt, der ligger ca. 8 meter forude
i retning mod vinden. Kast derefter med en
blød bevægelse modellen mod dette punkt.
Hvor hurtigt modellen skal kastes er en
ting, som skal læres ved erfaring. Den
kommer i reglen efter nogle få forsøg. Der-
for forslaget med det bløde graes.

Under disse håndstarter vil modellen ud-
føre en af de 3 flyvebaner, som er vist på
fig. 10.

Flyver modellen i hakflugt, siges det, at
den staller. Dette flyvemønster er udtryk
for, at vingen har for s/or indfaldsvinkel.
Man afhjælper dette ved enten at hæve
bagkanten af vingen eller hæve forkanten
af haleplanet. Modellen skal indstilles såle-
des, at den lige netop ikke staller. Brug mel-
lemlæg af 0,5 mm krydsfiner til grovjuste-
ring og tyndt karton til finjustering.

Dykker modellen, er vingens indfaldsvin-
kel for lille. Det afhjælpes ved at hæve for-
kanten af vingen eller bagkanten af hale-
planet.

Håndstarterne foretages med kurveklap-
pen slået ud. Man skal lige kunne se, at mo-
dellen har tendens til at kurve i håndstarter,
ellers må udslaget gøres større eller mindre.

Når glidet ser nogenlunde pænt ud i
håndstart, kontrollerer man lige i en enkelt
start, om modellen flyver ligeud, når kurve-
klappen står i neutralstilling - altså høj-

J. -'
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startsstilling. Er dette ikke tilfældet, juste-
res klappen, og man forsøger igen.

Husk, at modellen vil dreje til den side,
klappen slås ud, når den ses bagfra.

Herefter forsøges en højstart. Her er det
nødvendigt med en hjælper til at holde mo-
dellen. Det er et af de områder, hvor en er-
faren modelflyvers hjælp i et par minutter
vil være timer værd for en begynder! Er der
ingen andre muligheder, så gå frem efter
følgende beskrivelse:

Hjælperen holder modellen som vist på

fig. I l.
Linen er rullet ud til knap fuld længde.

Både hjælper og starter begynder at løbe op
mod vinden. Hjælperen slipper modellen
efter 3-4 meter, linen skal være stram, når
han slipper. Hjælperen skal slippe model-
len, ikke kaste den! Lige efter starten skal
man løbe temmelig hurtigt, derefter lidt
langsommere, og til sidst hurtigt igen. Er
alt i orden, skal modellen kunne befinde sig
lodret over hovedet, førend den udløses.
Det ville imidlertid være mærkeligt, om alt
virkelig skulle være i orden ved den aller-
første start!

Skulle modellen skride kraftigt ud til en
af siderne, så løb til samme side; hjælper
dette ikke og er modellen ved at gå i jorden,
så få den udløst, evt. ved at smide spillet
imod den. Husk, at i en konkurrencestart
medfører det diskvalifikation, hvis man
smider højstartsspillet.

Her beskrives de almindeligste fejl under
højstart samt det, som kan rette dem:
1. Modellen stiger ikke, ligegyldigt hvor

stærkt man løber. - Krogen skal læn-
gere tilbage.

2. Modellen stiger kraftigt og skrider ud til
den ene side. - Krogen skal længere

frem eller du løber for hurtigt.
3. Modellen skrider skiftevis ud til den ene

og den anden side. - Krogen skal læn-
gere tilbage.

4. Modellen stiger som den skal, men skri-

F'orlsæltes næste side
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Fie. Il - Skemalisk højstart

der ud til samme side hver gang. -
Prøv al rette det med kurveklappen -
se efter skævheder i vinge og haleplan!

Hvis højstartskrogen skal flyttes, så gør
det i små trin - 2-3 mm af gangen.

Når det lykkes at få modellen i tophøjde,
udløses den ved at slække linen, f.eks. ved
at gøre et elegant lille hop. Luftmodstan-
den vil da blæse ringen af krogen.

Højstart er noget, man skal lære, men er

til gengæld noget, som i sig selv er fornøje-
ligt. Man skal, alt imens man løber, holde
øje med, hvad der sker med modellen uden
at falde i grøfter eller løbe ind i pigtråds-
hegn!

Når modellen er indstillet således, at den
højstarter smukt og lige, er arbejdet med at
indflyve - eller trimme - den ikke over-
stået. Dette arbejde lortsætter faktisk hele
mddellens levetid.

Kurveklappens stilling skal nu justeres,

således at modellen når en omgang rundt
på ca. 2O-25 sekunder.

Håndstarterne er heller ikke nok til at
kontrollere, om modellen glider så godt,

Fie. I2 - Reparalion ved skråsnit

den kan. Man må lægge små kartonstykker
under bagkanten på haleplanet lige til den
begynder at stalle - gør den det, tager man
så meget karton ud, at den lige netop ikke
staller.

Skulle det gå så galt, at modellen kom-
mer ud for et havari, er der ingen grund til
at fortvivle; det er meget få brud, som ikke
kan repareres. Mindre uheld kan i reglen
ordnes på stedet, hvorfor det er klogt at
medbringe en lille kasse med lim, knappe-
nåle, sytråd, tøjklemmer, tape, papir, kniv
og andre nyttige sager.

Større >knas<< må naturligvis ordnes på

byggebrædtet. Knækkede lister repareres
ved at skære det beskadigede stykke væk
og lime en ny stump i med skråsnit (se fig.
t2).

Huller i papiret kan som regel ordnes
nødtørltigt ved at smøre celluloselim over
riften. Bedre er det naturligvis at skære det

beskadigede stykke ud og dope en lap på.

Konkurrencer
På dette sted går vi ud fra, at læseren har
fået sin første model til at flyve og nu er i
gang med den næste.

En svævemodel giver en masse fornøjelse
i sig selv, og mange mennesker mener, at
det er en fornøjelse bare at se de smukke
modeller svæve gennem luften. Alligevel vil
tanken nok melde sig hos nogle - kan en

sådan svævemodel bruges til noget? Natur-
ligvis kan den det. Man kan deltage i kon-
kurrencer med den og derved sammenligne
modellens (og ejerens) præstationer med
andres. Dette kræver ganske vist, at man er
tilsluttet Fritflyvnings-Unionen.

Der må derfor være på sin plads her at
give en kort forklaring på, hvad konkur-
rencer med fritflyvende modeller går ud på,
og hvorledes de foregår. Det er lettest at
forklare, hvad de går ud på, idet vinderen
er den, som kan holde sin model længst i
luften.

Hvorledes det foregår, aftrænger lidt af,
om det er større konkurrencer, hvor man
flyver syv starter, eller mindre, hvor man
kun flyver fem. I Al-klassen flyver >begyn-
dere< normalt 3 starter med 120 sek. maxi-
mumstid, mens >eksperter< flyver 5, også
med 120 sek. maximumstid. Fælles for alle
konkurrencer er, at de foregår på en stor
mark eller plads, hvor der er afmærket en
startlinie, som modellerne skal startes fra.

Konkurrencedagen er opdelt i perioder
på 1-2 timer, alt efter hvor mange starter
der skal flyves. Lad os prøve at følge en
deltager, som er ved al gile klar til start.

Når modellen er gjort klar, får deltage-
ren en af sine klubkammerater til at hjælpe
sig med starten, og de begiver sig hen til
konkurrencelederen, som sidder ved et lille
bord omgivet af tidtagere og kontrollanter.
Ved mindre konkurrencer er det måske en
deltager, der er konkurrenceleder, og det er
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andre deltagere, der samtidig fungerer som
tidtagere. Men det her er en af de store kon-
kurrencer.

b'.
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Sådan kan det tage sig ud ved en

konkurrence for fritflyvende modeller.

>Flyv< hver måned, de får >Modelflyve-
nyt( som medlemsblad, de er dækket af
Unionens ansvarsforsikring i tilfælde af
ulykker forårsaget af deres modelfly, de
kan benytte Unionens materialesalg (der
f.eks. sælger højstartsspil og termiktimere)
og - vigtigst - de kommer nemt i kontakt
med andre modelflyvere.

Kontingentet for 1980 er 85 kr. lor junio-
rer (personer der ikke er fyldt 19 år inden
udgangen af 1980) o9220 kr. for seniorer.
Desuden har Unionen en introduktionsord-
ning, der specielt er rettet mod ungdoms-
skoleelever på modelflyvehold.

Yderligere oplysninger fås lra:
Fritflyvnings-Unionen
Ålborggade 17, 4.th.
2100 København Ø
Tli. 0l-26 08 36.

Her kan du læse mere
om svævemodeller!
1/'7'7,2/77, 4/77:

Cirkelkroge til svævemodeller
l/78: Test af Al-modellen Sus
2/78: Test af Al-modellen Bravo
2/78: Svævemodellers længdestabilitet
3/78: Holdeplader, flex-joints
4/78: Test af A2-modellen Nova
4/78: Modelflyvereglerne for fritflyvende mo-

deller
5/78: Test af Al-modellen Dragonfly
5/78l' To Al-modeller og nye regler
2/79: Test af Al-modellerne Penny og Junior
4/'19: Test af Al-modellen Abdul
5/79: Vingesamlinger
6/79: Test af Al-modellerne Satellite og

Asteroid
l/80: Oversigt over Al-byggesæt
2/80: Balsatræ
2/80: Trimning af fritflyvende modeller

I oversigten er ikke medtaget notitser og model-
beskrivelser.

De fleste af disse blade kan endnu købes på
bladets kontor (bestil evt. på kuponen andet-
steds i bladet). Mange bibiioleker har bladcne
indbundet, så der kan man også få fat i dem.

l9

Konkurrencelederen udleverer startkor- ffi
tet til de to tidtagere, der skal tage tid på f:-:-
flyvningen. Tidtagerne kontrollerer, at del-
tagerens line ikke er for lang (den skal være
under 50 meter, når den strækkes med en
kraft på 2 kg). Derefter følges tidtagerne,
der er forsynet med stopure og kikkerter,
med deltageren og hjælperen ud til startli-
nien, hvor linen rulles ud og hjælperen hol-
der modellen klar til start.

Nu kommer det sværeste. Det gælder om
at starte på et tidspunkt, hvor der er ter-
mik. Det er en fordel at vide noget om me-
teorologi, således at man kan vælge det helt
rigtige starttidspunkt. Nogle blæser sreåe-
bobler og observerer deres baner, nogle kan
føle opvinden, nogle bygger komplicerede
elektroniske apparater til at måle luftens
temperatur med.

Vor ven lra før mener, at tidspunktet er
inde. Han giver et kort signal, og modellen
stiger op i en perfekt højstart. I samme
øjeblik flaget falder af, trykker tidtagerne
på stopurene. Det varer ikke længe, før det
er tydeligt for enhver, at det var det rigtige
starttidspunkt. Modellen stiger jævnt i en
såkaldt >termikboble(, og da termikbrem-
sen virker elter lidt over tre minutter, er
modellen næsten 200 meter oppe. Den da-
ler imidlertid hurtigt til jorden, og ejeren
løber ud for at hente den. Fritflyvning giver
motion!

Tidtagerne, som kunne se modellen i 3

minutter og 48 sekunder, inden den lande-
de, fører 180 sekunder ind på startkortet.
Dette er ikke snyderi, man får den tid, som
modellen flyver, dog maksimalt 180 eller
120 sekunder pr. start. Årsagen hertil er, at
man vil forhindre, at en konkurrence vin-
des med en enkelt heldig termikflyvning.

Den opmærksomme læser vil nu spørge:
Jamen, hvis der nu er nogle, der flyver ma-
ximumstid i alle starter, hvad så? Det er no-
get, der sker ret ofte, og så lader man bare
dem, der har fuld tid flyve endnu en start,
hvor max-tiden er forøget med I minut.
Hvis der stadig er nogle, der står lige, flyves
en start til, nu med 2 minutter højere max-
tid, osv. Tilsidst er der en, som har højere
tid end de andre - det er vinderen.

Ved de fleste konkurrencer flyves der og-
så med andre modeltyper end svævemodel-
ler. Almindeligvis flyves der med gummi-
motormodeller og gasmotormodeller. Der
er nok at se på, og sådan en konkurrence
kan være meget spændende, når man blot
har et vist kendskab til, hvad det går ud på.

På trods af, at alle gør, hvad de kan for
at vinde, er modelflyvekonkurrencer helt
blottet for de følelsesudladninger deltager-
ne imellem, som skæmmer visse andre
sportsgrene. De værste konkurrenter på en
modelflyveplads ses ofte i færd med at
hjælpe hinanden med småreparationer,
hjemhentning af modeller osv.

Konkurrencerne slutter med en præmie-

d-.

uddeling, ofte i forbindelse med et kaffe-
bord på en kro. Præmierne kan være alt fra
hurraråb til sølvpokaler.

Fritflyvnings-
Unionen
Fritflyvnings-Unionen varetager de fritfly-
vende modelflyveres interesser i Danmark.

Medlemskab af Unionen giver adgang til
at deltage i alle danske konkurrencer, og
hvis man køber en FAl-sportslicens, kan
man desuden deltage i udenlandske kon-
kurrencer (koster ca. 20 kr. om året).

Fritflyvnings-Unionens medlemmer
modtager Kongelig Dansk Aeroklubs blad

Tage B. Hansen slipper en Sus løs i en højstart.
Bemærk at modellens næse stikker noget opad,
og vingen holdes vandret.
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Motortest

To gode dieselmotorer
til Good-Year
Dette nummers motortest er en sammenlig-
ning af to 2,5 cm3 dieselmotorer. Den ene
fra England er det sidste nye skud fra en
traditionsrig dieselfabrikant, J.A. Oliver.
Den anden motor er masseproduceret i
Rusland uden angivelse af konstruktøren.

Oliver Tiger Mk. 5

Motoren er tydeligvis et Oliver-produkt
med de begrænsninger, hans maskinpark
giver.

Krumtaphuset er en ret grov sandstøb-
ning med en næsten uændret underdel i
forhold til Mk. 4-motoren.

Det, der adskiller Mk. 5 lra tidligere mo-
deller, er schnuerleskylningen, som erstat-
ter den lidt gammeldags 360" skylning. De
tre porte er ikke særlig store, hvilket nok
virker eflektbegrænsende sammen med det
lidt tunge stempel. Cylinderen er af hærdet
stål med et støbejerns-kompressionsstem-
pel.

Den håndværksmæssige udførelse på
prøveeksemplaret er noget tilbage i forhold
til tidligere tiders Oliver standard. Der er
dog en klar effektforbedring i forhold til

Snoopey
- en linestyret
kunstflyvningsmodel
til 1,5 cm3 motor
Vi har modtaget tegning til kunstflyvnings-
modellen Snoopey fra konstruktøren Jan
L. Andersen, Rødekro Modelflyveklub.
Jan skriver:

>Jeg har endnu ikke set en tegning af et
modelfly til en 1,5 cmr motor i jeres blad,
så derfor sender jeg denne tegning af Snoo-
pey. Den er tegnet som kunstflyvningsmo-
del, men kan også bruges som begyndermo-
del, den kan nemt klare begynder-
programmet. Som motor har jeg brugt en
OS PET 1,5 cm', den kunne nemt trække
modellen rundt i manøvrerne.

Der følger ingen byggevejledning med,
idet de fleste oplysninger står på

tegningen.<

Interesserede kan få hjælp med modellen
ved at skrive eller ringe til:

Jan L. Andersen
Solbakken 52
6230 Rødekro
Tlf . 04-66 25 59

KMA 2,5 har
en flot finish

Oliver Tiger Mk. 4. Vi må så blot håbe, at
Oliver strammer kvaliteten lidt og eventuelt
øger skylleportenes areal i et nyt krumtap-
hus.

Motoren vil være velegnet til dieselcom-
bat og eventuelt Good-Year.

KMA 2,5
Når man gennem de sidste årtier har set,
hvad russerne kan præstere inden for mo-
delflyvningen, har det undret mange, at
kvaliteten al de producerede motorer er så

dårlig.
Men nu bryder KMA traditionerne på

mere end 6n måde. Motoren er virkelig gen-

nemført i alle detaljer. Bagdæksel, krum-
taphus og kølekappe er alle trykstøbninger
af god kvalitet med kerner for porte etc.

Bagindsugningen er af Natalenko typen,
dvs. med et centralt indsugningsrør, der ud-
munder under stemplet. Den hærdede stål-
loring er med schnuerleskylning. Også for
denne motor gælder det, at portene kunne
udnyttes bedre.

Kølekappen, der er i et med topstykket,

O!iver Tiger
Mk. 5 er en

typisk Oliver"
al se pa

er fastspændt direkte på underdelen med
korte skruer ligesom de ældre amerikanske
motorer. Kompressionsskruen er forsynet
med klikker for positiv lås.

KMA-motoren må siges at være en ty-
pisk team-race og Good-Year motor, der
med små forbedringer ville kunne flyve vir-
kelig stærkt.

Test

Oliver Tiger Mk. 5

KMA 2,5
Brændstof:
troleum, +

8x4 7x3 Cox

15.300 20.700
15.450 21.100

l59o olie, 3590 æter, 5090 pe-

1,590 nitrat.

Konklusion
Begge motorer må siges at være gode køb,
specielt imponerede den russiske motor.

Forskellen til en top-motor, der koster
ca. det tredobbelte, kan ses al testtal for en
BB 15, der kører 16.600 omdr.,/min. på en

8x4 propel og 23.4N omdr.,/min. på en
7x3Cox. Luis Petersen
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lik af en erfaren combatpilot en af de første
gange, jeg selv deltog i en combatkonkur-
rence: >Læg dig lige bag hans streamer og
bliv der!< Det lyder meget enkelt, men det
kræver masser af træning, dvs. kamptræ-
ning mod en anden pilot, og en veludviklet
reaktionsevne.

Det kræver ikke mindre træning at for-
svare sig, men den træriing kan foretages
uden anden modstander end græsset. En
modstander, der angriber dig bagfra i li-
geudflyvning, vil altid ligge højere end dig
for på den måde at mindske afstanden mel-
lem jer, idet han flyver en kortere cirkel
højere oppe. Hold derfor altid god højde,
så du er i stand til at undvige nedad uden at
ramme jorden. Med mindre modstanderne
ligger i samme højde eller lavere, vil en ven-
ding opad kun mindske afstanden mellem
jer. Vent med at foretage en undvigema-
nøvre til din modstander er så tæt på, at du
tydeligt kan se ham og kan undgå en kolli-
sion, hvis du vender ind foran ham.

Dette er to meget vigtige regler, som kan

Niels Linnet og Kurt Siig Jensen
i nærkamp med combatmodeller.

sikre dig, at du kommer ind i kampen, så

den ikke ender, før den rigtig er begyndt,
enten med en kollision eller en hård lan-
ding.

Jo mere kontrolleret du kan gøre din
flyvning, jo bedre.

Når du skal forsvare dig i en combat-
kamp, er du i en presset situation og har ik-
ke tid til at styre alt for meget, men må
koncentrere dig om din modstander, hans
model og hans flyvning. Forsøg hele tiden
at orientere dig om, hvor i cirklen din mod-
stander befinder sig. Det giver dig en id€
om, hvor hans model befinder sig i forhold
til din egen.

En meget almindelig pilotfejl er at stå en-
ten for langt foran eller bagved modstande-
ren så hans streamer slet ikke kommer ind i
din propel, selv om du er i klar klippeposi
tion.

Undgå linefilter
Prøv også at undgå for megen linefiltren
med modstanderen. Helt kan det naturlig-
vis ikke undgås, men det kræver virkelig
toptræning at holde hovedet klart, når man
har sine liner filtret ind i modstanderens, og
da det samtidigt ødelægger linerne, skal det
helst undgås.

Er du kommet i linefilter, så bliv stående
ved siden af din modstander og prøv at
fl1've dig ud af vanskelighederne. Taber
man lørst besindelsen, får det som regel ka-
tastrofale følger.

For at kunne koncentrere sig om alle dis-
se ting er det nødvendigt at have fuld kon-
trol over sin model og vide nøjagtigt, hvad
den kan og ikke kan.

Det kan man kun få at vide på dn måde

- nemlig ved at træne!!

TræningsmanøYrer
På fig. I ser du eksempler på manøvrer, der
kan bruges, når du træner. Brug græsset

som modstander. Start f.eks. med nr. 1,2
og 3.

Både nr. 2 og3 er udmærkede kampund-
vigemanøvrer. Hvis du Leks. udfører nr. 2,

det er træningen der gØr det!
Combat-pilotteknik

I fortsættelse af combat-
artiklen i sidste nummer skriver
Asger Bruun-Andersen her om
flyvetræning og hvad dertil
hører.

Hvis man vil være en god idrætsmand, må
man træne. Det er alle vist enige om, og
specielt når man er begynder, har det stor
betydning. Men hvad er træning, og hvor-
dan træner man?

Lad os først se lidt på pilotteknikken.
Det bedste forsvar er et angreb, siger et
gammelt ordsprog. Combat er ingen undta-
gelse. Problemet er bare at vende forsvar til
angreb. Det vil sige, at du lorsøger at narre
din modstander, der befinder sig bag din
streamer til at foretage en manøvre, der
bringer ham foran din model, så du kan
komme i angreb.

Hvordan man bedst angriber, kan jeg
forklare meget kort med dette råd, som jeg

fig 1-1 L rl !-a
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Skumkerne

Skruetvinger
til
fastspænding

.srå.LV.STÅ R:rER_

gælder det om at rette op i rygflyvning så

nær jorden som muligt og helst uden blaf-
ren. Start med at udføre manøvren i god
højde, og flyt så langsomt manøvren nær-
mere og nærmere ned til jorden, indtil den
ligger ca. Vz meter over græsset. Det tager
lang tid at komme så vidt, men samtidig
med, at det er gode undvigemanøvrer, er
det god træning i at lære sine modeller at
kende. Det skærper desuden reaktions- og
koncentrationsevnen - to ting der er afgø-
rende, når det først går løs i cirklen.

I konkurrencecirklen får man endnu en
vigtig form for træning, nemlig kamptræ-
ning. Man må endelig ikke undervurdere
betydningen af den træning, man får ved
konkurrencer. Konkurrencerutine har stor
betydning - ikke mindst psykisk.

Solotræning i praksis
Hvis du vil træne ofte, er det ikke altid
nemt at finde en hjælper, der gider stå og
smide modeller i flere timer. Det problem
har jeg løst ved det viste arrangement -nemlig en såkaldt >selvstarter<< (fig. 2). Den
består af en kasse af krydsfiner og et par lis-
ter samlet omkring en skumkerne, der er
hulet ud, så den passer til, at en vinge kan
puttes ind i den. Laver man skummodeller,
kan man passende anvende resten, når man
har skåret vingen. På siden af kassen er
skruet og limet en kraftig liste, som spæn-
des fast med et par skruetvinger på en egnet
pæl på flyvepladsen.

Du starter nu blot din motor, stikker mo-
dellens ydervinge ind i kassen, går ud og ta-
ger håndtaget, trækker modellen ud af kas-
sen, og den bør så være flyvende! Simpelt
og let at anvende.

Modellerne
Ting, der også har meget stor betydning, er
modellerne, deres opbygning, motorkraft
og trimning. Dette emne er meget svært at
belyse fyldestgørende, så hvis du har
spørgsmåI, kritik eller forslag til ting du øn-
sker behandlet, så skriv blot til redaktio-
nen, så vil vi prøve at svare.

Titan en diesel-combat model
Foranlediget af flere
henvendelser og opfordringer
bringer Modelflyvenyt her en
fin, ældre sag inden for diesel-
combat, nemlig Dave Wood's
>Titan<. Tegning og
beskrivelse er hentet fra
>Linestyret Modelflyvenyt( nr.
2/76. Jørn Rasmussen skriver:

Da John Mau og jeg ankom til de engelske
mesterskaber 1974, var vores første kontakt
medlemmer fra Glevum klubben, bl.a.
Frank Smart, Mick Lewis og Derek Dow-
deswell, som bl.a. havde sørget for vores
tilmelding. De havde alle konstrueret helt
nye modeller, videreudviklinger af Pink
Panther, og de vendte virkelig pænt, syntes
vi. Det var sådan set skuffende, idet vi
mente, at vores Abraxius var meget gode.
De fortalte os imidlertid, at der vist nok var
nogle, der havde noget, som var endnu bed-
re.

Det viste sig også, at bl.a. Richard Evans
havde bygget videre på sin kendte Iron-
monger og havde lavet Supermonger. Jeg
prøvede den forøvrigt, fantastisk!

Snart fandt vi ud af, at det var en helt an-
den, vi skulle opsøge, en fyr ved navn Dave
Wood. Vi havde ikke før hørt hans navn
omtalt. Han var en meget forsagt type, og
da vi spurgte, om vi måtte se hans model,
fik vi et høfligt afslag. Hans modeller var
nok de allerbedste under dette nationals,
men det var uladsiggørligt at få nogle tips
om dem.

Da vi nogle måneder senere deltog i
Spaarndam International i Holland, lykke-
des det endelig at få målene på Dave
Woods design. Der var mange, der havde
forsøgt at lave kopier, men nogle lå havde
originale eksemplarer, de fløj forøvrigt og-
så bedst.

De modeller, der flyves med idag, er sta-
dig i den stil, stort planareal og så lette som
muligt. Den'ed opnås en lav planbelastning
(vægt pr. areal), som giver sig udslag i stor
manøvredygtighed.

Godmodig model
Supermonger er en meget velflyvende mo-
del, den flyver hurtigt og reagerer lynsnart
på roret, men den er meget kritisk mht.
tyngdepunktet og rorudslag og muligvis
vanskelig lor nybegyndere. Titan derimod
er meget stabil og godmodig. Den kan godt
mindre en smule om den kendte Domina-
tor, meget stabil indtil man giver ror.

Forkanten er en meget vigtig del af en
combatmodel, da det jo er den, som skal
tage det meste pres ved et styrt. Styrken
skal helst aftage gradvis. Det kan opnås på
mange måder. Som vist på tegningen med

et stykke hårdt, stærkt 6 mm balsa limet
bag på forkanten, og som høvles jævnt ned
til 0 mm. Forkanten kan også limes sam-
men af flere stykker som på en Dominator.

Uansat hvordan man laver sine forkan-
ter, er det af stor betydning at de bliver
stærke og at styrken aftager jævnt udefter.
Vægten for mine ligger på ca. 65 til 75
gram, det er fuld balsalængde 90 cm og
uden afrundinger. Al facon-høvling,
-skæring og -pudsning laver jeg forøvrigt til
allersidst. Derved får man aldrig skåret for
meget væk, og stød, knubs og skrammer
ses heller ikke.

Bagkanten er en mellemblød balsa, som
kan undvære forstærkning, men jeg vil an-
belale en hård balsaliste eller fyrreliste som
vist på tegningen. Samlingen i midten skal
derimod skæres og limes omhyggeligt sam-
men, da der vil blive et kraftigt træk i den-
ne samling ved et lodret styrt. Samlingen
skal desuden aforstærkes med et par tre-
kanter. Vægten for en bagkant er ca. 30 til
40 gram.

Ribberne laves af en blød 3 mm balsapla-
de, de to inderste af 6 mm og støttetrekan-
terne af blød 3 mm. I den yderste tip er de
vendt modsat for at kunne optage de på-
virkninger, som opstår, hvis modellen
kommer ned på tippen, hvad den jo ofte
gør på slap line.

Vær omhyggelig med styretøjet
Halepartiet laves al blød 6 mm balsa og
højderor af 3 mm mellem. Hornet, jeg bru-
ger, er et meget blødt nylonhorn, som laves
af det engelske Micro-Mold firma. Graup-
ner hcrn eller krydsfiner kan dog også bru-
ges.

Stødstangen er 2 mm pianotråd. En cy-
keleger kan også anvendes, men kan nemt
bøje og ændre rorudslaget ved et styrt. Tre-
kanten er en lille Perfect, som monteres så

tæt centerribben som muligt for begræns-
ning af rorudslag. Trekanterne er temmelig
kostbare, men særdeles nemme at arbejde
med, og forøvrigt kan der monteres mes-
singbøsninger i hullerne, således at trekan-
ten ikke slides op. Stødstangens gennem-
gang i solarfilmen laver jeg med et stykke
tyndt krydsfiner, som limes på midterrib-
ben. Vær meget omhyggelig med styretøjet,
lor det første af sikkerhedsmæssige grun-
de, og for det andet er det da også ærgerligt
at få en model ødelagt ved trækprøven.

Centerribben limer jeg sammen af tre
stykker, 2 stk. 6 mm blød balsa med 3 mm
krydsfiner imellem. Til sammenlimningen
bruger jeg hvid lim. Vægt ca. 25 gram.

Tanken laves af hvidblik, messingfolie
kan også anvendes. Efter engelsk mønster
har jeg ladet luftrøret gå helt ud mod yder-
væggen, og det fungerer meget fint. Vægt
ca. 20 gram.

Balsabeklædningen omkring motorfun-
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Hermed bestiller jeg:

E Abonnement på Modelflyvenyt 1980
fra nr. 4 (3 numre) til kr. 28,-.

[i Årgang 1971 (4 blade - nr. 4/'77 udsolgt)
til kr. 22,-.

[J Komplet årgang 1978 (6 blade)
til kr. 35,-.

ft Komplet årgang 1979 (6 blade)
til kr. 55,-.
Følgende numre af bladet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å kr. 9,50 pr. ekspl.
Ll stk. samlemapper å kr. 24,- (rummer l2 blade),

angiv farve:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Modelflyvenyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens

TITAN
konstrueret af Dave Wood,
England.
Skala I:5.

damentet er 3 mm blød, og er faktisk kun
til at holde solarfilmen.

Motorfundamentet er limet godt sam-
men med Araldit af 3 mm krydsfiner og to
stykker l0x l0 ramin, ramin af den simple
grund, at de kan købes færdige, og de har
vist sig at være stærke nok. Motorfunda-
mentet monteres, inden modellen høvles til,
det er nemmere at lå til at passe godt, og
støtteklodsen på forkanten får bedre an-
lægsflade. Motorfundamentet limes godt,
og der sættes en dyvel ned gennem tre-
kantsfundamentet.

Beklædning
Modellen er nu klar til tilskæring, høvling,
og pudsning. Er modellen pudset pænt og
omhyggeligt af, bliver det færdige resultat
også meget pænere,

Klar til beklædning vejer modellen 175-

200 gram.
Omkring motorfundamentet lakeres et

par gange med zaponlak, derefter beklædes
det med silke, da det er meget vanskeligt at
arbejde med solarfilmen omkring motor-
fundamentet. Herefter beklæder jeg med
solarfilm. Til at hæfte filmen med bruger
jeg et strygejern og til opstramning en hår-
tørrer. Omkring motorfundamentet stryger
jeg et tyndt lag Araldit for at holde solarfil-
men. Resten af samlingerne får et strøg
Humbrol Hot Fuel Proofer.

Højderoret sys på med fiskesnøre og sik-
res med Araldit. Rorudslaget justeres så det
bliver ca. 30-35'.

Tyngdepunktet skal ligge ca. 40-43 mm
fra forkanten, 2-3 mm fra eller til betyder
ikke så meget.

Den færdige models vægt med motor
skulle gerne ligge omkring 400 gram og

max. 450 gram.

Abonner på Modelflyvenyt
Få Modelflyvenyt tilsendt med posten hveranden måned. Du kan abon-
nere for resten af 1980 (3 numre) for kr. 28,-. Udfyld nedenstående ku-
pqn og send den til os, inden næste nummer udkommer.

Gamle numre og samlemapper
Vi har de fleste gamle numre på lager endnu. Bestil hele årgange eller en-
keltnumre på kuponen.

Du kan bestille vore solide samlebind på kuponen. De findes i farver-
ne rØd, blå, gul og sølv og koster 24,-kr. pr. stk. Hver samlemappe kan
rumme 12 blade, altsaZ årgange af Modelflyvenyt. Anfør farve ved be-
stilling.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så send din bestilling på et postkort eller i et brev - eller
bestil pd tU. 09-71 28 68 hverdoge kl. 10-12.

BREV
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Verdens bedste RC-svævere 3

Karakteristik af Roy Spavins
model, der blev nr. 3 til VM
1979, og desuden blev
modellen årsag til den
tredieplads det sydafrikanske
hold fik.

Denne model viser, at man også kan opnå
fremragende resultater med en ukomplice-
ret model. Det sydafrikanske hold, Spa-
vins, Roos og Gerneke beslaglagde de indi-
viduelle pladser 3, 4 og 10.

Modellen er meget konservativt opbyg-
get, kroppen er således delvis lavet af balsa,
men er udlormet til en minimal luftmod-
stand. Planet er bygget med ribber og er
meget stærkt og stabilt.

De vigtigste data er som følger:
Spændvidde
Planareal
Sideforhold
Vægt

2,88 m
64 dm'

l3
1980 gram

Planprolil Eppler 193

Som det fremgår af tegningerne, er pla-
net forsynet med dobbelt V-form, og det
har ikke krængror, hvorfor modellen flyves
på side- og højderor alene. Luftbremser
blev ikke anvendt.

Samlet vurdering
af modellens egenskaber
Højstartsegenskaber: Meget fine, den dob-
belte V-form og det anvendte profil, Eppler
193, giver selv i svag vind en stabil og effek-
tiv højstart med opnåelse af maksimal høj-
de.
Termikegenskaber: Meget fine, hel kom-
mer den dobbelte V-form ind igen og bidra-
ger til at give modellen fine termikegenska-
ber. Modellen ligger stabilt i snævre kurver
og kan således udnytte selv svage og be-
grænsede termikområder, og selv i meget
stor højde vil modellen selv sikre det rette
flyveleje på grund af sin selvstabilitet. Den-
ne situation kan ellers ofte være vanskelig
på grund af svigtende visuel kontakt.
Mållandingsegenskaber: Dårlige. I kraftig
vind med turbulent luft er modellen meget
vanskelig at styre til målet, hvilket hovedsa-
gelig skyldes den store effektive V-form,
som i landingsforløbet gør modellen meget
følsom over for enhver ændring af vindret-
ningen med en ukontrollabel flyveretning
til følge. Desuden bør man ikke undvære
luftbremser.
Hastighedsegenskaber: Gode. Man kan si-
ge, at modellen, der jo klarer sig uden
krængror, frembyder en helt >ren< vinge
med et effektivt tiemstillet profil hele vin-
gen igennem. Derved opnår man to iordele
fremfor dem, der anvender krængror, idet
man foruden den rent aerodynamiske ge-

vinst også får en styrkemæssig fordel. Mo-
dellen kan faktisk flyves til maksimal has-

*\..,

tighed, det vil sige næsten svarende til den
frie laldhastighed ved lodret dyk, uden at
vingen behøver at komme i >flutter<, hvor
modeller med krængror i de fleste tilfælde
forlængst ville være splintret i luften.

Simpel og billig model
Denne model er et eksempel på, at man
uden bekostelig og indviklet teknik er i
stand til at frembringe en elfektiv og højr
ydende model, som kombineret med en

dygtig pilot og måske ikke altfor uheldige
vejrforhold (blæst) kan fremvise top-kon-
kurrenceresultater. Niels Hassing

Frikkie Roos med
>Yellow Bird<

Tegning ikke i skala
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Byg en chuckglider

Små, håndstqrtede svævemodeller
er lette qt lqve og sjove qt flyve med

til sommerens stævner

Chuckglidere er små
svævemodeller, der startes fra
jorden ved at man simpelthen
kaster dem op i størst mulig
højde. En chuckglider skal
bygges massivt, og planarealet
må ikke overskride 7 dm'.
Vi overlader ordet til Jørgen
Korsgaard, der vandt
chuckgliderkonkurrencen på
sommerlej ren i 1979.

På sommerlejren må man hvert år beundre
det antal chuckglidere, der bliver bygget i
byggeteltet. Desværre lider mange af mo-
dellerne en krank skæbne i løbet af de før-
ste flyvninger. Mange af dem er bygget for
hurtigt og for unøjagtigt. Men det er selv-
følgelig da hyggeligt at sidde og arbejde i
byggeteltet - det sociale samvær har gode
tider! Er man imidlertid opsat på at få et
flyvedygtigt fly, må man nok tage sig lidt i
nakken og gøre et ordentligt stykke arbejde

- nogle gode flyvninger er jo rigelig beløn-
ning for sliddet. Det er foriøvrigt også en
god idd at bygge et par chuckere derhjem-
me, hvor lysforholdene måske er bedre, og
hvor man nok kan arbejde lidt mere
koncentreret.

Vingen
Først må man finde en god plade 5 eller 6
mm balsa. Det skal være let og helst C-
grain (quarter-grain, se nr.2/80), og årerne
skal forløbe regelmæssigt. Dernæst laver
man en papskabelon til den ene vingehalv-
del, idet man tager hensyn til fyrretræsfor-
kanten. Midten af vingen tegnes på balsaen
med en vinkel og Cet samme gøres med
øreknækkene. Her skal man huske at lave
den ene skæv (højre','ingehalvdel), hvilket
har stor betydning lor modellens flyveegen-
skaber senerehen. Det er meget vigtigt at
tegne disse linier nu, for på sådan en oval
vinge kan man ikke lave vingesamlingerne
nøjagtigt, når den først er formgivet. Den
side af balsaen, hvor stregerne er, er vin-
gens underside. Strengene forsvinder fak-
tisk af sig selv, når man skal save (skære)
vingen over for at Iave V-form. Skabelonen
bruges nu til at tegne vingens omrids på
med (brug kuglepen), og man kan skære
den ud. Der slibes nu hele vejen rundt (vin-
kelrette kanter), så vingeformen er dejlig at
se på.

Forkantsforstærkningen af fyr kan nu
pålimes, elter at listen er formet over
damp. På oversiden afmærkes vingeprofi-
lets højeste punkt med en linie.

Første forarbejdning foregår med balsa-
høvlen på profilets bageste to trediedele.
Man høvler varsomt og kommer på intet

tidspunkt ind over >højeste punkt<-linien.
Efter høvlen kommer sandpapir nr. 120 og
derefter nr. 180. En helt plan pudseklods
med sandpapiret pålimet føres i rundkreds
og stykket slibes helt plant. Dette kontrolle-
res med en lineal. Husk at unøjagtigheder i
profilet giver dårligere flyveegenskaber - alt
andet lige. Den forreste del af profilet for-
arbejdes på tilsvarende måde, men her er
man nødt til at slibe langs med vingen på
grund af rundingen. Kan man ikke lave
rundingen på øjemåI, så må man lave sig en
papskabelon til at kontrollere med.

Ud ad virrgen skal profilet laves tyndere
og ganske tyndt i tippen. Dette gøres bedst
på øjemåI, idet man sørger for at profilets
højeste punkt hele tiden ligger samme sted.
Dette er meget svært at lave ordentligt, men
det hjælper gevaldigt at have noget godt
lys, der kan danne skygge på vingens over-
side. Dette >skyggelys< er det bedste hjæl-
pemiddel til det afsluttende pudsearbejde
på vingen.

Ved at måle vingeprofilets tykkelse for-
skellige steder har man således mulighed
for at lave en nøjagtig vinge. Bagkanten
skal veere mellem 1,0 og 0,5 mm høj, når
vingen er pudset færdig med sandpapir nr.
220.

Så bør man lakere den med Graupners
Glattfix to gange med afslibning efter hver
gang, og >malearbejdet< kan afsluttes med
to gange zaponlak. Det er dumt at påføre
vingen dope eller zaponlak fra starten af,
idet disse laktyper nemt trækker vingen
skæv - og så er ens fine arbejde faktisk
ødelagt. Glattfix er almindelig handelsvare
i de fleste hobbyforretninger.

Nu er det tid (når lakken er tør, naturlig-
vis) til at skære vingen over i hoveddelene

- dette gøres omhyggeligt og meget forsig-
tigt. Derefter slibes enderne i smig - meget
nøjagtigt - de limdrænkes og limes til slut
sammen. Det er en fordel at lime tipperne
på først og så samle de to planhalvdele.
Man kan bruge celluloselim eller epoxylim

- efter behag! Når limen er tør, fjernes
evt. limknopper forsigtigt. Vingen er fær-
dig.

Haleplan og halefinne
Disse dele fremstilles stort set som vingen,
blot er der her tale om symmetriske profi-
ler, så de skal bearbejdes på begge sider.

Kroppen
Denne er almindeligt snedkerarbejde, men
den skal laves lige fra star ten af. Det er ikke
muligt at lave en lige krop ud af et skævt
stykke træ. Oversiden af kroppen skal være
super-duper lige, da vinge og haleplan bli-
ver sat på med en indstillingsvinkel på 0
grader, og det har man kun mulighed lor at
kontrollere, når vinge og haleplan ligger på

samme linie. Hvis man ikke tør lave en
>hulning< til haleplanet i kroppen, kan det
blot limes oven på kroppen med et par små
balsastumper under for- og bagkant, så

profilet holdes. Sørg for at lime vingen helt

Termiksøgning er væsenllig i chuckkonkurencer - når boblen er der, kan man starte stroks. Her vi
ser Jørgen Korsgaard, hvordan man gør.
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vinkelret på kroppen, hvilket naturligvis
også gælder haleplanet.

Diverse
Når modellen i alle sine hoveddele er sam-
let, skal fingeriorstærkningen og fingergre-
bet monteres. Disse dele skal selvfølgelig
sættes forsvarligt last. Afbalanceringen
foretages med tynd blyplade eller lodde-
tråd, der limes godt fast. Tyngdepunktet
skal ligge nøjagtigt som vist på tegningen.

Flyvning
Der er to væsentlige ting, der skal opfyldes,
før man bevæger sig ud for at flyve. Model-
len skal være helt færdig, og limen skal væ-
re helt tør, og endelig skal det være roligt
vej r.

En trimmet model skal i sit glid kurve til
venstre i ret store cirkler. Staller modellen,
giver man lidt >nedadror< ved at bøje ha-
leplanets bagkant ned. Dette gør man med
forsigtige bevægelser, mens man ånder på

det. Kurver modellen ikke nok, giver man
finnen samme >åndfulde< behandling. (Jeg
går ud fra, at man har givet finnen I mm
venstreror fra byggebrædtet afl). Under
trimningen af gliddet - her skal man ikke
kaste hårdt, men blidt fremad mod vinden
med modellen pegende lidt nedad .- er det
vigtigt at mærke sig, at stall kan fjernes
med mere sideror. Dette må dog ikke over-
drives, da det kan medføre et kraftigt dyk
(styrtspiral) med stor havarisandsynlighed.
Kurver modellen tilfredsstillende, men stal-
ler, skai stallet ljernes med nedadror.

Og så til det alvorlige, nemlig kastet.
Dette udiøres med eller uden tilløb, men
l'ørst og fremmest med stor nøjagtighed.
Retningen er skråt op til højre. Kastes ud-
føres uden at vride med håndleddet, da det-
te vil medføre, at modellen ikke får den øn-
skede retning, samtidig med at man risike-
rer at skade modellen. En lærebog i spyd-
kast kan give gode råd om det rigtige kast!
Ved det perlekte kast stiger modellen op i

højrespiral, taber hastigheden og lægger sig
p?ent tilrette i gliddet mod vinden. Retter
modellen ud i medvind, taber den meget
højde. Man kan få den til at rette op imod
vinden ved enten at kaste hårdere eller at
linde en anden vinkel at kaste den i. Det er
almindeligt brugt at starte lidt skråt imod
vinden, således at vinden kommer ind mod
modellens vcnstre side.

Højrehåndskast,
venstrehåndskast
Til slut: dennc model er bercgnet til en høj-
rehåndskaster, så hvis man er venstrehån-
det, må man altså forestillc sig det hele
spejlvendt, hvilket ikke rnindst gældcr byg-
ningen al rnodcllen - halcfinne, øreknæk
og trekantforstærkning.

God flyvning!

Mario Rocca efter sejren
med den nndel, han an-
vend te i fly- oJf-st u rt e rne

VM-vinderne i gas og Wakefield
Vi har i nr. 6/79 oe 2/80 bragt
tegninger af nr. I og 2 fra VM
for fritflyvende svævemodeller
i Taft, USA. Her er de to
andre VM-vindere, italieneren
Mario Rocca's FIC-model, og
israeleren Itzhak Ben Itzhak's
FIB-model.

Mario Rocca siger om sin model:
>Den model, jeg brugte til de første fem pe-

rioder i Taft, havarerede alvorligt imod
nogle telefonledninger, bl.a. brækkede
begge tipper af. Jeg fortsatte de sidste
perioder og fly-off'et med at flyve den her
viste model. Tanken bag modellen var først
og lremmest at bygge en god svæver, trim-
met til at stige næsten lodret for at kom-
pensere for den langsommere stigehastig-
hed, som de tykke, hvælvede profiler af-
stedkom. Modellen er konstrueret på en så-

dan måde, at den er nem at justere og have

med at gøre, hvilket nedsætter risikoen for
fejltagelser. Derved kan jeg koncentrere
mig mere om flyvningen. Jeg brugte den su-
perbe AD l5 motor og har haft et tæt sa-

marbejde med konstruktøren og verdens-
mesteren i F1C i 1965, Alberto Dall'Oglio
for at matche motoren med de kulfiberpro-
peller, jeg fremstiller.<

Itzhak Ben llzhak siger om sin tur til Taft:
For at forberede mig til VM har jeg fløjet
mindst to gange om ugen i femten måneder
før VM, i den sidste uge før endda meget
mere!!! Min taktik ved Taft var at anvende
termistor-teknik i den lørste periode og i
fly-off-runderne, mens resten af dagen gik
med at snylte så meget som muligt på de an-
dre, når der var termik nok. Mit gummi var
fra september 1978, og jeg sprængte ingen
motor undtagen i en af fly-off starterne.
Vores termistor har to følere, en på start-
stedet og en 30 meter foran, og de giver
begge resultaterne som udskrift på en rulle

Itzhak Ben ltzhak storter i den vindende flyvning
ved VM.

papir. Teknikken er at vente til den forreste
termistor viser synkende temperatur, før
man starter.<

Komntentar til det sidste:
Vores hverdag er fyldt med elektronik, men
behøver vores udmærkede sport og hobby
også at være det? Jeg er overbevist om, at
noget af det elektroniske termiksøgnings-
apparatur må have kostet en formue i tid
og penge. I det her nævnte eksempel kunne
det betale sig, da man jo vandt VM, men el-
lers er min private filosofi eiterhånden, at
man burde forbyde alt termiksøgningsud-
styr. Det står jo så over for et snylteri af
uhørt omfang - men her kan man som be-

kendt nemt blive snydt. Man kunne også

bare tillade hånduddelte sæbebobler - det
giver blot lidt ledtede fingre og pletter på

modellerne. Hvert land skulle så have sin
egen farve sæbebobler. Mon ikke der ville
være perspektiv i det? Jørgen Korsgaørd

?

28



220 505
s€EL,/4 ./ FL/At<r-/O^)

ho7-oEE?E 2 2'46 /5 H/'
2 t,qa azpsFlAEe /.vov.4
y' 1P4 UDt/EA/Dlci

\$
TtX
N;$
sl\{

\
h
a
\l

$

_-r-+

(t

Uqv \l

Ni$ $

IH$ N8*s $

vl
d
u
t(

'!

s
s\

'?006y"
V*/ '79 NE r'

KavsTE.
/7zHeE AEd /72>?.9.<

l--t-lgr
^l(

$N
\J

/sÆaa._
" 

nr'ilO*

$NN
(.

(Dr''
\J

{
tU

a
I
n
0

-i(
l

$l

nll
Or' /. {J',.'{*'".4

(.* -rt(

,ro/fr

) l -/ojt /9o
i -- -tz;
t,-l;ffi
u ll s€81J6 S\@-

iW
Do- zo

x\
v)
)(
t"J

(s

N

I{
\\
N

I
I\rst

\o

l
KoNsTP
/-tugn/o f?occe
/ 7Pd11:a1

O/sgE 7E6D,/,v6E,e
//<KE / 5E'9L'9

\\
\
h
$.

G,ZP.?F-I8EE

N

N

s
t\

t
t^)

-øekeoP 5e/77-Ez-
UO aF ,gzn 7/eE-
./€ZOoS ,qLa) - ,Dr94)

HOOELIO NO 2
V/Y '79 /VE r'

Jfi80



MRM skalamodeller
Beech Staggerwing 10........ kr. 850,-
8earca110............................ kr. 818,.
Phantom10.......................... kr. 712,-
Victor2 x 4.........................kr. 669,-
C47(DC3)2 x 6................. kr.'1.088,-
B 25 Mitchell 2 x 6 ............. kr. 872,-
Cessna3102 x 6................ kr. 949,-
Dave Plalt/Pica
T 28 10 .......... kr. 875,-
F.W. 19010........................... kr. 875,-

Specialtilbud:
Arrow VM vindermodel 1979,
glasf iberkrop og skumplaner,

HOT SHOT
Hot Shot racerbåd med glasfiber-
skrog beregnet til K&B udenbords-
motor...................................kr. 795,-

K&B 3,5 udenbordsmotor... kr. 1.070,-

ORION rormaskine
Mini rormaskine der passer til de fle-
ste anlæ9. Er forsynet med Signetic
NE 544 lC og 2 driver-transistorer.
Pr.stk. .................................kr. 170,-
4stk. ....................................kr. 600,-

FOX motorer
FOX 120Twin kr. 1.995,-
Eagle ll schnuerle 10 cm3... kr. 745,-
Eag1e10cm3........................ kr. 525,-
45 BB schnuerle 7,5 cm3..... kr. 490,-
45 schnuerle 7,5 cm3........... kr. 455,-

Aero Gloss
Aero Gloss brændstofsikker dope fø-
res i farverne rød, gul, orange, hvid,
sølv, sort, grå, grøn og blå.
Pr. dåse m. ca.0,5 I ............. kr. 44,-

De i annoncon nævnls vårer leveres kun lra Axel
Mortsnson. 8emærk yore åbningslider: mandag-
lredag kl. 8.17, lredag lillige kl. 18.30.20, lørdag
k|.10.12.

Axel Mortensen ttobbv
Modeller

Sjællandsvej 3
9500 Hobro
Telefon 08.52 03 57

kr. 950,-

./" t4:øz4Lzz-2' " " """"' -""'

Knud Hammeken slarter sin Unica RC-svæver.

Sådan kommer du igang med
radiostyrede svæ vemodeller
Jørgen Braaby giver i denne og
et par følgende artikler nogle
tips og vejledning for
begyndere, der enten har købt
en færdig model, bygget en fra
byggesæt eller biot tænker på
at starte med RC-model-
svæveflyvning.

Det sker jo desværre ofte, at vi på flyve-
pladsen møder begynderen med en ))stor(,
flot ny model, som han selvfølgelig er me-
get stolt af, men en sådan model med radio-
udstyr og alt tilbehør beløber sig hurtigt til
ca. tretusinde kroner, så der er jo tale om
en ikke helt lille investering. Og helt uden
erfaring og vejledning sendes modellen i
luften - >jeg har jo set nogle, der flyver
med deres modeller, og det ser så let ud.<
Det skal understreges her, at i bedste fald
vil nybegynderen redde sin radio, mens res-
ten af modellen vil være knust efter ganske
få sekunder. Derfor: få aldrig >storheds-
vanvid<, men start fra begyndelsen med en
velflyvende model! På den måde lærer du
det lra bunden og vil lå mange, mange dej-
lige timer med dine modeller, og ikke som i
eksemplet ofre en masse penge og ikke få
nogen som helst glæde af denne dejlige
sport.

Hvilke modeller kan
anbefales
Men tilbage til en lille omtale af nogle vel-
flyvende begyndermodeller. Jeg vil starte
med to gode begyndermodeller fra Graup-
ner, den ene er Dandy, som er forholdsvis
billig og nem at bygge, den anden er Amigo

som også er nem at bygge, fordi der til beg-
ge byggesæt følger en udførlig byggevejled-
ning og tegning. Det skal også nævnes, at
begge disse modeller har opbygget balsa-
krop, hvilket nogle anser for en fordel, da
kroppen er nem at reparere efter et evt.
styrt.

Jeg vil allerede nu indskyde, at når du
starter med at bygge modeller, skal du lige
fra starten udvise megen omhyggelighed og
nøjagtighed, jo mere omhyggelig du er med
dit byggearbejde, jo større glæde får du af
dine modeller, og det tager jo lige så lang
tid at bygge nøjagtigt som det tager at byg-
ge unøjagtigt.

Jeg vil også nævne et par velegnede mo-
deller fra Carrera, som til forskel fra de før
omtalte har en færdigstøbt krop i kunststof
(ferran), som er meget slagfast og samtidigt
smidigt, men som jo så selvfølgelig også vil
være dyrere. Den ene hedder ASW 17, og
den anden hedder Trimmy. Begge modeller
har særdeles gode flyveegenskaber, og også
til disse modeller følger en særdeles god
byggevejledning. De nævnte modeller har
vingefang fra 160 cm til 230 cm.

Der findes selvfølgelig mange andre gode
begyndermodeller fra andre firmaer, men
det ville blive alt for omfattende at give en
omtale af dem alle.

Jeg kan anbefale dig at besøge en eller
flere hobbyforretninger og få forevist nogle
byggesæt, inden du bestemmer dig. Det al-
lerbedste vil jo nok være at kontakte en
modelflyveklub og få en snak og en oriente-
ring om, hvad du skal starte med. Adressen
på den modelflyveklub, der ligger nærmest
din bopæI, kan du få hos RC-Unionen (Pa-
ludansvænge 4,4700 Næstved, tlf .03-7221
07).

lnden du besternmer dig for en model,
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må du gøre op med dig selv, om din første
model skal have T-hale, V-hale eller en så-

kaldt >normal< hale.
Der er fordele og ulemper ved alle tre

nævnte, men man vælger selvfølgelig den
type hale og model, som man synes har
færrest ulemper.

T-hale vil sige, at højderoret sidder over
sideroret. Det har den fordel, at ved lan-
ding kommer højderoret ikke i kontakt
med græsset, men det skal nævnes, at det er
lidt vanskeligt at lave kraftoverføringen fra
servoen til højderoret på en sådan måde, at
højderoret kan arbejde helt fri for >slør<,
og jo mindre slør der er i de forskellige
overføringer, jo bedre og mere præcis sty-
ring får du.

V-hale er lavet sådan, at højderoret og si-
deroret er kombineret i et V, hvilket også
gør, at halen er fri af græsset ved landing.
Men en V-hale kræver en lidt kompliceret
form for styring, fordi begge ror skal kunne
betjenes individuelt. Det kan f.eks. laves
med en mekanisk kobling, som efter min
mening ikke lungerer særlig godt, hvori-
mod en elektronisk kobling al servoerne er
meget mere stabil. Til elektronisk kobling
kan jeg anbefale en >Lup Mixer<, som er
meget stabil, og som iøvrigt har være om-
talt i Modelflyvenyt nr. 2/78.

Normal hale vil jeg anbefale begynderen
at bruge, fordi denne type hale på trods af
lidt ulemper ved landing er langt den bedste
type at starte med. Det er også lettest at lå
styringen til at fungere rigtigt og slørfrit på
denne type.

Vingen
Hvilket profil skal du vælge? Ja, så er vi
igen i problemer, for du skal her beslutte
dig til først og fremmest, hvilken slags flyv-
ning du vil foretage. Skal det være termik-
flyvning eller skræntflyvning?

Da vi i artiklens start forudsatte, at du
var begynder, kan jeg anbefale dig at starte
med termikflyvning, med et forholdsvis
langsomt profil, f.eks. et Clark Y profil
med hovedplanet i 6" V-form eller endnu
bedre med dobbelt V-form.

Når du skal igang med at bygge hoved-
planet, skal du følge tegningen meget nøje,
og for at få et lige plan bør du anskaffe dig
et byggebrædt. Dette byggebrædt skal have
en bredde og en længde, der svarer til det
plan du skal igang med, og helst lidt større,
for det gør jo ikke noget, hvis du også kan

Jørgen Braaby
med Cirrus 2

bruge det til de modeller, du forhåbentlig
senere skal igang med at bygge.

Efter min mening vil en fornuftig størrel-
se på et sådant byggebrædt, som kan bru-
ges i fremtiden, være: Bredde 30-35 cm og
længde 1,5-2 meter. Brædtet kan laves af
en 25 mm spånplade, hvor der på begge si-
der er limet en ca. l0 mm Abachiplade, for
det første for at gøre pladen stiv, og for det
andet er Abachi så blødt, at du kan stikke
knappenåle i uden synderlig anstrengelse.
Knappenåle er ikke til at undvære under li-
mearbejdet for at holde lister og lindr på
plads både ved limningen og vigtigst under
hele tørringen al limen. Det er meget vig-
tigt, at alle dele bliver holdt rigtigt på plads,
til limen er helt tør og afhærdet.

Hovedbjælkerne i vingerne kan jeg anbe-
fale dig at lave efter Knud Hammekens idd
omtalt i Modelflyvenyt nr. 5/78. Iøvrigt vil
jeg anbefale dig at læse Niels Hassings ar-
tikler i Modelflyvenyt om verdens bedste
svaevemodeller, for det kan måske give dig
et indtryk af nogle af de problemer der er,
afhængig af hvilken lorm eller slags mo-
delflyvning du vil udøve.

Dandy

fra Graupner

Tidsskrifter
Aeromodeller .... kr. 9,00
Radio-Control ....... 10,00
Air-lnternational ..,.. 9,50
RC-information . . . . . 10,00
Air-Classics (am.) ... 16,90
Air Trails (nostalgia

modelsxam.) ...... 23,00
Model Boats 9,00
Scale Ship Modeller . 23,00

Ny MAP Plans Handbook:
Nr. 1 modelfly .... kr. 12,00
Nr. 4 RO-modeller ... 12,00

Vi har også
Aeromodeller Annual
årbøgerne!

Send penge og din bestilling
og læg 4,00 kr. til for porto.

Model
& Hobby
Frederiksborggade 23,
1360 København K.
Tlf. (01) 14 30 10.
Giro: 3 07 35 2'l

Åbningstider:
ma., ti., to., fr. kl. 13-17.
Lø kl. 10-12.
Onsdag er der lukket!
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STORT LAGER af BØGER og
BLADE om Modelf ly og
Modelflyvning, Fly, Skibe,
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

IIASEtT.(01)11 seee
Løvstræde 8 - 1152 Kbh. K.

ABDU L
Byggesæt til A1-

svævemodel
Begyndermodel velegnet til ung-
domsskoler. Kort byggetid og
f remragende f lyveegenskaber.
Byggesættet indeholder alle nød-
vendige dele: f.eks. udstansede
profiler, lister (formet forkant), far-
vet papir, højstartskrog, bly og alle
dele til kurveklap og termikbremse.

Hvis du er interesseret i ABDUL, så
ring eller skriv og få nærmere op-
lysninger hos:

ERIK KNUDSEN
Amagervej 66, 6900 Skjern

Tll. (07) 35 17 67

NM, Norge, d.29.-30. marts
Seks danskere deltog i konkurrencen om de nor-
diske mesterskaber i Norge den sidste weekend i
marts. Flere af disse havde benyttet dagene in-
den stævnet til at holde skiferie i området om-
kring Gjøvik, hvor stævnet blev afholdt. Delta-
gerne lordelte sig med 3 i A2,2i Wakefield og I i
gas.

Stævnet blev afviklet på en stor frossen sø.

Vejret i dagene op til stævnet havde været præ-
get af høj sol, svag vind og temperaturer lidt un-
der frysepunktet. På selve konkurrencedagene
zendrede dette sig desværre en del. Der faldt en
masse sne, og temperaturen steg til umiddelbart
over frysepunktet. Dette medførte, at stævnet
blev afholdt på et sted, hvor der lå ca. 30 cm sne,

samt at der på grund af tøvejret samlede sig en

del vand på isen under sneen. Alle kan forment-
lig forestille sig, hvordan fornemmelsen af at
vandre rundt med fødderne i isvand seks-otte ti-
mer dagligt er: koldt!!!

I M var vi danskere naturligvis specielt

spændt på, hvordan vi ville klare os over for det

svenske hold, der havde klaret sig så fint ved

VM. Det viste sig i det store og hele, at vi godt
kan være med stadigvæk. I det termiksvage vejr
var VM-toeren Per Qvarnstrdm ikke helt i sit es,

og han endte på en delt femteplads sammen med

den bedste dansker Peter Buchrvald. Peter havde

faktisk kunnet vinde konkurrencen med en max.

i sidste flyvning, men heldet/nerverne svigtede,
og han fik kun 159 sek.

Der var meget stor jævnbyrdighed mellem del-
tagerne. Efter sjette periode var der således kun
26 sek. mellem den førende og nummer 7. Dette
ændredes desværre noget i sidste periode, hvor
flere fløj ret dårlige tider. F.eks. fik Steffen Jen-
sen sin dårligste flyvning med kun 122 sek. Kar-
sten Kongstad havde det svært gennem hele kon-
kurrencen. Hans helbalsa-modeller med spænd-
vidde på 220 cm havde svært ved at holde trim-
met, og han endte nederst på listen.

Vinderen blev en meget ung nordmand, Atle
Klungrehaug, der gennemførte med et resultat
på 1202 sek. Tæt efter kom finnen Kulmakko og
svenskeren Per Sjolund.

A2-jun., der desværre ikke havde dansk delta-
gelse, blev vundet af Fredrik Hallgren fra Sveri-
ge.

Konkurrencen i Wakefield blev på mange må-
der mesterskabernes højdepunkt. Det viste sig
nemlig, at konkurrencen blev fantastisk hård.
Som eksempel på dette kan nævnes, at nummer
otte ud af de elleve deltagere fløj 1218 sekll
Hovedårsagen til, at så mange af deltagerne fløj
et godt resultat, var, at en toptrimmet Wake-
fieldmodel flyver et stykke over max. i dead-air.
Denne klasse var således privilegeret i det meget

termikfattige vejr.
Der var som sædvanlig store forventninger til

dc danske deltagere. De skuffede da heller ikke.
Erik Nienstædt, der fløj på det danske hold for
første gang siden starten al 70'erne, leverede en
meget solid præstation med sine >Niller<. Fem
maxer og to små drop blev det til. Jens Kristen-
sen fløj i den sædvanlige overbevisende stil, og
han kom i f1y-ol'f'et sammen med to finner og en

svensker. I fly-off'et besluttede Jens, at han ville
fl7ve sammen med de andre dehagere, hvis det
var muligt. Han regnede med, at hans nrodel fløj
en lille smule bedre end de andres. Denne taktik
viste sig desværre at slå fejl, idet Jens endte i

dårlig luft, mens alle de andre endte i en svag ter-
mikboble. To af dem fløj de fire minutter, og en

niende periode blev derfor nødvendig. Her trak
Bror Eimar fra Sverige det længste strå, idet han
fløj 261 sek. rnod Ossi Kilpelåinens 175 sek.

Sejren var luldt fortjent. Eimar flyver med
nogle ret kompakte, simple modeller, men de er
nreget veltrimmede. Specielt stiget virker megct
overbevisendc.

I gas-klassen var der kun 6n dansk deltager,
nemlig mesteren fra 1978, Niels Chr. Hammer.
Han benyttede stævnet til at introducere en helt
ny teknik, der muligvis vil vinde en del udbredel-
se de kommende år. Sagen er, at Niels længe har
været utilfreds med, at dc fleste moderne gasmo-

tormodeller taber temmelig meget højde i perio-
dcn umiddelbart efter, at motoren er stoppet.
Dette har han nu prøvet at råde bod på ved at
indbygge et mekanisk system i modellen, der lår
termikbremsen til at gå på det tidspunkt, hvor
tail-plane settingen normalt får haleplanet til at
.rndre indstillingsvinkcl. Efter et par sekunder
trækker en ljeder halcplanet ned i glide-
positionen igen, og modcllen fortsætter flyvnin-
gen efter at have afsluttct sti-set med cn loop.
Selvom Niels' indsats til Ni\l ikke var impone-
rcnde, ser systemet megct lovende ud. Det er iøv-
rigt døbt >Hammcr-floppet<.

Gasklassen blev vundet ai Per Thomas Skjul-
stad, der i 1978 randt Wakefield. Hans modeller
f11rer meget sikkert, og det var fuldt fortjent, at
han vandt over Cerald Boman lra Sverige i an-

dcn fli.6;1 start. Ud over disse to bør Jan-Ollc
Akesson fra Sverige nævnes, idet hans VM-
model havde pladsens mest overbevisende flyve-

EMCO Unimat 3

v æ

En rigtig ulommedrejebænku, som du bogstaveligt talt kan have stående på dit
skrivebord. Standardudstyr: Tværribbet støbejernsramme med slebne prisme-
vanger, motor, trapperemskiver og drivremme, rembeskyttelsesskærm, spindel-
dok med præcisionslejer, 3-bakket centrerpatron med vendbare bakker, medbrin-
gerskive (opspændingsplan) og medbringer, 2 faste pinoler, pinoldok, længde-
slaede med automatisk tilspænding, tværslæde, stålholder, 2 umbrakonøgler,
en dobbelt gaf felnøgle, samt betjeningsvejledning . . kr. 2.585,-

Borepatron 0,5-8 mm (3 bakket) . kr. 102,-
Kuglelejepinol med dobbelt kugleleje . . kr. 96,-
Forsætter til konusdrejning . . . kr. 210,-
Bore- og f ræsesøjle . . kr. 553,-

%.

***&WV'

Max. drejediameter: 92 mm. Max. dreje-
længde: 200 mm. Spildelgennemboring :

10,2 mm. Spindelhastigheder: 130-200-350-
560-920-1500-2450-4000 omdr. /min. Pinol-
rørsdiameter: 1B mm. Pinolvandring: 26
mm. Tilspænding: 0,02 mm/omdr. Motor:
220 V, 95 W, 2 hastigheder, 2100 og 3600
omdr. / min., godkendt radio og TV stoj-
daem pn i ng.

Ring eller skriv elter farveprospekt
og prislisle!

PTDERSEN
TLF 04 525101
JOMT RUSTIEN 26
Dl'. {l'L I tl t'\L)a n!l\./
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Det danske A2-hold - fra venstre Peter Buchwold, Karsten Kongstad og Steffen Jensen

Peter Rasmussen var ude og lufte sine Wake-
fields, men han holdt inde efter i anden periode
at have fløjet igennem et pigtrådshegn mens mo-
toren stadig kørte. På mirakuløs vis slap model-
len næsten uskadt!

Mange havde medbragt chuck'ere, men kun to
fik noteret tider. Efter en hård dyst vandt Peter
Rasmussen med et meget flot resultat på 266 sek.
af de 300 mulige.

På det andet startsted brillierede familien Otte
ved begge at fl) /e fuld tid. Derudover kan man
glæde sig over Jan Neergårds meget fine resul-
tat, og over at Henrik Iskov efter en længere
pause atter er begyndt at vise sig på flyvepladser-
ne. Erik Nienstædts beskedne resultat skyldes en

bortflyvning i tredie start. Steffen Jensen

Afdeling I, A2: L Kim Køstcr 732 sek.,2. Jylte Noer Larsen 73I
sek., 3. Torleif Jensen 720 sek., 4. Steffen Jensen 696 sek., 5.

Palle Pedersen 616 sek. Wakelield: L Petcr Rasmussen 180 sek.

Chuckglider: l. Peter Rasmussen 266 sek.,2. Sleffen Jensen 232

sck.
Afdeling 2, A2: l. Thomas One 900 + 240 + 147 sek,, 2. Pelcr
Olte 900 + 240 + 62 sek., 3. Jan Neergård 893 sek.,4. Henrik
lskov 885 sek., 5. Erik Nienstædt 484 sek.

Samlet resultat af
distriktskonkurrence
i distrikt Øst
I sæson 1979/80 blev der afviklet ialt 3 af
de annoncerede 6 konkurrencer. Alle er fra
1980, så der er måske håb om en god kon-
kurrencesæson. Den samlede slutstilling
fremgår af nedenstående.

A2 eks.: l. Thomas C)rte 23M sek., 2. Peter Otte 2109 sek., l.
Steffen Jensen 2022 sek., 4. Jytte Noer Larsen 1420 sek., j. Erik
Nienstædt 1349 sek.,6. Kim Køster 1343 sek., 7. Palle P.dcrsen
ll88 sek., 8. Henrik lskov 885 sek.,9. Bo Nyhegn 710 sek., 10.

Thomas Køster 701 sek., i l. Karsten Kongstad 662 sek., 12. Pe-

ter Buchwald 527 sek. ,A2 beg.: l. Jan Neergård 1629 sek. $'!ke-
field; 1. Peter Rasmussen 180 sck.

,)$

mønster. Den stiger fantastisk hurtigt samtidig
med, at den har et meget pænt glid. Hans chance
for en topplacering blev imidlertid spoleret, da
han i en enkelt start blev tvunget til at benytte en
utrimmet reservemodel.

I holdkonkurrencerne klarede danskerne sig
ikke så godt, det gjorde derimod svenskerne, der
vandt den store pokal som bedste nordiske na-
tion.

Til slut skal de norske arrangører roses for et
velfungerende og rart stævne. F.eks. fik alle del-
tagerne udleveret en strikket tophue med ind-
skriften NM-80 samt den klasse, man deltog i.

Sleffen Jensen

FIA jun.: I. Frcdrik Hallgren (S) 1093 seli., 2. Kari Virkki (SF)

1055 \ek., 3. Hans Borresen (N) 100,1 sek., 4. Kari Tuisku (SF)

920 sek., 5. Olle Oslcrholm (S) 88? sek., 6. tlarri Kiljunen (SF)
E60 sek., 7. Jan Backman (S) 775 sek. F IA sen.: l. Arle Klungre
haug (N) 1202 sek., 2. Kimmo Kulmakko (SF) l2(I) sck., 3. Per
Sjolund (S) 1 I 90 sek., 4. Heikki Tåhkepåå (SF) I I 86 sek., 5. Per
Q\ arnstrom (S) I 1 84 sek., 5. Peter Buchwald (DK) I I 84 sek., 7.
Slcflen Jensen (DK) I 130 sek., 7. Svein Larsen (N) I 130 sck., 9.
\lals Rosling (S) ll26 sek., 10. Juha Titofl (SF) 1097 sck., ll.
S\ein O. Olstad (N) 102,1 sek., 12. Kar5ten Kongstad (DK) 834

-\. I tBjun.: L .lan Johan,cn (S) I l l7.ck., 2. lohiil Alermilil
( S) I l01 sek., 3. Ari Kun onen (SF) 78ii sck., ,1. Jari Q\ iorus (Sl- )
778 sek. flB sen.: L Bror Eimar (S) 1260 + 2.10 + 261 \el., l.
Osri Kilpelåinen (SF) 1260 + 210 + 115 sck., l. K\o\li Karhilil
(SIr) 1260 + 213 sck., 4. Jens Kristenscn (DK) I160 + 2(x),c|..
5. Kalevi Koskinen (SF) 12,{0 scl'., 6. Ole Torgcr\cn (\) Illl
\ek.,7. Erjk Nicnstædt (l)K) 1227 scl..8. .lxn lc[.r.irrh; (S)

l2l8 sek.,9. Arnc Løsness (N) l0-11 \cl\.. 10. .liin \\olJ (\) 9ir)
sek., I L Lennart Flodstrom (S) S9.1 \cl. l lC jun.: t. Dag For.rn
(S) 823 sek. l'lC stil.: l. Per Thonrar Sliul.tad (N) l160 , :-11)

+ 3{X)\ek..2. Ccrald Boman (S) 1260 - 1.10 I 0\!'k.,3. Jarr-
Ollc Åkcsson (S) 1215 :ck.. J. .lohn .\. l.laugcn (N) I 1,15 \c|.. 5.

Reijo Saukkonen (SF) I I 2ti \ek.. 6. t: ll ( rr 1\,on (S) I I 20 sek., 7.
lvartti Keinanen (SF) 9.11 reh., I{. Tor Bi)rrrc (\) 937 \ek.,9. Yr-
jo Waltoncn (pro\]") 552 sck.. 10. \icl. Chr. Hammcr (DK) 505
sek.

Distriktskonkurrence i Hillerød
d. 6. april
Forårets sidste distriktskonkurrence blev afholdt
i strålende sol og med en vindhastighed, der det
meste af formiddagen var nær ved nul, og som
på intet tidspunkt kom over ca. 4 m/sek.

Der blev fløjet to forskellige steder på plad-
sen, idet konkurrenceleder Peter Otte var an-
kommet tidligt om morgenen og straks var kørt

ud til pladsens fjerneste hjørne med det resultat,
at flere af de senere ankomne ikke kunne finde
ham. Det påvirkede dog på ingen måde afviklin-
gen, idet der begge steder var en masse aktivitet.
Blandt andet var der en del ungdomsskoleelever
ude at trimme deres chuckere og Abdul'er.

A2-konkurrencen blev afviklet med noget
blandede resultater. Der hvor Modelflyvenyts
udsendte medarbejder befandt sig, var scoringen
moderat, og det endte med, at Kim Køster vandt
med et enkelt sekund over unionens sekretær. På
trediepladsen kom den moralske vinder Torleif
Jensen, der var så uheldig at flyve sin eneste mo-
del væk i fjerde start.

Jytte Noer Larsen ses her
i færd med at samle sin

Nova A2-model, som
hun har klaret sig fint

med i forårets
konkurrencer,

I baggrunden Steffen
Jensen, der led den tort

at få spoleret et ellers
perfekt resultat ved

Sj ce I I a n d s ntes t e rs k a h e I a.f
et dobbelt linekryds - se

ht'ad det betyder på
rqting-listen side 37!

ffi
: W;.:#:

.,4:a./,ra;j.:1.
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OM-Fs Jubilæumskonkurrence
d. 6. april, St. Højstrup
Odense Modelflyve-Klub havde for en gangs

skyld heldet med sig ved arrangementet af en

fritflyvningskonkurrence - vejret var vidunder-
ligt til ktubbens jubilæumskonkurrence.

Termikken boblede lystigt og bragte til tider
modellerne så højt til vejrs, at de nåede et godt
stykke ind i villakvartererne omkring flyveplad-
sen, før de nåede ned på bremsen. En enkelt
kom slet ikke ned igen.

Der blev kun fløjet i klasse A, og næsten alle
fløj med A2-modeller. Enkelte måtte dog ty til
AI-modellerne efter havarier eller bortflyvnin-
ger. Jørn Rasmussen og Jan Bebe kom igennem
de fem starter med fuld tid - 900 sek. I første
fly-off start tabte Jan modellen - hans line
hang fast i græsset, og da den blev trukket fri,
hoppede fjederkrogen af modellen. Så det ligne-
de en foræring til Jørn .... i begyndelsen. Men
langsomt begyndte modellen at stige - fra 20
meters højde. Da den havde fløjet et minut, var
der ingen tvivl - modellen steg tydeligt, og efter
endnu et lille minut var den oppe i 50 meters høj-
de. Jørn havde lidt problemer med at placere sin
model i samme boble, men til sidst fik han den
skudt af, så det blev til endnu to maxer. Jørns
model kom meget langt væk - og vi kunne ikke
finde den trods intensiv eftersøgning.

5-minutters fly-off'et blev derfor fløjet ret
seni i noget køligere luft. Jan var atter først oppe

- han udløste i rimelig god luft og fløj 3.21. Det
kunne blive vanskeligt for Jørn at gøre det bedre

- og så med en reservemodel. Men der var ingen
slinger i valscn - Jørn fløj med sin helt nye mo-
del og satte med en 4.25-flyvning tingenc på
plads til egen fordel. Per Grunnel

havde da også lokket mange mennesker ud på
pladsen. I M-beg. og beg. deltog der f.eks. ikke
mindre end femten, og så var der endda mødt et
par nye folk op, der ikke deltog i konkurrencen.

I A2-eks. var det forventet, at kampen ville
blive meget hård, og det kom da heller ikke til at
slå fejl. Der blev hele dagen vist masser af dejlig
termikflyvning, og det er en fornøjelse at se så

mange, der efterhånden kan styre en model rig-
get til med russerkrog osv. På grund af det store
antal deltagere kan det ikke lade sig gøre at naev-

ne alle, men enkelte specielt heldige eller uheldi-
ge skal dog fremhæves. Vinderen Peter Otte
havde en enkelt start om morgenen, hvor model-
len kom meget langt ned, inden den fik fat på

boblen, men ellers fiøj han rneget sikkert. Toe-
ren Thomas Otte og treeren Jytte Noer Larsen
var også omhyggelige med kun at flyve i sikre og
tydelige termikbobler. Længere nede ad listen
finder man de mere uheldige helte. Blandt dem
indtil flere med fire maxer og så et stort drop.
Helt i bunden af listen er Karsten Kongstad, der
næsten traditionen tro fløj en model væk, og
Steffen Jensen der havde det sorte uheld at blive
noteret for et nul i anden periode efter to line-
kryds.

A2 beg. havde kun en enkelt deltager, men
han fløj til gengæld aldeles overbevisende og
endte med fuld tid. Han hedder Jan Neergård,
og det er helt sikkert, at han i den kommende tid
vil gøre sig stærkt gældende i denne klasse.

Wakefield havde kun to deltagere, og de op-
nåede resultater, der er noget under deres sæd-

vanlige standard. Til undskyldning for Erik Ja-
cobsen og Peter Rasmussen skal dog nævnes, at
Erik ikke har fløjet før i denne sæson, og Peter
fik i løbet af konkurrencen smadret to modeller,
hvorefter han holdt inde.

Henrik Iskovs model kunne f.eks. ses i omkring
10 min., før den forsvandt.

Efter stævnet var der præmieuddeling på
pladsen, og alle håbede at resten af forårets store
stævner kan afvikles i et vejr af tilsvarende ka-

Stelfen Jensen

Chuck.beg.i l. Peter Holten 139 sek.,2. Palle Flodgård 125 sek.

Chuck.eks.: l. Jørn Rasmussen 252 sek., 2. Peter Rasmussen 240

sek., 3. Thom6 Otte 165 sek., 4. Henrik lskov 120 sek., 5. Flem-
ming Dehn Kristensen l14 sek,, 6. Steffen Jensen 95 sek.

Al.beg.: l. Henrik Lamberth 517 sek.,2. Christian la Cour 302

sek., 3. Palle Flodgård 200 sek., 4. Peter Holten 96 sek. A2-beg.:
l. Jan Neergård 900 sek. A2-eks.: l. Peter Otre 900 sek., 2. Tho-
mas Otte 8?7 sek,, 3. Jytte Noer Larsen 857 sek.,4, Bo Nyhegn
812 sek., 5. Peter Buchwald 809 sek., 6. Jørn Rasmussen ?85

sek., 7. Henrik lskov 775 sek., 8. Torleif Jensen 772 sek., 9. Erik
Nienstædt 761 sek., 10. Kim Køster 726 sek., 11. Steffen Jensen

720 sek., 12. Karsten Kongstad 671 sek., 13. Palle Pedersen 616

sek., 14. Tommy Sandberg 6l I sek. Wakefield: l. Erik Jacobsen

?10 sek., 2. Peter Rasmussen 591 sek.

Flyvedagskonkurrence
den E.-9. marts L980

I modsætning til sidste år kunne der i år afvikles
flyvedagskonkurrence uden brug af sneskrabere

mm. Der blev fløjet flere steder i landet, og flere
var endda ude både lørdag og søndag. Det mest

overraskende resultat kom fra Rødekro, hvor
Mogens Lykke Olesen forsøgte sig i speed med

en 20 år gammel Super Tigre G 20115. Resultatet

- 135,9 km,/t - rakte til en tredieplads. Også i
Gauerslund blev der fløjet speed, her dog med

lidt nyere grej. Leif Eskildsen vandt konkurren-
cen med 244 km/t foran Niels Lyhne-Hansen
med '241,6 km/t.

G/Y og T,/R blev fløjet to steder i landet,
nemlig i Alborg og i København. Ålborgenserne
tog sig af sejren i G/Y, men overlod så til ge-

ngæld sejren i T/R til københavnerne. Resulta-

terne blev:

Good-Year:
I . Hans Geschwendtner/John Maru . .. ..... 4:24
2. John Amnitzbøll/Johs. Thorhauge..... 4:51

3. Hans Geschrvendtner/Henrik Strøbæk 5:43

Team-race:
l. Hans Geschwendtner/John Mau ........ 3:41,3

2. J ør gen Bobj erglPeter Sejersen......... .. 3 :49,7

3. C. Thorhauge/Jesper Rasmussen........ 4:07

Fra flyvedagskonkurrencen (fra venstre): John
Mau, Jørgen Bobjerg, Peter Sejersen og Henrik
Strøbæk.

2./;ii'z/,7"t

t).?y',/la.

;rffi

I Al-beg. var der fire deltagere, og klassen

L Jørn Ra\nrusscn 900 + 2.1{) + 265 rck.. 2. .l!n Bcbc 9111) i ?.10 blev vundet af Henrik Lamberth med det meget

r 201 sck.. l. I'cr crunncr l{71 rcl.. :1. I;inn lljcrrc 7il \c|., 5. fine resultat 5 l7 sek. De andre deltagere kom fra
Iljarnc Jorscnscn 739 sck., 6. Henning Sehultz.llT stl,. ?, ( lau. UngdOmSSkOlehOldene i TåStrup Og Birkerød, Og
Ilo Jørscn\cn 116 \ek ' 8 Keld Schrrltz llrl 'cl ' 9 Nreh Rrri tå tia, mere rutine skal det nok blive godt.ljicr ltlO \ck.

Som noget specielt for dette SM var chuck-
klassen delt op i en begynder- og en ekspert-
afdeling. I begynder vandt Peter Holten over

Sjæ llandsmesterskabet 1980 Palle Flodgård efrer en meget jævnbyrdis dyst. I

d. 13. aprl, Hnrerød *:å.T'å:1';:1.111*,J;Jl"åi:TT'"?;ffi'#
For anden søndag i træk blev der fløjet konkur- ,.r-Rur*urr.n og treer Thomas Otre. Blandt de

rence i Hillerød i simpelthen lækkert vejr. Sol andre deltagere brillierede både Henrik lskov og

hele dagen. Næsten stille hele formiddagen og Flemming Dehn Kristensen med at miste model-
ret svag vind om eftermiddagen. Disse forhold ler efter meget langvarige termikflyvninger.
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Ole Poulsen til ven-
stre og Ib Rosmus-
sen var til vårkon-
kurrence i Køben-

havn - og fløj som
de enesle under 4

min. Endda to gan-
ge!

1. vårkonkurrence øst for
Storebælt, d. 23. marts
Konkurrencen blev fløjet i meget hårdt vejr,
hvilket også afspejledes i den ringe deltagelse.

COMBAT: Efter hård kamp med vejret blev re-
sultatet følgende:
1. Benny Furbo, Kjoven
2. Dan Hune, Kjoven
3. Morten Nielsen, Kjoven.

TEAM-RACE: En meget hård udtagelseskamp
gjorde, at der var kommet et jysk hold til byen så
tidligt på året, og de gjorde sig godt bemærket
ved at flyve meget konstant, hvilket sikrede dem
et solidt forspring i kampen om 3.-pladsen på
VM-holdet. Den største overraskelse var holdet,
der vandt sidstepladsen.
l. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet:

4:17,6 4:01,0 7:54,0

Flemming Jensen med flyvende vinge fra vdr-
konkurrencen i København.

2. Jørgen Bobjerg/Peter Sejersen, Windy,zAlk:
4:10,2 8:05,0

3. Ole Poulsen/Ib Rasmussen, ALK:
3:57.5 3:57,6

4. Kjeld Frimand/Flemming Jensen, Windy:
4:14,2 4:17,l

5. John Mau/Hans Geschwendtner, 635,/Comet:

GOOD-YEAR: Jens/Luis fløj overbevisende
med en Cox Conquest og sejrede klart i det rene
Comeropgør, hvor Jerry Petersen og Lars
Skjødt viste meget fine fornemmelser for race.
L Jens Geschwendtner,/Luis Petersen, Comet:

4:48 4:58 I l:01 ,9
2. Henrik Strøbæk/Hans Geschwendtner:

7:32 5:34 1l:42,0
3. Jerry Petersen/Lars Skjødt, Comet:

6:05

SPEED: Henrik Strøbæk sejrede med lille mar-
gin:
l. Henrik Strøbæk, Comet........... .. 149,2 km/ t

Klubpointturneringen :

l Comet........ ............ 12,5 pt.
2. Kjoven ................... 6 pt.
3.ALK.......... ............ 5 pt.
4. Windy........ ............ 4 pt.

1. vårkonkurrence vest for
Storebælt d. 30. marts
Konkurrencen var flyttet til Alborg af pladshen-
syn. På trods af, at vejret var meget hårdt, blev
konkurrencen afviklet uden større uheld.

SPEED: Ole Poulsen og Leif Eskildsen kæmpe-
de bravt, uden heldet dog tilsmilede den sidst-
nævnte synderligt, idet der skete noget så sjæl-
dent som at Leif gik i konkurrence med muld-
varpene i det bløde græs.
l. Ole Poulsen, ALK 236,8 233,8 246,6
2. Leif Eskildsen, 635 - 226,4

TEAM-RACE: Ikke mindre end 3 af de 5 hold
kom fra København. Der var dog stor jævnbyr-
dighed, og skuffende kun 6n tid under 4 min. En
meget positiv overraskelse var Leif O./Jørgen
Kjærgård, der virkelig er ved at være et hold af
klasse. Det samme gælder Jesper Buth/Carsten
Thorhauge, der dog mangler noget så væsentligt
som fart i motoren. Det negative islæt finder
man på plads 5.

Finalen blev meget velfløjet fra alie tre hold,

hvor særlig Peter Sejersen pittede meget hurtigt,
men et ekstra stop blev dyrt for Jørgen/PeIer i
en meget spændende finish.
l. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet:

4:05,9 3:55,9 7:57,7
2. Peler Sejersen/Jørgen Bobjerg, Alk/Windy:

4:12,5 4:21,2 8:06,2
3. Jørgen Kjærgård/Leif O. Mortensen:

4:14,2 4:03,4 8:27,9
4. Jesper Buth/Carsten Thorhauge, Aviator:

4:13,7 4:43,5
5. John Mau,/Hans Ceschwendtner, 635/Comet:

4:36,2

GOOD-YEAR: Kun tre hold stillede til start. De
virkede alle lidt ude af føling med grejet, men
det lykkedes Jens G./Luis P. at skaffe den første
københavnske sejr i mange år på en jysk bane i
hus, efter en finale hvor vejret ødelagde det hele.
l. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet:

5:25,6 5:12,3 173 omg.
2. John Amnitsbøl/Johs. Thorhauge, Aviator:

5:31,5 4:52,8 disk.
3. Leif O. Mortensen/Ole Bisgård, Aviator:

5:l'7,5 5:00,5

Klubpointturneringen:
I . Comet ..................... 8,5 pt.
2. Aviator...... ..............6,5 pt.
3. ALK ......... ..............4 pt.
4. Windy .....................2 pt.
5.635 ........... .............. 1,5 pt.
5. Rydhave..... .............. 1,5 pt.

I forbindelse med Århus-Stævnet blev der fløjet
en >uofficiel<< stunt-konkurrence (den tæller ik-
ke med til pointturneringen). De tre landsholds-
kandidater lå meget tæt, men ikke uventct var
Leif Eskildsen igen et strå bedre.
l. LeifEskildsen,635 ........... 1875 pt.
2. Hans Rabenhøj, Rydhave............... 1760 pt.
3. Leif O. Mortensen, Aviator 1593 pt.
4. Henning Forbech, Rydhave ............ 922 pt.

Begynder:
l. Steen Bertram, Rydhave................. 687 pt.

John Mau (pd billedet) og Hans Geschwendtner
har også lavet enflyvende vinge, som de hævder
er deres nornnle modeller overlegen - men de
viste det nu ikke i praksis i Ålborg.
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WEBRA messenyheder

Webra Expert g, det er anlægget,
hvormed Wolfgang Matt vandt VM
1979. 9 styrefunktioner, 3 funktio_
ner kan mixes, reduceres eller ex_potential. 2 funktioner kan pro_
grammeres.
Komplet anlæg med 2 speed ror_maskiner ..... kr.4.995,-

Webra 5, et kvalitetsanlæg, der
takket være den nyeste teknik kan
leveres til meget rimelige priser.
Kan leveres med og uden ni_cad
akkumulatorer. Kan leveres med
mixer og kontakter til at vende ror_
maskinernes bevægelser. Senderen
er forsynet med modul.
Webra 5 med 2 rormaskiner,
lra ... kr.1.750,_

Brochure over Webra anlæg sendes
mod kr. 5,00 i frimærker.

PARMA karosserier
Vi lagertører nu de kendte parma
Lexan karosserier til 1112 og 1/g RC_
racerbiler. Blandt andet det populæ_
re Kroll karosseri.
Vi kan også levere parma tunede el-
motorer til 1/12 biler.
Brochure sendes mod kr. 2.50 i fri_
mærker.

PB 1980 katalog over 1:g racerbiler
sendes mod kr. S,00 i frimaerker.
Thunder Tiger kataloger over moto_
1"j...11y,. 

både, radiosryringsantæg
og tilbehor sendes mod kr. 10._ Ifrimærker.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon (0S) 52 0g 57
- lørende i modellly siden .tg60 _
Vi oplyser gerne om nærmesle
lorhandler.
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Indbydelse til
Modelflyve-
sommerlejr 1980

Årets sommerlejr alholdes som altid på Flyve_
station Vandel ca. 20 km vest for Vejle. t ar star_
rer lejren lørdag d. 5. juli og fonr_tr., rit-on
med.søndag d. 13. juli. Lejrå er aUen to, attE
medlemmer af Fritflyvningr_ og t_in.rry.irar_
Unionerne, deres familier samr for udenlåndi'ke
modelflyvere og deres familier. Vi traUer, at iiee
så mange som sidste år vil benytre ,ig ur'tiituå_
det om den enestående modelflyveopli;r;;;;;
en modelflyvesommerlejr er.

Ikke-unionsmedlemmer kan melde sig ind i enal unionerne og dermed få lov til 
"t 

aIft"e. p;
sommerlejren. Medlemmer af nC_Unionen' t<ån
deltage på lige fod med medlemme. af de to an-
dre unioner.

Kurser - igen
De kurser, som blev annonceret før sommerlej_
reni 1979, vil vi forsøge at afholde i år. Tre kui_
ser ligger fast:
l. Et chuckglider-kursus, som strækker sig

over et par timer. Deltagerne vil blive instrul
eret i, hvordan man bygger en lille balsa_
svævemodel, som der senere på sommcrlej-
ren bliver fløjet en konkurrenie mecl.

2. Et linestyrings-kursus. Linestyrings-Unionen
afholder et byggekursus, hvor min laver en
simpel linestyrings-træner, som man kan l:c_
re at flyve med. Byggesæt til denne model vil
kunne købes på lejren til ca. I l5 kr. Den er
beregnet til 2,5 cm' nctcr. Tag motor med
hjemmefra. Det vil naturligvislære muligi
at få insrrukrion, selvom man ikke byggår
denne model.

3. Et svævemodel-kursus. Fritflyvnings_
Unionen afholder et byggekursus, truo, rn"an
taver en Abdul Al_s,,icvemodel. Byggesættet
kan købes på lejren og koster ca. 55 kr.

Ja, send mig tilmeldingsblanket og
flyvestation Vandel l9g0!

Navn:

Flyvning i centrum
Det væsentligste ved sommerlejren er flyvnin_
gen. Så snart solen står op, og vejret og stemnin_
gen er dl det, vil deltagerne myldre ud lå pladsen
for at flyve. Hver dag skal der afvikles; 

";1;ikonkurrence-perioder, der tæller med i fe:rens
fortløbende konkurrencer. Men derudovei kan
man flyve lige så meget, som kræfter og model_
ler kan holde til.

Fritflyverne er udsat for en restriktion, idet
flyvestationens område ikke er tilgængeflgt i ,ar-
bejdsriden< fra kl. 7.00-16.00. Men da=vi har
sommertid, vil den >overskydende< tid sandsyn_
Iigvis være rigelig.

Carvede sommerlejrdeltagere vil vide at sættepris på de traditionelle store sommerlejr_
begivenheder:
o Fodboldkampen mellem linestyrede og frit-

flyvende
. >Le Vandel< - marathon-Good_yearo Marathonkonkurrencenforfritflyvende
o Chuckgliderkonkurrencen
r KlM-konkurrencen om lejrens smukkest

byggede modeller
. ... og meget mere .,...

Materialesalg
I lighed med sidste år vil der blive oprettet et ma-
terialesalg på lejren. Her kan man købe de al_
mindeligste ting til modelbygning: balsa, lister,
beklædningspapir, dopelak, trø.lstartsspii, tirne_
re, byggesæt, lim, osv.

Praktiske oplysninger
Når man har indsendt vedstående kupon og bedt
om tilmeldingsblanket, får man samtidig alle
væsentlige oplysninger om lejren' tilsendtJ men
her er de vigtigste:

- deltagergebyret er 40,- kr. pr. deltager,

- der bliver fællesspisning på Vandel Kio for
dem, som ikke ønsker at holde sig selv med
kost. Morgenmad koster kr. l4r, frokost
(v.ar.m mad) kr. lg,- og afrensmad kr. Ig,_,
ialt kr. 50,- pr. dag. I år vil vi gerne have ån
mere bindende tilmelding til fællesspisning
end sidste år. da l9Z9_lejren gav Vanåel Krå

r----r_____li KUPON r

nærmere oplysninger om Sommerlejren på

Adresse:

Jeg er: tn ed lent af L i n es ty ri n gs- U n ionen
nt ed le nt af Fri tfly v n i n gs_ U n io ne n
ttt ed lem af Rad ios tyri n gs_ (J nio nen
ikke nedlem af nogen ntoclel.flyveunion

Send kuponett inclen ucltangt,n u.f trru.j tttutted ri!;
Frirlll i nings-Unioncn
Alborggadc. 17, .1.rh.. 21ff) Københarn Ø
Tlf. 0t_26 08 36



underskud, fordi der var mange tilmeldte,
som blev væk fra måltiderne.

- der er mulighed for at overnatte i militærtel-
te med køjesenge,

- der er mulighed for at campere i eget telt nær
militærteltene,

- der vil være opstillet byggetelt med bygge-
borde, mødetelt samt et kontortelt.

- der er brusebad og toiletter for lejrdeltager-
ne.

Tilmelding til sommerlejren
Hvis du ønsker at deltage, så indsend kuponen
her på siden (eller skriv den af, hvis du ikke vil
klippe i bladet) og få en tilmeldingsblanket til-
sendt. Send kuponen inden udgangen af maj md-
ned.

Når du modtager tilmeldingsblanketten og de
praktiske oplysninger om sommerlejren, så send

tilmeldingsblanketten retur senest mandag d. 16.
jani. Forsinket tilmelding kan ikke accepteres,

{a flyvestationen skal have alle oplysninger om
&ltagerantal osv. i god tid.

Tilmeld dig også, selvom du kun ønsker at del-
tage i nogle dage. Og hvis du ikke ved, om du får
mulighed for at deltage, så tilmeld dig for en sik-
kerheds skyld. Du kan melde fra indtil en uge før
lejrens start.

Vi håber, at mange kommer på sommerlejr, så

det kan blive en siou os swlffi 
}ijirr,or",

Fritflyvning:
3-4l5 10-startskonkurrence, Trollesminde, Hil-

lerød
17-18/5 Holland International, Holland
25/5 Vårkonkurrence 2, distrikt Vest, Vandel
5-617 Jyllandsslag, Vandel
5-13l7 Sommerlejr, Vandel
15-17,/8 South Bohemian Cup, Tjekkoslovakiet
23-24/8 EM, Jugoslavien
23-24/8 Pierre Trebod, Frankrig
1419 Høstkonkurrence 1, distrikt Vest, Van-

del
21/9 Høslkonkurrence 1, distrikt Øst
27-28/9 DM i alle klasser, Ringsted
l2110 Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
18-19/ 10 1O-startskonkurrence, efterår, Trolles-

minde
26110 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest, Fyn
2/l I Flyvedagskonkurrence, decentraliseret
2/11 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
l6lll Landsmøde, Nyborg, start kl. 11.00
23l11 Høstkonkurrence 3, distrikt Øst
7/12 Distriktskonkurrencer, begge distrikter

2ll12 Julekonkurrence, distrikt Øst, Trolles-
minde.

Linestyring:
3-415 Windy-Pokalen, Kbh., alle klasser
l1/5 2. Vår Vest, Århus, F2B, F2D
17-18/5 Kraiwiesen, Østrig, FAI-konkurrence
24-25/ 5 Limfjordsstævne, Ålborg, alle klasser
7-816 Utrecht, Holland, FAI konkurrence
15/6 Hertug Hans Stævne, Haderslev, F2B,

F2D
2l-22/6 Paris, Frankrig, FAI konkurrence
28/6-6/7 Sommerlejr, Vandel, alle klasser
12-18/? VM, Polen
3/8 Haderslev Cup, Haderslev, F2B,

G/Y

mm.

F2D,

9-10/8 Amerongen, Holland, FAl-konkurrence
i F2D

24/8 l. HøsI Øst, København, alle klasser
30-31/8 DM, Ålborg, alle klasser
l4/9 Comet Cup, København, alle klasser
20-21/9 Bochum, Vesttyskland, FAI konkur-

rence
28/9 1. Høst Vest, Ålborg, alle klasser
4-5ll0Utrecht, Holland, FAI konkurrence
12/10 Københavnsmesterskab, Kbh., alle klas-

ser
19/10 Jysk mesterskab, Århus, F2A, F2C,

G/Y
26/10 2. Høst Øst, København, alle klasser

Yderligere oplysninger om RC-konkurrencer
kan ses i >RC-information<.

RatingJiste
Udtagelsen af landshold til EM-80 vil ske umid-
delbart efter afholdelsen af vårkonkurrence 2 i
distrikt Vest d. 25. maj. Nedenstående rating-
liste er ført på basis af konkurrencerne afholdt i
udtagelsesperioden - dvs. første konkurrence er
Jyllandsslaget 1979, og sidste er Sjællandsme-
sterskabet d. 13/4.

RatingJisten ser lidt anderledes ud end den
plejer - det skyldes en ændret beregningsform
(der ikke kræver det helt store computer-anlæg).
Listen bruges på fuldstændig samme måde som
hidtil. Peter Buchwald, der står for den, har lov-
et at offentliggøre principperne for udregninger-
ne engang med tiden.

FlA:
l. Thomas Olie.............................. I 2,8
2. Per Crunnet* ............................. 10,3

3.PeterOtte................................. 9,9
4. Jørn Rasmussen ......................... ?,0
5. Hugo Ernst***........................... 5,5

6. Jan Neergård*............................ 4,0
7. Henrik lskovr........-................... 3,3

8. Jytte Noer Larsen .....................-. 3,2
9. Peler Buchwald*,........................ 3,1

9. JanBebe*...,............................. 3,1

I l. Karsten Kongstad*...................... 1,9

12. Bo Nyhegn*............................... 1,7

13. Torleif Jensen*........................... 0.0
14. Thomas Xoster* 0.7
15. SteffenJensen... 3.!
I6. Bjarne Jorgen!en'.................... .. 3,8
17. Kim Ko\rer......- .1.3

18. Tomm! Sandb\ J.n!en*............ - 6,.1

19.ErikNieniædt.. 6,1
20. Erik Jensen'*'................ ...... - 1,0
21. Finn Bjerrer ........................... - 8,6
22. Palle Pedersen......................... +25.2

FlB:
l. Bjarne Jørgensen***....................... 4,1
2. Jens B. Kristcnscn*** ...................-. 2.4
3. Povl Krislenseni *1...............,.. -...... 0,5
3. Erik Jacobsen* .. -........................... 0,5
5. Peter Rasmussen* .......................... 0,0
6. Poul Rasmusscn***..................... - 0,2
7. Kjeld Kongsberg'** ................-... + 1,7

8. Bjarne Ceipel**1 ........................ - 6,2

Kun ekspetlet er ntedlagel pd ralinqlislen.
*. fbjet mindre end 3 konkuftencet i perioden.

++: ikke rcsulht fru de sidsle 3 mdnedet.
***: begge own.ttdende samtidiEt.

Nyt fra Teknisk Afdeling
På grund af stigende omkostninger og svingende
valutakurser er vi desværre nødt til at forhøje
priserne:

KSB D/T timer............................... 75,- kr.
Seelig F1A timer (1 funktion) ............. 85,- kr.
Seelig F1B timer (3 funktioner) 115,- kr.
Seelig FIC timer (4 funktioner) 130,- kr.
Seelig %A timer (3 funktioner) 115,- kr.

Towmaster højstartsspil ................... 50,- kr.

FAI Supply I x 6 motorgummi ........... 50,- kr.
Pirelli I x6motorgummi .................. 85,- kr.

Vi har et restlager duraluminiumplader, som vi
gerne vil af med, hvorfor disse sælges til meget
favorable priser. Pladernes størrelse er 25x50
cm.
1,5 mm..........
1,5 mm..........
2,0 mm..........
3,0 mm..........

Bestil varerne ved at skrive til:
Teknisk Afdeling
Ahornsweg 5

2391 Ellund
Vesttyskland

Varerne bliver sendt til dig sammen med en reg

ning, som du bedes betale hurtigst muligt.

Konkurrence-
indbydelser
Holland International 1980, d, l1-lE/5
Denne konkurrence er årets første af de store eu-
ropæiske. Den afholdes i år på en ny plads, Al-
mere, industrikvarter De Vaart, ca. 50 km sydøst
for Amsterdam.

Der flyves i de tre internationale klasser FlA,
FIB og FlC.

Konkurrencen starter lørdag kl. 14.00 og sid-

ste ordinære periode slutter søndag kl. 14.30.

Perioderne deles i svævemodel-del og
motormodei-del som hollænderne har for vane.

Tilmelding til:
Bert Kroon
Keurvorstiaan l4
6832 JR Arnhem
Holland

- senest d. 1. maj sammen med startgebyret,
som er 25,- Gylden pr. klasse.

Det skal tilføjes, at der normalt ikke er proble-
mer med forsinket tilmelding - specielt ikke,
når vi har modtaget besked så sent, at rettidig til-
melding nærmest er udelukket.

Arrangørerne gør opmærksom på, at alle er
velkomne til at deltage i den hollandske vårkon-
kurrence torsdag d. 15. maj på Rozendaalse Hei
ved Arnhem. Denne konkurrence starter kl.
10.00 - og der flyves ikke klasse FlC.

Vårkonkurrence 2, distrikt Vest d. 2515

Konkurrencen afholdes på flyvestation Vandel.
Der vil være adgang til pladsen fra kl. 9.00.
Husk at sende tilmelding rettidigt, da det er en

betingelse for at kunne få adgang til pladsen.

Der flyves alle klasser, og første periode star-
ter kl. 10.00. Efter sidste periode vil vi arrangere
fælles kaffebord på kroen.

Tilmelding senest lredag d. 16. maj til:
Per Grunnet
Mariendalsvej 47, 5610 Assens
Tlf. 09-71 28 68.

I tilmeldingen skal man opgive navn, adresse,

CPR-nummer samt hvilke klasser man ønsker at

deltage i.
I tilfælde af dårligt vejr kan man ringe til Per

Grunnet søndag morgen fra kl. 7.00 og høre om
evt. aflysning.

15,- kr.
20,- kr.
30,- kr.
40,- kr.
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British National Championships 19E0

Fritflyvnings-Unionens medlemmer er blevet in-
viteret til at deltage i de engelske mesterskaber i
fritflyvning. De afholdes i dagene 24.-26. maj på
RAF Barkston Heath, Lincolnshire ca. l0 km
nord for Crantham.

Der flyves et utal af klasser på de tre dage,
men mest interessant for danskere er nok FAI-
konkurrencerne, som flyves mandag d. 26.

Interesserede kan henvende sig til:
SMAE (Nats Entry)
39, Bowhill Grove
Leicester
LE5 2PD
England

- og få yderligere oplysninger. SMAE beder
om, at man vedlægger svarkuvert ved evt. hen-
vendelse. Sidste dag for tilmelding opgives til 3.
maj - men et par dages forsinkelse kan nok ac-
cepteres.

Jyllandsslag 1980, Vandel, d.5.-6. juli
På Sommerlejrens første weekend afholdes som
sædvanlig en international konkurrence i klasse
Al beg., Al eks., A'2 beg., FlA, FlB, FIC samt
chuckglider.

Første periode starter lørdag kl. 15.00. Sidste
ordinære periode slutter midt på søndag efter-
middag.

Husk tilmeldingl Det er yderst vigtigt, at alle
deltagere har tilmeldt sig rettidigt, da det ellers
vil være umuligt at komme ind på Vandel flyve-
plads.

Tilmeldingen skal sendes til:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5

D-2391 Ellund
Vesttyskland

- senest mandag d. 23. juni. Tilmeldingen skal
indeholde navn, adresse, personnummer (for ud-
lændinge: pasnummer) samt oplysning om, hvil-
ke klasser man vil deltage i.

Deltagere vil have mulighed for at campere på
flyvestationens område. Det vil endvidere være
muligt at få aftensmad lørdag aften på kroen
samt morgenmad og frokost samme sted om

søndagen. Dette oplyses nærmere ved briefingen
umiddeibart før konkurrencen starter.

Amerikansk postkonkurrence
Det amerikanske fritflyvningsforbund, NFFS,
arrangerer en postkonkurrence, hvor resultatet
af en 5-starts konkurrence + evt. fly-off-tider
(med stigende max) tæller.

Konkurrencen skal flyves i september eller ok-
tober - alle dage er lige gode, man kan prøve
flere gange og vælge det bedste resultat. Resulta-
tet sendes til:

Steve Geraghty
194 Vista Del Monte
Los Gatos
California,95030
USA.

Resultatet skal sendes senest 15. november 1980.
Der flyves FlA, FlB, FlC, P-30, Al (5 x 120

sek. + fly-offl, Coupe d'Hiver (5x 180 sek. +
fly-off) samt nogle amerikanske klasser.

Nye blanketter
Hvad skal vi gøre for at få konkurrenceindby-
delser og konkurrenceresultater til tiden? Hvor-
dan får vi klubberne til at afvikle stævner på en
god måde? Det er spørgsmål, som til stadighed
har været diskuteret i unionens bestyrelse. Vi
ved stadig ikke, om vi har fundet de vises sten,
men nu har klubberne fået tilsendt et antal ske-
maer >Planlægning af konkurrencer(, som skul-
le lette planlægningen. Desuden har unionen få-
et lavet blanketter med gennemslag til brug for
indberetning af konkurrenceresultater. Blanket-
terne bør udfyldes straks på konkurrencedagen,
hvorefter den første side sendes til unionen og
den anden side + referat sendes til Modelflyve-
nyts linestyringsredaktør (Hans Geschwendtner,
Wibrandtsvej 67,2300 Kbh. S). Den tredie side
er klubbens kopi.

Sportslicens
Hvis du skal deltage i udenlandske konkurren-
cer, skal du have en licens. Den får du ved at sen-
de oplysninger om navn, adresse, fødselsdato og
fødselssted samt et pasbillede til sekretæren og
indsætter 60,- kr. på unionens postgirokonto.

Diplom
I forbindelse med flyvedagskonkurrencen tog
John Amnitzbøll C-diplom i kunstflyvning, så

nu er han i det mindste pr. definition ekspert!

Konkurrence-
indbydelser
2. vårkonkurrence Vest for Storebælt d. ll maj
ALK indbyder hermed til denne konkurrence,
der flyves på græs.

Sted: ALKs bane, kl. 10.00.
Klasser: F2B kunstflyvning og F2D combar.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse.
Tilmelding: Senest 3 da,ee før ril:

Ulrik Nielsen
Crøfthøjparken 163, lejl 24,
8260 Viby J.

Jura-Cup 19E0, d. 15.-18. maj
lst Paul Bugl Memorial Contest
Der flyves i Kraiwiesen lige uden for Salzburg i
Østrig.

Klasser: 'l eam-race, stunt og speed (max.
18,50 meter).

Startgebyr: 150 østr. Sh. (ca. 60,- kr.).
Tid: Torsdag d. 15. maj til søndag d. 18. maj.
Dette er en af de helt store konkurrencer i Eu-

ropa, hvor der uden tvivl kommer deltagelse fra
mange lande incl. østlandene. En herlig forsmag
på VM.

Tilmelding senest 5. maj til:
Jens Geschwendtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
Tlf. 01-51 74 47.

Limfjordsstævnet 1980, d.24.-25. maj, Ålborg
Aviators modelflyvere indbyder hermed til
Lirnfjordsstævnet 1980 lørdag d. 24. maj kl.
10.00 og søndag d. 25 maj kl. 9.00.

Sted: Alborg (Hesteskoen, Rørdal).
Der flyves på asfalt i følgende klasser: F2A

speed, F2C team-race og Good-Year, mens der
på græsbane samme sted flyves F2B stunt (be-
gynder og ekspert) og F2D combat.

Der vil blive fløjet i alle klasser begge dage.
Startgebyr: 30,- kr. pr. klasse.
Diverse vandrepokaler bedes medbragt.
Spisning foregår som sædvanlig lørdag aften

kl. 19.30. Pris 50,- kr. pr. kuvert. Da pladsen er
begrænset til max. 60 personer, bedes tilmelding
ske hurtigst muligt.

Madpakke til søndagen: 15,- kr.
Campering kan finde sted ved flyvepladsen.
Den absolut sidste frist for tilmelding og beta-

ling til konkurrencen er den 5. maj 1980.

Tilmelding til:
Aviators modelflyvere
c/o Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66

9000 Alborg
Postgiro: 5 62 0l 71.

Criterium Midden Nederland 19E0, 7.-8. juni
Dette er en af de helt store europæiske konkur-
rencer, hvor der endda har været dansk domi-
nans de sidste mange år. Der er mange interesse-
rede, så meld dig i god tid, hvis du mangler
transportmulighed.

Der flyves i klasserne speed, team-race og
stunt.

Nærmere oplysninger foreligger ikke endnu,
men kontakt:

Jens Ceschwendtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
Tlf . ol-51 '74 4'7.

Hertug Hans Stævne, Haderslev d. 15. juni
Haderslev Modelflyveklub indbyder til Hertug
Hans Stævne 1980.

Tid og sted: Søndag d. 15. juni kl. 9.30 på Ha-
derslev MFKs bane.

Klasser: Stunt og combat.
Startgebyr: 10,- kr. pr. klasse.
Tilmelding senest d. 6. juni til:

Kurt Pedersen
Jomfrustien 26, 6lm Haderslev
Tlf. 04-52 51 01.

Paris International, Le Bourget, Frankrig
Denne konkurrence, som der var referat fra 19'79

i Modelflyvenyt 5/79, er absolut værd at gæste.

Der flyves team-racej stunt og speed.

Nærmere oplysninger kan fås fra:
Jens Ceschrvendtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
TIf . 0l-51 74 4'7 .
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MODEL
ENTER

ALT I RC-UDSTYR
Vi sender overalt

- Porlofrit ved køb over kr. 200,-.

OLE HARDER
Torsholms A116 6 - 3400 Hillerød

Tll. (03) 28 66 00 - osså arten

Postgiro nr. 7 31 77 '19

,f,

&t

FALCON matk2
Falcon mark 2 med stilbar hovedrotor (kollektiv
pitch) og autorotation. Denne helikopter er velegnet
til både begyndere og eksperter. Pris kr.2.250,'
HUGHES H 500 krop kan monteres senere..

Pris kr. 925,-

-lÅt> @ ?*'L\

SURVEYOR 16
Surveyor 16 er beregnet for 10 ccm motor. Den har vundet
mange sejre i Sverige. Den er meget sødygtig, selv i meget
hårdt vejr. Længde 960 mm, bredde 340 mm.

Pris kun kr.495,-

..#{
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GilDGilB FFIEI ?E
Vil du være mellem topkørerne i 1980, skal du vælge en Ser-
pent pro 79. Den har vundet utallige løb i 1979. 

-rlA-.Skivebremse med dobbelte kuglelejer { 5l -t
Kobling med dobbelte kuglelejer ,,-2. [f . '-
Forvogn med dobbelte kuglelejer P(\:t' '
AMPS special-differentiale. I
Yi lører også komplet reservedelslager til Serpent

Send kr. 10,- i frimærker og modtag katalog med RC.
speedbåde og tilbehør.
Send kr. 5,- i lrimærker og modtag katalog med RC.bi.
ler.

\t(
' .(>_z

SURVEYOR XL
En ny, forbedret version af Surveyor
16. Den har en meget stabil gang
ved høje hastigheder. Længde
1.100 mm, bredde 345 mm.

Pris kr.650,-
Yi fører også alle de kendte speed-
ror f ra RC-BAT i Sverige, som er af
meget høj kvalitet.

6:tf--'""%

l*- -

H usk - vi er f ørsf og størst med Rc-biler



FudilDa€
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Telefon:02- 91 01 01

lntet salg til private

Nu kommer den længe ventede

Sender:
Nyt moderne design
Nye styrepinde (semi open gimbal)
Reduktion på 2 kanaler
Antenne nedskydelig i sender
Bærehåndtag i stål
Let udskiftelig krystal

afløser for Futqba FM-35

FP-5LK
FM, 35 MHz

Sættet indeholder:
Sender, modtager, 3 servo S-23, NC akku
til sender og modtager, oplader med 2 kontrol-
lamper, tilslutningsledninger, servomonteringer,
mv.

Servo:
20x40x40mm
Vægt: 47 gram
Træk: 2,6 kg/cm
Nye, kraftige tandhjul

Modtager:
Nyt, mindre design
3-polet stik-forbindelser
Let udskiftelig krystal
6 kanaler indbygget

Spørg forhandleren om prisen!


