


Ernu4nzf nyheder lg8l

GRAUPNER/JR E4
komplet sæt med 1 servo .......... kr.790,00
40 MHz, smalbåndet (10 KHz raster), max. 2 servoer.

GRAUPNER/JR T1008 FMsss
komplet sæt med 1 servo ....... kr. 1.475,00
27, 35 el. 40 MHz, udskifteligt sendermodul, max. 4
servoer.

GRAUPNER/JR T3014 FMsss
komplet sæt med 1 servo ....... kr. 1.995,00
27,35 el.40 MHz, udskifteligt sendermodul. Dual-rate,
mixer-funktion, servo-omskiftning, max. 7 servoer.

GRAUPNER/GRUNDIG TM 2014 FM
komplet sæt med 1 servo ....... kr. 1.926,00
27, 35 el. 40 MHz, udski f tel i gt sendermodu L Sender 8K
kan udbygges med dual-rate-modul, exponentialsty-
rings-modul, omskifter-modul og/eller Nautic-skifter-
modul. Normal servo-poling (andre fabrikater kan an-
vendes).

Alle sæt leveres uden strømkilde og så snart de enkelte typer er godkendt ved P&T.
Pladsen tillader ikke en fyldestgørende opremsning af alle fortrin og finesser, men alt kan læses i

nyhedsprospektet N-81, der kan købes hos forhandlerne.

Katalog 34FS for 1981 på 528 sider er nu ude hos forhandlerne.

Generalagentu r og i mport:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup, t|1.08.6413 33 N ærm este f orh a nd ler anvlses gerne.



Specialtilbud

fra FUTABA, Japan til danske modelflyvere !

Futaba FP-6GN
6 kanals anlæg, FM 35 MHz
Sættet indeholder:

* Sender i matpoleret aluminiumskabinet
med 180' bevægelig støttebøjle,
incl. krystal.

* Modtager, super smalbånd, incl. krystal.
* 4 stk. servoer FP-S26, med kugleleje

og indirekte drive, træk: 3,3 kglcm.
* NC-akku til sender og modtager
* Afbryder med ladestik.
* Forlængerledning til serro.
* D-mærket dobbelt oplader
* Bærerem til sender.
* 3 forskellige serromonteringer.
* Tll her serr o er der:

-1 :orskeill_ee rorhorn, gummitlller,
skir er osr .

Futaba FP-6G\ kan lereres på

alle 20 frekvenser!

Futaba FP-4L
NYT FRA FUTABA:
FP-4L findes nu som FM og 40 MHz.

4-kanals anlæg med I servo.

* Sender i mat, sort kunststof.
* Udskiftelige krystaller.
* Senderen har bærehåndtag i ståI.
* Stort indbygget måleinstrument i sender.
* Semi-open gimbal styrepinde.
* Anlægget kan fungere på tør-elementer.
* Der kan købes NC-akkumulatorsæt med

oplader til anlægget.
* Den ene styrepind kan omstilles til

motorkontrol med 2 forskellige
funktioner. Dele til ombygning følger
med sættet.

Nyheder fra Futaba
De mange nyheder fra Futaba er nu på lager
i Danmark, f.eks. Rate-Gyro, elektroniske
fartregulatorer, flere nye servoer osv.
Spørg din forhandler om nyhederne.

Futaba Danmark har næsten alle reservedele
på lager og har selv værksted i København.

Import og en gros:

Fueaba:
Danmarli
Kastagerve j 27, 2730 Herlev, tlf. 02-91 0l
Forhondler anvises

0l



SOMMER.TILBUD
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Højrup Hobby, østergade 52, 9800 Hjørring, 08-92 50 73
Aalborg Hobby Service, Nørregade 18, 9000 Aalborg, 08-12 13 15
Randers Hobby og Leg, Rådhustorvet 4,8900 Randers,06-42 58 14
Hobby House, Paradisgade 12, 80OO Arhus C,06-12 00 62
Legeland Hobby og Leg, Hospitalsgade 15,8700 Horsens,05-61 60 11

Hobby Hytten, Nygade 4, 8600 Silkeborg, 06-82 13 52
Teddy Legetøj & Hobby, Nørretorv, 7100 Vejle,05-82 39 14
Kolding Hobby, Søndergade 21 , 6000 Kolding, 05-5207 22
Vestjysk Hobby, Kongensgade 142,6700 Esbjerg, 05-12 23 06
Jelsen Hobby & Elektronik, Østergade 5-7, 6400 Sønderborg, 04-42 58 88
Odense Hobbylorretning, Vesterbro 42, 5000 Odense, 09-12 21 04
Farve & Hobbyhjørnet, Klosterplads 4,5700 Svendborg, 09-21 31 31

Glafa Hobby, Nørregade 5, 4100 Ringsted, 03-61 5'l 61.
Stengades Hobbycenler. Stengade 31, 3000 Helsingør. 02-21 04 60

SILVER
SILVER STAR
40 F.RC

{r- R.'N

Tag til
når det gælder modelfl

Rc-biler og -
har et kæmpeudvalg samt mange tilbud

uden for konl
Futaba FP-6GN 6-kanals FM-anlæg på

til kun 2.

Eller 5 liter brændstof til kun

STORT UDVALG I MODELLER fra Grau
RC-ANLÆG: Futaba, Graupne

LøSDELE til anlæg

PROFILHÆFTER: Eppler-Profile l, I
Uundværlig for den se

FAGTIDSSKRIFTER: Flug - RCM - Ra
Auto Modell - S<

Aktiv RC-mand bag diskt

RØDOVRE

vi

Rødovre
ywrng,

til priser
kurrence:
t 35 MHz
.998,- kr.
109,- kr.

raupner, Robbe, DMI, Carrera, Pilot mm.
pner, Microprop, Robbe mm.
,æg haves på lager.

1, Eppler-Profile 2 og NACA-Profile.
r seriøse modelflyver.

Radio Models - Aeromodeller - Modell
- Schiffs Modell.

isken. Vi sender overalt.

E HOBBY
iødovre. Tlf. 01-70 19 04.

åde!

Roskildevej 284, 2610 Rød
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Efi"ny dimension
i RG-flyy,ning 
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For alle, der gerne vil
flyve, og alle, der flyvbr.

s

$:$
*]$

'-Ei-

En driftsikker, gyro-stab r ' _. .e-as(.-e. der er næsten
umulig at ødelægge. Sl;''ca' :- :re akser. Starter og
lander lodret.

Begynderen kan strars f y';e iUFSCPLAN. og for den
erfarne RC-pilot er der ubegræ:sece muligheder, f.eks.
slæb af svæveplan, last?rarsccr cg fotografering.
Flyv TURBOPLAN med en he '<cDters muligheder, men
uden at få 'helikopter-stress,,.
Giv gas og lad den svæve. neieis cu lægger
senderen fra dig - det kan cjr.: k.'.:r med TURBOPLAN.

Hvis du mister kontrollen over TURBOPLAN, vil den
med neutral styrefunktion straks svæve station6rt,
hvorved styrt undgås.

Tekniske data, type RW 96:

Vingediameter:960 mm
Motorstørrelse: 6,5-1 5 cm3
Stigehastighed, max.: 15 m/sek.
Hastighed, vandret, max.: 22 m/sek.
Egenvægt: 2,0-3,5 kg.
Nyttelast (ved 10 cm3 molor): ca. 1,5 kg.
Nødvendigt antal styrefunktioner: 3.

Vejl. udsalgspris incl. 22o/o moms kr. 2.485,-
(Motor og RC-udstyr medfølger ikke)
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Modelflyvenyt 3/81

Medarbejdere ved delte nummer:
Leo Eriksen, Benny Furbo, Steffen Jensen, Ben.
ny Juhlin, Erik Knudsen, Niels Lyhne-Hansen,
John Mau, Ole Meyer, Preben Nørholm, Flem-
ming Pedersen, Palle Pedersen, Leif Petersen,
Luis Petersen, Hans Flabenhøj, Claus Tønnesen,
Carsten Ullerup.

Kontor og ekspedilion:
Tidsskriftet Modelf lyvenyt,
Mariendalsvej 47, 5610 Assens.
Postgirokonto: 7 16 10 77.
Tlf. 09-71 28 68 (hverdage 10-12).

Udgiver:
Dansk Modelf lyve Forbund
Harløsevej 184, 3400 Hillerød.

Abonnomenl for 1981 (6 numre) koster kr. 65,-,
som indsættes på bladets postgirokonto.

Løssalg: Modelflyvenyt forhandles i løssalg i

større kioskertil kr.11,- pr. stk. Kioskdistribution:
Dansk Blad Distribution, llf. 01-13 30 45.

Flytning:
Modelflyvenyt sendes til abonnenlerne gennem
Avispostkontoret. Ved flytning skal abonnenter
derfor meddele det lokale postkontor, at man
abonnerer på bladet - derefter sørger postkor,
toret for, at Avispostkontoret tår meddelelse or
ad resse€endringen.

Udgivelsesterminer:
Modelflyvenyt udkommer i begyndelsen af måne-
derne februar, april, juni, august. oktober og de-
cember. Annoncemateriale skal være os i hænde
senesl en måned før udgivelsen.

Sats, montage, repro: H.P. Sats l/S, Assens.
Tryk: Eks.skolens Trykkeri Aps, Kbh.

Mat€riale til Modelllyvenyt:
lndlæg og artikler til l\4odelflyvenyt sendes til re-
daktøren aI det pågældende stofområde eller til
bladets adresse. Meddelelser, der skal indgå un-
der modelf lyveunionernes of f icielle meddelelser,
skal dog sendes til de pågældende unioners se-
kretariater. Redaktionen påtager sig inlet ansvar
for uopfordret indsendt matefiale. men vt gør vo-
res bedsle!

Redaktionen slullel d. 20/5-1981.
Dead.lina lor nr. 4/81: 29/6-1981.
Modelllyvenyt 4/81 udkommer primo august.

Forsiden viser dennegang, at modelflyvning i

hvert fald ligner en idrætsgren, selvom Dansk
ldræts Forbund ikke kan indse det. Det er Tom
Oxager, der starter sin fritflyvende motormodel.
Billedet er taget ved Vt'/ i Taft 1979.

lndhold:
Alprøvning at Bud Nosen.byggesættel
til RC.iumbomodellen Mr. Mulligan........... side 10
Hans Rabenhøj starter en arlikelserie tor
modelllyvere, der vil llyve med line.
styrede modeller.. ................12
Skalahjørnet ......... ................. 1 7
Wakelieldmodel lor begyndere .......................... t I
Luis Pelersen har hatl lejlighed til
en korl tesl al den nye Rossi 15 .........................22
Hr. Hysl - en mini.mini Rc.svæyer ..-...............27
Claus Tønnesen beskriyer sine oyeffejelser
ilorbindelse med en ny RC.svæyer ...................28
Brændslollanke af -... balsatræ! ..................-.... æ
Et Rc.skalally bliver iil - Benny
Juhlin beskriver Westland Lysander ................. 30
Mest lor begyndere: Drag lære al
dine uhe|d............. .................32
Sløbning al emner i glasf iber............................. 33
Læserbreve ....................-..... 34
Skalatræl i Filskov 1981 ..................................... 35
Konkurrencerererater,....,.,,,,...,,,,.....................,. 36
Orientering lra Frilllyvnings.Unionen ............... 41

Orientering lra CL.unionen ................................. 42
Orientering lra RC.unionen ................................ 43
Opslagstavlen ...... ................. 45

CO\AÅTKLRSUS - \Ien Henning Forbech
sc:r 'oyggerejleder beglndte vi lørdag d. 1.{.

nans kl. 10 om formiddagen med at byg-ee en

kopi af sidste års DM-vinder i combat, >Jolly
Roger<. Der deltog 15 mand, henholdsvis fra Ål-
borg, Sønderjylland og Rydhave, hvor kurset
blev afholdt. Formiddagen gik med at samle
midtersektion og udskæring af vinger. Om efter-
middagen fik alle samlet deres model, og mens
limen tørrede var der lejlighed til at flyve diesel
combat, da vejret var udmærket. Om aftenen
blev modellerne beklædt, og dagen sluttede med
en gang kampteknik.

Søndag blev motorfundamentet monteret og
de sidste ting klargjort til eftermiddagens fl1v-
ning, men vejret var i det dårlige hjørne den dag.
Det blæste og var bidende koldt, men de fleste
kom dog i luften og fik en fornemmelse af at
flyve gløderørscombat. Kurset sluttede kl. l6
med en kop kaffe hos Hans Rabenhøj. Det bler'
et godt og lærerigt kursus, hvor alt klappede per-

Erik K. Kristensen

TR €PROPELLER - Midtjysk Modelbyg har
sendt os dette billede af deres lamellimede træ-
propeller. Propellerne laves med diametre fra
14" til 30", og ud over de almindelige to-blade-
de laves der også 3- og 4-bladede propeller. Pri-
serne ligger fra ca. 70 kr. op til ca. 400 kr.

DIF SAGDE NIIJ - Ved behandlingen i
Dansk Idræts Forbunds bestyrelse af
modelfli r eforbundets ansøgning om op-
tagelse i DIF stemte et stort flertal imod,
at anscgningen bler imødekommet. Kun
12 af bestyreisens 60 medlemmer ønske-
de, at modelfll r erne skulle optages - re-

sten stemie imocl.
Dansk \1o<ielilyr e Forbunds forhand-

iere - Thonas Køster, Bjørn Krogh og
Lu;s Pei;:sen - rar til slede ved DIF's
'bes:lrelsesrncde og begrundede ansøg-
ningen -raml besrarede spørgsmåI. I næ-

s:e nummer al \lodelllpe )i1t vil for-
bundet-s bestl'relse kommentere DIF's af-
r isnins.

WAKEFIELD.BYGGESÆT - Det er iKKe bare
her i Danmark, at wakefield-klassen er ved at
vinde stor popularitet. I Sverige og USA har in-
teressen vist sig at være så stor, at der er sendt
byggesæt på markedet til wakefieldmodeller.
Den svenske fremstilles af Modell Produkter, og
modellen hedder >Tiilka( og er konstrueret af
Bror Eimar, som adskillige gange har været på
det svenske landshold. Den amerikanske hedder
>Wake Up< og produceres af firmaet Champion
Model Products.
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LI\ESTYRI\G I KINA - Sotn det er-fremstiet Dade yid l .\[ t Tu.ft l9T9.forfritfl]vende og ved VM
i Polen_for litiesl)'ringsntodeller 1980 er Kina tilbt:e sottt tnoriel.fl.ttenotion iinternstional sammen-
l:cenq. Billedet her viser, al der oesa er gans i be'i.tnderarbejclet iKino. Modelflyvning dyrkes bl.a.
sotri itnEdonisskole-kursus - i-forllrunderi ses ci pur Iinest.trings-trcenermodeller, mens man i bag-
?runclen kari skirrtte andre o-f ungdontsskolerts aktititeter - bl.a. harmonikaspil. Billedet er taget i
1980 oz udsendt ai det kinesiske nthedsbureuu. Xitthuu.



Olav Hune død
d. 20. maj 1981

D:t ;: =:: i:o: :o:S. at ri ma meddele, at
\orr: \;: c5;lo:eifllrekammerat olav Hu-
Ilr- a: lrr:krrmmet red et trafikuheld, 34 år
gamrnel. Olar blei kendt som modelflyver,
da han : I9:6 kom til KM og næsten samtidig
.talcd: modellllr'eklubben Kjoven i Birke-
rod.

Han har hele sin modelflyvetid gjort et

'tort stlkke arbejde for at fremme linestyret
modellly'r'ning, og Olav har som få kunnet
kombinere sin egen deltagelse i konkurrencer

med arbejdet med klubben og begynderne.
Han kunne endog afse tid til at være leder af
sommerlejren 1978.

Olav vil altid blive husket af sine mange
venner for sit udadvendte og venlige væsen
og foi sin store hjælpsomhed. Olav vil ikke
alene blive husket for sine færdigheder, men
også for sit altid strålende humør og store
smil, samt naturligvis for sit store arbejde
for linestyret modelflyvning i Danmark.

Æret være Olavs minde. Benny Furbo

DANSK KI.UB I TYSKLAND - Harreslev
Modelflyveklub ligger i Sydslesvig, ca. 4 km
s1'd for den danske grænseby Padborg. Har-
reslev er en by på ca. 10.000 indbyggere og
fungerer på det nærmeste som en fbrstad til
Fieniborg o-s heddcr på tlsk Harrislec. Men
dct d:n.ke narn cr rel det oprindeligcl Klub-
l:n ::a::eie r:a:l brggekursu. i augu.l 1972

:: Ha:::..:r Fr:::c.:-,:::. :::;: i ::r::: .9-3
:.:-i :::. ::::::-: .:::::'- :-=: l' ::::-:::::::.
S:::: :: ::: :: :-=-:.;:: '::::lrr:-- :--: ::.
:r': .:ai::-]i:-a:. .-; : :r;:::a: -l;:;:-.::.-
l.r-. l.:l:l : :l:':-:l:i..: :. \:--. . i -::.
-:3:::a::.r: \1:::-\lai I l9! ::r. 3.":-:
C!::re: ::.:rui:'.-rE\:. ij::.= a: r.L:--.:.'-
:j:*:.- rr! ungciomiiore;r:nS.in.::.:i:,.::: :

:,n:en underrisningslære. Den modeltllre-
mæ:sige bag,erund for hans relatirt nlstarte-
de insrruktørvirke har han tået gennem f-lere
års blgning og flyvning med modeller i klub-
bcn.

Bjarne tager sig specielt af de nye folk hver
mandag aften, men af og til dukker der også

et par af de mere garvede op for at nusse med
et eller andet. Hver onsdag bygges der også,
men her kommer de mere erfarne og sysler
mcd deres egne ting, fortæller de sidste nye
vitser, og følger til tider med i stillingen i den
tyske forbundsliga over radioen. Af og til får
undertcgnede lov til at give ct par gode råd
og tips om bygge- og flyveteknik. Endvidere
har jeg også fornøjelsen af at save krydsfi-
ncrprofiler ud til medlemmerne på klubbens
båndsav - og snart skal vi til at bruge en lille
drejebænk, som klubben lornylig har fået
bcvilget penge til.

Hvert år omkring januar måned afholder
vi en generalforsamling, hvor det vigtigste er
at kritisere bestyrelsen, samt at konsumere
pølser/sodavand/ø1, som klubbens soda-
vandskasses overskud spenderer. Dct er altid
en vellykket aften.

Flyvemæssigt ser det lidt mørkt ud herne-
de, idet vores flyveplads er nogle små marker
op til den dansk/tyske grænse. Markerne
kan kun benyttes, når der ikke står afgrøder
på dem, så vi er glade, når der er konkurren-
ccr oppe i fædrelandet. Harreslev Danske

Olav Ernst checker sin Abdul

Skoles sløjdsal lægger lokale til byggeafte-
nerne, og dens sportsplads er så stor, at der
kan højstartes med halv linelængde i stille
vejr, sådan til lidt grovtrimning. Wakefield-
modeller kan også trimmes med 100 omdrej-
ninger på pladsen.ø

Klubben gør mest ud af Al-modeller for
tiden, men et par nye A2'ere og wakefields er
ved at tage form her i foråret.

Jørgen Korsgaord

Bjarne Geipel i færd med at skære propel.

RADIOSTYRET FRISBEE - Eller hvad man
nu kommer til at tænke på, når man ser et appa-
rat som det på billedet viste. Den hedder >Tur-
boplan< og udmærker sig altså ved at kunne
flyve som en mellemting mellem et konventionelt
modelfly og en helikopter. Flyet er resultatet af
flere års udviklingsarbejde på den østrigske Ær-
com Flugtechnik-fabrik. Det skulle være utrolig
let at lære at flyve radiostyring med sådan en
svend. Den er selvstabil, så hvis noget begynder
at gå galt, så slipper man bare pindene - hvor-
efter flyet stabiliserer sig i luften. Skulle motoren
stoppe undervejs, så svæver det bare ned til jor-
den og lander blidt. >Turboplan< importeres til
Danmark af Dansk Hobby, og man regner med
at have byggesættet ude i forretningerne i løbet
af nogle uger. Vi håber at vende tilbage til emnet
med en test af apparatet. Til den tid har vi måske
også fundet ud af, hvad man skal kalde appara-
ter - en model er dei i hrert fald ikke!

\ I PR€STE\TERER - \'inderen af \FFS In-
:;:.-.:::::=. Pr.::. \1::: i9S0: Heinzi Lorenzen
::" H:::-.:; \1.-c:-iir:k.:,rb. Heinzi randt Al-
i--.:,-. ::: cr.: il:::l: >3 lTl3ngc sekunder
..-:*-:.:. l. i..: i...a:;:l F.;'r::lg::ne skulle afvik-
ls ; sep:en:e: okior.: l9St). oS Heinzi laiede
sine 5 maner sami 3 i!'oii s:a::e: ; iorbindelse
med DlI i Ringsted, hror rejret om sondagen
var fantastisk godt.

PERFECT-PAINT - Dette er navner på en n1
polyurethanbaseret hobbymaling fra der ameri-
kanske firma R&S Hobby Products. Vi har
modtaget farveprøver - der er et rimeligt ud-
valg, specielt vil skala-flyvere kunne finde de
farver, de har brug for. Perfect-Paint blirer
markedsført her i landet sidst på sommeren.

ENGELSK VM-HOLD - Efter en langvarig og
bevæget udtagelsesprocedure er det engelske
landshold omsider blevet udtaget. Der er blevet
fløjet ialt 2l starter i hver klasse, og de tre bedsr
placerede på grundlag af disse starter udgør hol-
det. I FIA droppede førstemanden mindre end
et minut på alle disse starter! Og vejret var ikke
helt let i alle runder. FIA: Peter Williams, An-
thony Cordes og Andy Crisp. FIB: Ron Pollard,
Dave Hipperson og Roy Miller. FIC: Ken Faux,
Stafford Screen og Ray Monks. Dave Hipperson
har trukket sig fra FIB-holdet, og ind kommer i
stedet Bryan spooner,

FlA-holdet er Dbegynderne( i international
sammenhæng, omend både Williams og Crisp
har været på VM-hold tidligere. Sjovt er det, ar
man på de tre følgende pladser finder en af de
mest erfarne trioer inden for engelsk A2-flyv-
ning: Mike Fantham, Elton Drew og Jim Bagu-
ley. Mike Fantham kom kun I sekund efter An-
dy Crisp.....!



VERDENSREKORD - Hideo Enomoto fra Ja- |

pan fløj med sin indendørsmodel en flyvning på

25 min. og 24 sek. d. 3. februar i år. Javist, der
er nogen, der har fløjet over 50 minutter in-
dendørs - men denne flyvning foregik i en hal
med kun 7,95 m til loftet! Og det er en præsla-
tion! Modellen havde 64 cm spændvidde. re_:ece

1,03 g og havde 1,32 g motorgumrri: (Pirelii
1978). Motoren var snoet 1620 orngarge.

FLYV I ENGLA\D - Den kendre engelske
fritflyver Martin Dilll'er i færd med al forberede
noget, som han håber kan blir e en >engelsk Poi-
tou<-konkurrence for irirflpende. Datoen lig-
ger fast - d. 25. okrober - og flyvepladsen
skulle r'ære fremragende, den ligger ved Witch-
lord i Cambridgeshire. En del afbaggrunden for
at arrangere en sådan konkurrence er, at man
håber, ar en stor inlernational konkurrence kan
puste liv i og give ny inspiration til de lokale en-
gelske fritflyvere.

KLISTERMÆRKER - \{odelflle Nyt har
fået tilsendt klubmærker fra tre RC-klubber. Vi
viser dem her og opfordrer andre klubber til at
sende os deres mærker. hris de ril hare dem i
bladet.

SOLAR CHALLE\GER - Aeromodellers ju-
ni-nummer indeholder en lang artikel om Paul
\lcCreadl's solcelle-drerne fl1. Solar Challen-
ger- .{rriklen er skrerei ai \Ian1'n Co*le1'. og

den er nok r'ærd ai dl kke ned i for modeltlS ere.

Skala-fans r il ud fra en god 3-plans tegning r ære
i stand til at fremstille en model af dette interes-

sante fly, som må egne sig fortrinligt til at blive
bygget som RC-elektrofly. Hvem kommer først?

E\

Husk at sende
meddelelser til den
rigtige qdresse !
Meddelelser, der ønskes optager under
>Orientering fra RC-Unionen<, skal sen-

des til unionens sekretariat, og de må r æ-

re fremme senest d. l. i måneden lorud
for bladets udgivelse. Sender man sådan-
ne meddelelser direkte til bladet, risikerer
man, at de bliver forsinkede, idet bladet
først skal sende dem videre til unionen.

Send Modeftyve l{yt
til 3 gode venner !
Du har sikkert tre gode venner, som vil blive glade for at læse

Modelflyve Nyt. Måske din far, som byggede din første model for dig,
og som har savnet det lige siden. Eller din arbejdskammerat, som aldrig
har tid til at komme ud og se dig flyve - men han vil ellers så gerne.

Eller din forlovede, som fØler sig udenfor, når du snakker om dit nye
anlæg med dual-rate og reduktion på alle kanalerne .....
Skriv deres navne og adresser her på kuponen, så sender vi kvit og frit
dine venner et eksemplar af dette nummer af Modelflyve Nyt!

Ja, send mine venner Modelflyve Nyt. Send det til:

Adresse:

Postnr./by:

Adresse:

Postnr./by:

\avn:

Adresse:

Postnr. / b1

Hris dine venner bliver så glade for Modelflyve Nyt, at de ril lortsætte med at læse det, så kan
de indberale abonnementsbeløbet på det girokort, som vi sender med til dem!

Send kuponen til.' Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens
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Leo Eriksen har b5gget en
%-skala model af fl,vet >\Ir.
Mulligan< ud fra et Bud Nosen-
byggesæt. Her fortæller han løst
og fast om sine erfaringer, der er
indvundet over en periode på et
år.

Så kom den da endelig. Jeg kunne se det på
postens lidende og bebrejdende udtryk, da
han forsøgte at bakse pakken igennem dø-
ren. Vi plejer at modtage små pakker her
hos os, og jeg burde nok have underrettet
))væsenet<< om, at der omkring dette tids-

punkt rille komme en forsendelse, der af
omfang og størrelse r.ille overskride den til
daglig afleverede postmængde til vort fir-
ma. Jeg ser endnu får mig hans forskræk-
kede og forundrede blik, dajee flåede pak-
ken fra ham og hastigt forsvandt ud bag-
ved, hvor jeg gik igang med at åbne den.

Og så var det virkelig sandt, det man
havde fortalt mig, kammeraterne på flyve-
pladsen og de andre, jeg havde sludret med
i telefonen, dem der også var grebet af den
nye epidemi >Jumbofeberen<. Det var sgu'
en hel tømmerhandel, der lå på gulvet for-
an mig i kassen, lister i alle størrelser, rund-
stokke, plader, findr og stålstænger. Det

hele pænt srablet og surret, endvidere plast-
poser med skruer, møtrikker, beslag og
som prikken over i'et, sirligt sammenrullet
2lækre tegninger. Jeg blev brat trukket ud
af min drømmeverden ved at nogen prikke-
de mig på skulderen. Hele personalet havde
efterhånden samlet sig omkring mig, min
kone Hanne og vor halvdagsdame Rita stod
med korslagte arme og spurgte stille men
bestemt, om jeg kunne tænke mig at fjerne
de der brædder fra gulvet, så man kunne
komme igang med det, lokalet egentlig var
beregnet til, nemlig et forsøg på at drive en
blandet landhandel, så der måske kunne
komme nogle skillinger i kassen, således at
jeg kunne få betalt første aldrag på den der
dynge træ, som de mente måtte være til den
solterrasse ude i gården, som Hanne sådan
havde ønsket sig. Af en eller anden grund
havde jeg >glemt< at fortælle hende om mit
køb af et af de eftertragtede stand-off
t/a-skala byggesæt: Bud Nosen's >Mr. Mul-
ligan<.

Materialer og skalalighed
Forventningens glæde er den største, har en

eller anden klog fyr engang sagt, og jeg

måtte give ham ret, dajeg for ca. et år siden

begyndte bygningen af >Mr. Mulligan<.

Til venstre ses Mr. Mulligan i |980-udførelsen.
Næsen er for lang. Øverst på siden fremviser
Leo Eriksen stolt modellen i dens endelige
udformning med skalarigtig næsepsrti.

- Det var umagen værd!

l0



Btggesæt: Bud Nosen
Spændvidde: 2,70 m
Vægt: 1l kg.
Be k lædning: Coverite, permagloss
Rødio.' Multipler Profl.
Molor.' Quadra 32 cm'
Propel:20x6 Zinger
Ejer: Leo Eriksen. >i\userne,<

Nar jeg så idag sidder og nyder synet af den
lærdige model, må jeg sige >>og dog ....<

Men lad os gå godt og vel et år tilbage.
Jeg har slæbt byggesættet op i hulen og be-
g)'nder sorteringen af de forskellige dele, li-
ster, plader mm. Efter at have fjernet gum-
mibånd og tape bliver det hele lagt ud på
bord og gulv. Det er rart at vide, at alt man
skal bruge nu også er med i kassen, og san-
delig om ikke det var der alt sammen, hver
en stump. Godt nok var 4 lister brækket,
det kan jo ske, >Bud< kan jo ikke stå og
kontrollere alle byggesættene selv, så det
skal være ham tilgivet. Jeg går delene nær-
mere efter, ta'r lidt på listerne og knækker
8 lister mere. Ved nærmere eftersyn, og ef-
ter at have skelet over til Quadra'en på bor-
det, beslutter jeg at kassere alle listerne til
kroppen. Nu ta'r tingene pludselig farr, jeg
går det hele grundigt igennem og må kon-
statere, at balsalister, balsaplader o_e finer
er af meget dårlig kvalitet. Den kasserede
dynge på gulvet vokser, og den brugelige på
bordet bliver tilsvarende mindre.

Jeg går sur i seng den aften og undlader
at tage Bud Nosen med i min aftenbøn.

Næste morgen bestiller jeg en ny stak li-
ster og balsaplader, livet skal jo gå videre,
og jeg glæder mig allerede til at komme i
gang med bygningen af modellen. Samme
dag falder jeg over et gammelt hobbyblad
og ser til min forundring og glæde en pragt-
fuld treplanstegning al - 

ja, hvad tror I ->Mr. Mulligan<! Lynhurtigt får jeg kopie-
ret tegningen over på cellofan, så den kan
projiceres op på væggen, hvor tegningen til
byggesættet i forvejen er sat op. Jeg stiller
skarpt, får skalategningen op i samme stør-
relse som byggetegningen, og må konstate-
re, at Bud Nosen stand-off skala efter min
mening må betegnes som meget langt fra
skala.

>Frist mod, Antonius,,, iænkte -ieg, >når
alt kommer til alt dre-ier der sig jo kun om
småjusteringer, såsom et ancle: coul. er an-
det understel med tilhørenCe hjuiskærme,
blødere afrunding af kroppens l:n:er og
former.< Til min glæde pas:ece :ideiorel
efter skalategningen, men rii geneæli rar
flyet alt for langt. Jeg besluriede ai blgge
modellen med omtalte modifiia::one:.
undtagen lige det med den lange næs:. Ktr
var den ikke, men det har akici ir:::::::
mig, når man har bygget en ler mode.. a:
man så bagefter skal ødelægge der hele i:i
at hælde I kg bly i næsen for ar få tvngde-
punktet på plads.

En lang næse ....
Jeg skal ikke trætte læserne med den videre
bygning af modellen, men må konsrarere,
at fundet af den lamøse treplanstegning be-

stemt ikke harde gjort tingene lettere lor
mi_s. \u står ),\lr. \lulligan< igen klar til
pror ellf i ning, og når jeg siger igen, må det
indrømmes, ar det gjorde den også sidste

efterår, men se, det var jo det med den lan-
ge næse og blyet. Sådan set fik jeg ret med
hensyn til den mængde bly, nemlig ca. I kg
skal der i en Jumbo-kortnæse, men da Bud
Nosen havde tænkt sig modellen udstyret
med en 10-15 cm' motor, og åbenbart har
konstrueret hele møllen efter den recept,
måtte )Mr. Mulligan< med en Quadra i
snuden monteres med ca. I kg bly i halen!!!
Da >Mr. Mulligan< i lorvejen var velnæret
på ca. l0 kg, kunne jeg se, at der var ved at
gå inflation i planbelastningen. Derlor
hjem med dyret, afkortning af næsen 5-10

cm med de dertil hørende besværligheder.
Men nu, kære venner, nu skal der flyves,

og hvad bedre er, >Mr. Mulligan(<s næse er
blevet skalarigtig. t-

Linestyrede
ku nstf lyvn ingsmodeller
HR 46:
Spændvidde 80 cm. motor 2,5-4 cm3.
Pris:130 kr.

Little Bugbear:
Spændvidde 60 cm, motor 0,8 cm3
(med tank). Pris:68 kr.

Begge modeller er konstrueret med
undervisning lor øje, og de er nemme
og hurtige at bygge og samtidig
stærke og velf lyvende.

Desuden har vi endnu den lille Telco
Turbo Tank CO2 molor til introdukti-
onsprisen 220 kr.

HR Modeller
v. Hans Rabenhøj

Holslebrovej 38, 7830 Vinderup
07'44 21 28 (treeffes bedsi 17-18)

Priser på gontle blode:
Blade fra 197'7-1980:
Ved bestilling af I eller 2 blade er stykprisen
incl. porto kr. 9,-.
3, 4 eller 5 blade koster 7,50 kr. pr. stk
porto.
Over 5 blade koster kr. 6,- pr. stk. incl. por-
to.

TILBUD: Alle 18 numre fra 1977 til og med
1980 samlet koster kr. 80,- incl. porro..

Enkeltnumre fra l98l koster I l,- kr. pr. stk.
incl. porto.

fl
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Abonnelr på Modelflyve I{yt !
Få Modelflyve Nyt leveret gennem brevsprækken hver gang det udkommer! På ku-
ponen herunder kan du bestille abonnement for resten af 1981 (3 blade) til 33 kr.

Enkeltnumre og samlebind
Du kan også bestille gamle numre af bladet. Kryds de numre af, som du ønsker, på
kuponen herunder. Da vi ikke længere kan tilbyde komplette gamle årgange, sætter
vi prisen elter hvor mange gamle numre, du køber.

Modelflyve Nyt sælger også praktiske og solide samlebind, som hver rummer op
til l2 blade, altså 2 årgange. Samlebindene leveres i farverne gul, rød og blå (sølvfar-
ven er p.t. udsolgt).

OBS: Betal først, når du får en regning fra os! Vi ekspederer din bestilling i løbet af
et par dage. Sammen med varerne modtager du en regning og et girokort, så du ved
præcis, hvor meget du skal betale. Betal venligst til bladets girokonto - det for-
enkler vores regnskab!

Htis du ikke vil klippe i bladel, så send din bettilliilg i et bret eller po et pL)st/.()n. Husk trtlcltz o[sendt,rurlrLsse!

Hermed bestiller jeg:

n Abonnement for l98l
(3 blade), pris kr. 33,-

Følgende enkeltnumre (kryds af):
Nr. I Nr. 2 Nr. I Nr. ,1 Nr. 5

1977:lDlf-Ll
1978:!lntrl
19'79:lln!D
1980: lDnnl--l
1981: il fl n
Samlebind itkr.24,- incl. porto:

- gul tr blå iI rød

fra nr. 4/81



Begynd linestyring
med en kunstflyvningsmodel
- OS læs her, hvordan du lettest kommer

igang med denne form "for modelflyvning

Hans Rabenhøj påbegynder her en
serie i tre afsnit, hvori han vil give
vejledning og gode råd til de
modelflyvere, som vil i gang med
linestyring. I dette nummer
handler det om valg af motor,
model og bygning af modellen.

Hvert år starter mange mennesker med at
bygge model og flyve en eller anden form
for modelflyvning. Samtidig må vi konsta-
tere, at kun en lille del af denne gruppe
fortsætter med denne form for
hobby/sport.

Naturligvis er der et stort frafald, hvor
vedkommende landt ud af, at det ikke lige
var sagen at beskæftige sig med dette -
men det største frafald er uden tvivl den
gruppe, der har brugt meget tid og somme
tider også mange penge uden at opnå til-
fredsstillende resultater, der så kan motive-
re til i.idere aktivitet.

Jeg vil gerne i de; lolgende gir e en anr is-

ning pa, hrordan du kan kon:ne igang ned
at fl1r'e med line'ilreCe nci:.le: :å c::
nemmeste o_e billig.:e r.riri: - rg .a:.:.::-:
hare god mulighed ior ar de: irki:<:u.:;:_;.

Det lørsle og bedste rad jeg kan -e;re ci-r
er at indmelde dig i en klub, hvor du kan iå
vejledning i både at bygge og bruge dit ma-
teriel. Desuden vil du i en klub få glæde af
kammeratskabet, som er en vigtig faktor
inden for modelflyvning.

Der findes forskellige former for linesty-
ret flyvning, men du bør starte med at byg-

ge en kunstflyvningsmodel, der er den
mindst kritiske at bygge og flyve. Disse mo-
deller er udmærkede til at træne dig i at
flyve samt til at lære dig at køre med moto-
ren.

Valg af motor
Dette er det allervigtigste og mest kritiske
punkt, når du vil igang med at flyve linesty-
ring. Mange tror, at køber de bare en tilpas
dyr motor, så må den sag være i orden -
men det er ingenlunde korrekt. Sagen er
nemlig den, at vi skal anvende en motor;
der har en helt bestemt måde at køre på. En
linestyret kunstflyvningsmodel må nemlig
ikke flyve for hurtigt, da du så ikke kan nå
at lave manøvrer inden for det begrænsede
rum modellen flyver. Desuden skal moto-
ren kunne trække modellen sejt og stabilt
gennem alle manøvrer, hvilket naturligvis
kræver sejtrækkeevne, men også - og lige
så vigtigt - at motoren kan trække brænd-
stof frem selv under den kraltige manøvre-
ring o-e dermed køre stabilt og sikkert.

De iing. jeg her har opremset. forklarer.
:-',..::a: s: ::.:3::lo:c: thr:1r:: narge al de
.:- - 5-:::: KL :::-'--':;: ::::.:..: i:r :: ...,1=:.;:

-3---:::.:3-:_i :-- --:::-,r:;: r. -:-i:---r-':-----: -:^ i-. :'- 
---'.--'a. ;3: ;:. ;æ:; ..i; :: :.-i::: :: ::-r;::: ;:

-.adan -o:oa. rotl a', =..a.,a::;: Ft::::.:=-
cerbilmotor i en grå Ferguson :raklo: og sa

pløje med den. Det vil uden tlivl llde godt.
men vil ellers være uanvendeligt.

Du skal nu hen og skafle dig en motor,
og denne bør være på 2,5-3,5 cm', da der
findes egnede motorer i denne størrelse,

Fig. I.
Øverst OS Max,
til højre
PAW 2,49 DS.

samt egnede modeller i et fornuftigt pris-
leje.

Lad være med at købe de mindre moto-
rer til at begynde med, da de har for lidt
motorkraft og dermed er for svære at flyve
med.

Der er 5 krav, vi gerne vil have tilgodeset
al en begyndermotor: Den skal være l. ro-
bust, 2. nem at starte, 3. af god kvalitet, 4.
med god ydelse og 5. til en rimelig pris.

Ad l. En begyndermotor får ofte nogle
knubs, og må derfor være kraltigt bygget.
Forestil dig, at du loretager >en lidt hård
landing< (: nedstyrtning), motoren bliver
opbremset fra de ca. 14.000 omdr.,/min. til
stilstand inden for brøkdele af et sekund,
og dette giver nogle kraftige påvirkninger
a: k:umiap og ple-ilstang. der jo gerne skul-
-: :olie :i1 del.

l, \!o:c:::. :\:ai iære let at starte, så ti-
:.:. :: I"-,::.:c.:: :rre b:uees til startfor-
seg.'De:uc:r .itai cen ogrj.-r. nem og
ukritisk at indstille. så ;ilrningerne llkkes.

3. Kvaliieien skal r'ære i orden. så moto-
ren får en rimelig levetid. I den iorbindelse
kan nævnes, at motoren ikke behører at
være forsynet med kuglelejer - slidstl'rken
kan alligevel være fuldt ud tilstrækkelig.

4. Ydelsen bør være på 0,30-0,40 HK, så
du har motorkraft nok.

5. Prisen på motoren vil være noget ai-
hængig af, i hvilken udstrækning oven-
nævnte 4 punkter tilgodeses, men motorer-
ne ligger normalt p.t. i et prisleje på ca.
200-400 kr. incl. lyddæmper.

Der findes naturligvis mange motorer.
der er anvendelige, men af de typer, vi har
haft bedst kendskab til og erfaring med, og
samtidig motorer, der stadigvæk kan skaf-
fes, kan følgende gløderørsmotorer anbefa-
les: OS Max 15 (2,5 cm'), OS Max 20 (3,2
cmr), Fox 15 Schniirle (2,5 cmr), Fox 19

(3,2 cm'), Super Tigre G20/l5G (2,5 cm'),
Webra Glo Star (3,5 cm') og Enye l5 og 19

(2,5 og 3,2 cm'). Af dieselmotorer kan
nævnes: PAW 2,49 DS, Super Tigre
G20/l5D (2,5 cm'), Webra Mach II (2,5
cm'), Oliver Tiger MK IV (2,5 cmr hånd-
bygget, koster ca. 700 kr.). Nogle typiske
begyndermotorer ses på fig. 1.

Der findes også billigere motorer, som
man nok bør holde fingrene fra, da kvalite-

BREV
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ten er meget svingende, og disse motorer er
ofte næsten umulige at få til at køre ordent-
ligt i manøvrer.

Naturligvis kan der findes andre anven-
delige motorer end de nævnte, men så bør
du kontakte nogen, der har erfaring i at lå
de pågældende motorer til at køre ordent-
ligt.

Byggef aciliteter
For det første skal du have et sted at bygge,
og har du et hobbyrum til rådighed er dette
selvfølgelig at foretrække, men absolut ik-
ke nogen nødvendighed. Arbejder du i dit
værelse, kan du reducere svineriet ved at
have en støvsuger ved siden af dig, og så
anvende den hyppigt.

Du skal have en byggeplads, du kan bru-
ge som bedding, når vingen skal laves.
Størrelsen afhænger af, hvor stor en model
du vil igang med. Kravene du skal stille til
pladen er, at den lørst og fremmest skal
være helt plan, og desuden være så blød. ai
du kan stikke knappenåle i den. Del aller-
bedste er en abachiplade. men den er d1':.
En plade blød masonite la,er på e: heh plaai
bord er udmærket.

Af nødvendigt r'ærktøj kan nær'nes:
god, spids hobbykniv, lineal, rinkel, løv-
sav, tang, skruetrækker, pudseklods evt.
med pålimet sandpapir i forskellige finhe-
der, knappenåle, gummibånd og kraftig ta-
pe (til at fastholde limede emner), og det
kan desuden være hensigtsmæssigt med en
balsahøvl).

Naturligvis vil det også være skønt med
en båndsav, pudsemaskine, sprøjtelake-
ringsanlæg o.lign., men lad være med at
bruge alle dine penge på sådanne sager i
starten - brug dem hellere på modeller og
på at flyve.

Valg af model
Din første model bør ( = skal) være en
fladkropsmodel. Hold endelig fingrene
langt væk fra skalamodeller o.lign., da de
altid har dårligere flyveegenskaber end al-
mindelige træningsmodeller.

Den flade krop har mange fordele, hvor-

Fig. 3: LineudJøring

Linefastgørelse linestyr vinge

Linefastgørelse linestyr

af man bl.a. kan næ\'ne: Den er hurtig og
nem at bygge, ligeledes nem at reparere,
motorinstallationen er nem og motorbetje-
ningen er også ligetil. mororen bliver kølet
tilstrækkeligt, og sidsr men ikke mindst er
tanken nem a! komn'ie tii. hrilkel ofte er
nødvendigt ved de irars:i h-:erninelavede

tanke, der oi:e biire: u:æ:re eiier i:ænger
til ar blive moditl:::::.

\atu:liglis :: ;:i :l::: k:..; iiss :i:i !æl
:om hu-i:c;r=c:e-.::-. :.3: :.::: i:: !3:i-
-._ ;:- -- ;-.-'::. .: j r- 5-år-: -. -,. .-:r 5:;- J,:- Y ---a -.e- -.e !': l..i-r- -i 4. s.rL

cer ei ;æ: lJ;:ia-i:rg.
.\i qnede noleiler. de; kan skafles her i

iandei. kan nær'nes: Trainer, SIG Akroma-
srer og HR -{6. Der findes også egnede teg-
ninger såsom: X-3, Peacemaker, Filur.

Bygning af modellen
Nu kan du gå igang med at bygge en flad-
kropsmodel. Der er i den forbindelse lidt
småfiduser, jeg vil gennemgå i det følgen-
de.

Limtyper: Det er et lidt vanskeligt emne at
komme ind på, da der er næsten lige så

mange meninger om dette emne som der er
modelflyvere multipliceret med antallet af
limtyper her i landet. Men jeg vil alligevel
skrive lidt om det:

Før i tiden anvendte vi altid celluloselim,
såsom Danalim, Lyma C, Britfix 66 og
UHU Hart, og disse limtyper er stadigvæk
fuldt ud anvendelige. Der findes jo også
mange andre typer lim, og hvilken type der
skal anvendes, afhænger af, hvad der skal
limes, og hvem der skal lime. Til motorfun-
damenter er en langsomttørrende epoxy ud-

''&"o+'.

rned oianotråd,F

HR 46, som Hans Rabenhøj har konstrueret og laver byggesæt til.
ry

a

trekant mm.

Fig. 4: Lineudføring med stdlwire

vinge lrekonl mm.

mærket, men der er nogle sikkerhedsbe-
stemmelser, der skal overholdes, og derfor
vil jeg ikke anvende disse typer i forbindel-
se med undervisning eller børns bygning af
modeller.

Til alle limopgaver kan anvendes den al-
mindelige hvide >sløjdlim(, men man skal
lige r.ære klar over, at den ikke er vandfast.
Dog er problemet ikke sa stort. da det er
sjældent at modellerne bliver drivvåde.
Denne i1'pe lim har dog endnu en ulempe,
den er sr'ær at slibe i. sa det kan r'ære hen-
sigtsmæssigt at t-inde en anden limtype.

\Ian kan i stedet bruge Titebond-limen,
eller SIG's tilsvarende type, der både er
ugiftig at arbejde med og samtidig nem at
bearbejde, men du kan også vælge en al-
mindelig celluloselim, men lad være med at
snuse til den, det er nemlig ikke helsekost.

Der er også kommet de nye cyano-acry-
lat-lime på markedet. De er hurtige til at
hærde - nogle typer lra 5 sekunder og op
til % minut, så det er fristende at bruge dis-
se, men vent til du bliver mere erfaren i at
bygge, da disse typer kræver meget nøjagti-
ge samlinger, desuden kan de være farlige
at arbejde med, og børn bør overhovedet
ikke komme i nærheden af denne type.

I forbindelse med limning skal du lige
være klar over, at der stilles store krav til
fastgørelse af styretøjet. Det skal kunne
holde til en trækbelastning i linerne på l5
gange modellens vægt, og vejer modellen
500 g, skal den altså kunne tåle en belast-
ning på 7,5 kg, så sørg for at lime grundigt.

Følg ellers byggevejledningen og byg mo-
dellen lige - og kontroller tit, så har du al-
le chancer for et brugbart resultat.

Styretøj: Selv om du følger en byggevejled-
ning, skal du lige se nogle lorskellige må-
der, man kan lave lineudføringerne og

't.:.,:f hængslingen af rorfladerne på.
, Lineudføringen kan enten laves af pia-

notråd, der går fra trekanten og ud gennem
indervingen til selve øjet, hvor linerne fast-
gøres. Det er en slidstærk metode, og den

' er udmærket til begynderfll', dog skal du
passe på, at tråden ikke bøjes, så den ikke
kan gå frit gennem linesn'rene med en blo-

' kering af styretøjet til lølge (se fig. 3).
På fig. 4 er vist en anden form for lineud-

... rustlrit ståI, der ikke kan loddes. Derfor
anvendes den visre samlingsmetode med
kobberrør, der fastklemmes om wiren med
en rundtang eller lignende. Dette er vist
med pile.

fortsættes næste side

'"r' ,.'
"'.r'
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Fig. 5

I timt'laderne, da man derved er garanteret et

æ ciarirgtresuirar.
{} p A ng.'7 ser du endnu en brugbar meto-

Fi-s. 6

c

de. Der er anvendt hængsier al almindeligt
bændel, der kan købes i enhver >damefor-
retning(. Hængslerne limes som vist skifte-
vis over og under rorfladerne, og man får et
billigt og stærkt hængsel. Celluloselim er
udmærket til dette formåI. Sørg for, at der
ikke kommer lim ned i den bevægelige del
af hængslet, da det så vil komme til at gå

sejt og evt. knække.
Er der kommet lim eller lak i hængslet,

kan du væde det med cellulosefortynder og
bevæge det i et par minutter. Lidt olie kan
ofte hjælpe.

Beklædning af modellen
Der er io hovedformer for beklædning, ja-
panpapir der strammes med dope (specielt
strammende celluloselak), og plasticfolie
der er en termoplastic, der strammes med
varme. Hver type har sine fordele og ulem-
per, så dit valg af beklædning afhænger af,
hvilken model du bygger.

Brug aljapanpapir har den fordel, at det
giver en let og meget stiv vinge, hvilket gi-
ver forbedrede flyveegenskaber. Har du en
model med en lidt svag og fleksibel vinge-
opbygning, bør du anvende japanpapir.
Endnu en fordel er, at vingen kan bemales
og blive meget flot - men pas på vægten,
og begræns brugen al lak på de første mo-
deller.

Ulemper ved papirbeklædningen er, at
den ikke er ret holdbar. o.-e kan nemt beska-
diges. o,r desuden er dopelakkerne efter-
:3133ii bier ei meger d1 re.

\':; a: b:u!e plasticlolie til beklædning
J;:a: i:ai en hu:::g. nem. pæn og billig
:3\læii::tg.

Urernpen re,j cienne beklædning er, at
den ikke er så siir som papirbeklædningen,
og bør derfor kun anrendes til vinger med
en kraftig træopblgning (hrilker de fleste
begyndermodeller har).

Har du valgt at beklæde din model med
papir, skal du dernæst have afgjorr, hril-
ken type dope du vil anvende. Der findes
brændstoisikre typer, der kan tåle påvirk-
ning fra de anvendte brændstoffer. Du kan
også anvende almindelig dope eller zapon-
lak, der begge kun er modstandsdygtige
over for dieselbrændstof. Bruger du disse
typer, skal behandlingen afsluttes med en
syntetisk lak, f.eks. Sadolux eller lignende
(på terpentinbasis).

Ligemeget hvilken type dope du anven-
der,s kal træværket først behandles. Giv
først alt træværk, der skal blive overflade
på modellen, dope. Lad dopen tørre natten
over. Slib derefter de værste ruheder væk
med fint slibepapir. Gentag processen.

Kroppen beklædes nu med papir og får der-
med mindst dobbelt sa stor styrke, hvad du
nok vil prise dig 11 kkelig lor på et eller an-
det tidspunkt.

Bruger du brændstofsikker dope lra SIG
eller Aerogloss, gør du følgende: Klip dit
japanpapir til, sa du har 4 stk. til vingen.
Fugt papiret med vand. Læg det fugtige pa-

Forisat -ira -iorezaende strle

Denne metode har den fordel. at den ik-
ke er kritisk for bøjninger, men man skal
dog være meget påpasselig med at få klemt
kobberrøret last nok sammen om wiren.
Styretøjet bør trækprøves inden modellen
færdiggøres.

Hængsling af rorfladerne
De primære krav, vi må stille til hængslin-
gen al rorfladerne, må være letbevægelig-
hed samt styrke. Der er flere muligheder,
og jeg vil vise nogle af de typer, der er egne-
de for begyndere.

Fig. 5 viser den første metode, hvor
hængslet består af en god kvalitet tape (evt.
malertape = >elefanthud<).
a. rorfladerne holdes hen over en bord-

kant, og tapen monteres som vist.
b. processen gentages på den anden side.
c. tapen klemmes sammen, så den kom-

mer til at klæbe sammen som et hæng-
sel.

Dette hængsel skal nu beskyttes mod
brændstof o.lign., og det kan enten gø-

res ved at lakere både hængsel og hale-
plan, se derom under overfladebehand-
ling.

En anden måde at beskytte hængslet
er at beklæde både haleplan og hæng-
sel, se punkt d.

l4

c. Ha.:;,ane:: ::.:;::-i. ::'1.=:=. :- :i:
piasli;ioile - se iercn u:.c;: cr:;ia-
debehandling.

e. Dette gentages på oversiden, og planer
er nu færdigt. Husk at fjerne folien pa
det sted, haleplanet limes til kroppen,
da limen ikke binder ret godt på plastic-
folien.

Du kan også selv lave et metalhængsel,
som består af et stykke rektangulært blik
(f.eks. fra en konservesdåse) samt et lille
stykke 1,5 mm pianotråd. Blikket bøjes så
hen over pianotråden, se fig 6 a.

Der findes også fortrinlige nylonhængs-
ler i handelen, og de kan købes i enhver
hobbyforretning, se fig. 6 b.

På fig. 6 c ser du hængslet monteret mel-
lem rorfladerne. Når du skal lave slidserne
hvori hængslet limes fast, skal du passe på
ikke at gå ud gennem siden af haleplanet.
Dette gøres nemt ved at holde med lingrene
på hver side af træet, mens du skiftevis gra-
ver og skærer træ ud med hobbykniven, du
har så god føling med, hvor kniven befin-
der sig, og stiver samtidig træet af, så det
ikke brækker.

Denne metode anvendes både ved nylon-
hængslet og det hjemmelavede hængsel.

Hængslerne bør limes fast med epoxy, og
man bør forinden give de bevægelige led
lidt olie, så evt. limspild ikke limer hængs-
let fast. Pas på, at der ikke kommer olie på



pir ned på vingen og stram ud. Papiret er
nemt at holde på plads, da det pga. vandet
klistrer til vingestrukturen. Nu dopes der
med en pensel ned gennem det våde papir,
og dopen vil opløse den dope, der forinden
er tilført træværket og dermed lime papiret
til træværket. Dopen tørrer snart, og papi-
ret klæbes til træværket, og vandet for-
damper og strammer papiret. Gentag pro-
cessen for resten af vingen.

Bruger du almindelig dope eller zapon-
lak, bør du beklæde med tørt papir, ellers
er processen den samme. Når så papiret sid-
der fast til træværket, fugtes papiret, og
ved den efterfølgende tørring strammer pa-
piret op som ved foregående eksempel.

Sidder beklædningen ikke ordentligt, og
er dopen indtørret, så beklædningen er li-
met til modellen, kan du påstryge lidt for-
tynder til det limede område, og således
igen opløse limen (: dopen) og så foretage
din ændring.

Vingen dopes nu. Lad dopen tørre natten
over. Slib med meget fint sandpapir, og slib
meget forsigtigt, da japanpapiret meget
nemt beskadiges.

Gentag processen 3-4 gange, og vi har nu
en lorholdsvis glat overflade. Bruger du al-
mindelig dope, skal vingen som før nær'nt
have et tyndt lag alky'dlak.

Er du forøvrigt i tvi\,I om den pågælden-
de lak kan besky'tte modellen mod der
brændstof, der nu skal anvendes. kan du
lave en maleprøve og så hælde brændstof
på lakken.

Skal vingen beklædes med plasticfolie
(Solarfilm, Kvikcote, Monokote o.lign.),
skal den ikke have dope undtagen ude i
kanten, hvor man kan frygte olieindsivning
ind under beklædningen. Se beklædning
med plasticfolie på fig. 8-13.

Af værktøj anvendes: saks, kniv, stryge-
jern med termostat og evt. varmeblæser
(strygejernet kan anvendes).

Fis. 8

Først skal strygejernets temperatur ind-
stilles. Stil først på nylon eller rayon. Lad
strygejernet stå i 5-10 min., så det er gen-

nemvarmt. Læg et prøvest1'kke al filmen
på strygejernet. Ser det ud som srlkkei ril
venstre er temperaturen for lar - prø\ e:l

Fig. 9

højere temperatur. Ser prøvestykket ud
som det i midten er temperaturen i orden.
Prøvestykket til højre er blevet udsat for en

for høj temperatur. Se fig. 8.

Tag den gennemsigtige beskyttelsesfolie
af. Læg solarfilmen ned mod modellen
med farvelaget nedod. Filmen fæstnes 4-5

steder inde ved kroppen med strygejernet.
Se fig. 9.

Fig. I0

Træk filmen ud og sæt den fast. Se fig.
l0 og ll.

Fig. I I

Varm beklædningen ned om iorkanten.
Derefter om bagkanten og vingetippen. Se

fie. 12.

Fis. 12

l5
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Navnesedler og FAl-stickers
Vi du hare iare: e: sæ: :.ar:-=.::::. :: .=:::;i d:r:: modelle: eller ei sæt FAI-stickers med

ii: sco::s.:;::_.-::=:ri: e.! .{. B ..g C-:.æ.e. :Cen:itlkarion.)
L;::-: r:-r1.:-::-:-:: c-::::.: i::i:ii cs -.:r:est ci. 15. august.
\ar ;::sgcl:ne og F-{l-me:ken: blir er trykr på klar r inl lfolie med sort farve. Vinylfolien

er :elrklaebende og iorrigt meget t1.-nd.

Er sæt navnesedler består af ca. 50 stk. Et sæt FAl-stickers består af 50 stk. A-, 50 stk. B-og

50 stk. C-model stickers.
Navneseddel og FAl-sticker har de måI, som du ser på eksemplerne, som er aftrykt her. Du

kan få ændret i teksten, hvor du ønsker det, men angiv med tydelig skrift, hvad der skal stå og
hvor.

Navnesedlerne koster ca. 40 kr., mens et sæt FAl-stickers koster ca. 80 kr. Den nøjagtige
pris afhænger af antallet af bestillinger.

Vi sender de færdige navnesedler og stickers til dig engang i september måned sammen med
en regning og et girokort, så du hurtigt kan betale for dem.

Ved fund af dette modelfly, bedes De
venligst henvende Dem til eieren:

NAVN
ADRESSE
POSTNR.'BY, DANMARK
TELEFONNUMMER

Øverste tekst på engelsk eller
hvad du synes - det må højst
fylde tre linier.

/^\.
-{\ r)z

)\-å4^
tFArl\aq>/

sPolr!!19!!!_

OY ????

MoDEL A

Htisduikketil kltppe i bla4ir.'i,i.r., t.. . - -..-. - --' ,.,,.:. Sl. rir i t d,,htr.

Ja. send mig lolg

.æ: F-{l-s:ickers bestående af 50 stk. A-, 50 stk. B- og 50 stk. C-model stickers.

\til sponslicens-nummer er:

Kuponen sendes til: Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

inden d. 15. augttst 1981.

2j'ffi



Fortin rørene, hvor de senere skal loddes
på tanken.

Tinlod rørene på tanken som vist på fig.
20. Tanken er stadigvæk åben bagtil, og rø-
renes placering kan nemt kontrolleres.
Kontroller, at der er passage gennem alle
rørene.

Lav bagpladen og lod den på tanken.
Lav en trykprøve af tanken. Sænk den

ned i vand og lav overtryk i den ved at puste
forsigtigt gennem et stykke brændstofslan-
ge. Luftbobler vil straks afsløre utætheder.

Monter tanken på modellen.
Køb et brændstoffilter og sæt det ind på

slangen mellem tanken og motoren, det vil
spare dig lor en del besvær senere.

Fortsættelse følger .....
Nu har du lidt at se til. I næste afsnit af
denne artikelserie vil vi se på, hvordan du
tilkører din motor, laver fejlfinding på mo-
toren, se på hvilket udstyr du får brug for
såsom liner, værktøj o.lign. og desuden
gennemgå den flyveteori, du får brug for i
dine første flyvninger.

I seriens 3. afsnit vil vi se på flyvning for
viderekomne mht. flyveteori, vilkår under
konkurrencer, valg af modeller og motorer,
overfladebehandling og trimning af model-
ler. nFig. 13

Fortsat ;fra -forezaende stde

Nu skal beklædningen strammes op.
Dette kan enlen gøres ved at holde stryge-
jernet tæt op al beklædningen og således
lade varmen stramme beklædningen. Tem-
peraturen skal evt. sættes lidt op. En bedre
løsning er at bruge en varmeblæser eller
hårtørreapparat. Se fig. 13.

Efter beklædningen af modellen bør alle
kanterne af plasticfolien forsegles med lim
eller dope, så man forhindrer olie i at træn-
ge ned under beklædningen.

Tank
Nu er modellen ved at være fordig, og vi
mangler kun at få tanken lavet. Af materia-
ler og værktøj skal anvendes: hvidblik
(f.eks. ira en konservesdåse, hvor du skra-
ber evt. maling al), 3 mm kobber- eller
messingrør (udv. mål), loddetin, loddefedt,
loddekolbe, bliksaks (eller en gammel
saks).

Lav tanken efier iølgende :elr-llngsiinier:
Opmærk og klip materialer i :ølgende

måI, se fig. l-1.

Bøg hridblikket og lod det sammen som
vist på fig. 15.

Opmærk lorpladen, husk tillæg der om-
bøjes. Se flig. 16 og 17.

Lod lorpladen af tanken på plads.
Bor hul til kobberrørene som vist på fig.

t8.
Lav de tre kobberrør efter tegningen, iig.

19.

PROFILE
AIRCRAFT

Mange enkelthæfter fra num-
rene 1-262 haves på lager.
Pris pr. stk. kr. 15,00.

Fortegnelse sendes mod
frankeret svarkuvert.

Marinus Olsens
Antikvariat

Studiestræde 41, 1Æ5 Kbh. K.
Telefon 01.13 66 24

ALLE MÅL MILLIMETER-rl
98

128

Fiq. i4 - -1ftl-.1::,'-:: d.r iart: /ytien endeplaciert

///. \ /i/ /,, \-
,/--I--1 // 

-. , Loddes( / t/v __J

Fig. 18

Fig. 15 'l
,l

Skråt
snit

ll--r
ll.
l!

Fis. 17

Husk tillæg
for ombøjning

Påfyldningsrør ehder
ved molorens sugerør

Fig. 19

,I I l

L L_r-li-'

Fig. 20
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DM og 11 nye konsulenter
Vi har lige overstået maj måned, hvor vi tog
hul på sommeren med vores skala-træf.
Mange har snakket sammen om alle de fi-
duser, man kan finde frem til hver for sig,
og så dele med sine kammerater. Man har
fået viden på disse træf, om hvad der
egentlig kræves, hvis man vil prøve, hvor-
dan det er at være med i et skala-DM. Og
endelig har man set andre flyve, og måske
også selv haft sit >rigtige< fly i luften.

Og som I jo nok har set i stævnekalende-
ren her i bladet, så afholdes skala-DM i år
igen hos >Falcon< i Veerst ved Kolding.
Spændende bliver det. Sidste år deltog kun
dn jyde blandt de elleve der var med, men i
år ser det ud til, at der er nogle som mener,
at i hvert lald denne gang skal det være
løgn, i år skal sjællænderne lå konkurren-
ce, og det lyder da godt! Men en anden ting
gør dette DM spændende, det er første
gang, der skal udtages deltagere til Nordisk
Mesterskab i >stand-off scale<. Det er seks

skalabygge-piloter, der skal udtages, tre til
det danske landshold og tre i åben klasse.
Men vær ikke bange. der biire: piacis rok
til de øvrige deltagere, og de: er e:l o;-:,,:i-
se i sig selv at være med. \Ian kan -æ::::
det, så man kan placere sig i ce:- :l:::: ;:.-
de< i et kommende år. Har ma:.:.':.: r=:-:
med, bliver man såmænd bic: a: ;::.

Jeg lik nævnt Nordisk \lesle::i.a: l9: -.
Mere om dette i næste nurlr-.3:.

Og nu til skaladommer-i';:s:: : :--::..:-
gen af april. Det betlder mege: :..: :: :.i:-
lemmer, der beslutter sig ior a: c:.:=_i. : '. :-
re stævner, at man kan stole på Co::=.::---..
at de kan deres job, og at de arbe_i;e: - .:::.-
me positive ånd, som skalablggeie: .:-:
gør, når han skaber sit fl1'. \Ian s\ai :=:.
sikker på en så retfærdig bedømmeise. sc:::
det er menneskeligt muligt. Og ne:op :::
var formålet med dommerkurser. 1i :i;
emner var der med, hvoral langt de i-ie:i:
var modne RC-medlemmer, der et srikke
tid havde beskæftiget sig med skala. De:
gik godt, og når de til næste år har gennem-
gået et efterkursus, tror jeg, at vi er godt
hjulpet. Men vi har jo stadigvæk vores er-
farne, omend lille, stab af gamle dommere.

- Der er noget særligt ved ai r ære donni:r
inden for vores -sruppe. Skalalans skal
nemlig også have glæde al dem som en

slags konsulenter, der kan stå bi, når man
søger råd og oplysninger om det at b1'gge

og flyve skala, specielt når man vil være
med til det sjove, nemlig med i konkurren-
cerne. Så vi får altså også I I nye konsulen-
ter.

Men nok lor denne gang. Vi glæder os til
en god sommer og er en del, der ser frem
med spænding til de mange dejlige fly, som
vi forhåbentlig vil kunne se og opleve i slut-
ningen af august til det første Nordiske Me-
sterskab for vores klasse.

Rigtig god sommer! Benny Juhlin

Til venstre ses en skalamodel af et moderne
kunstflyvningsfly, >Cranfield Al<, skala l:5.
Modellen har en spændvidde pd 2,0 m og vejer
4.920 g. Motoren er en OS-90 FSR. Den er
bygget aJ Henrik Wynne, Skagen
ModeAUveklub.

Rejse til amerikanske

flymuseer
d. 3.-IB. oktober
Svensk Flyhistorisk Forening har i kontakt
med Dansk Flyhistorisk Forening inviteret
alle interesserede til at deltage i noget meget

spændende, en flymuseums Amerika-tur,
der finder sted fra d. 3. til 18. oktober i år.

Starten vil gå fra Kastrup Lufthavn d.
3/10 i et jumbofly, og landingsstedet bliver
Kennedl'Lufthavn i Florida, USA.

I Amerika vil man besøge de bedste og
ior;remste fl1museer, og man vil overvære
f-lere luitshoris med sjældne old-timers og

berømte I11. gennem tiderne.
Der er nok ingen tvivl om, at dette vil

blive en al de oplevelser, der vil blive hu-
sket for liret. Prisen bliver omkring 8.450
svenske kroner, og Hugo Dueholm fra
NRC RC-flyveklubben ved Alborg, der
skal med på turen, vil stå til rådighed for in-
teresserede med alle oplysninger.

Men er man interesseret, må man straks
kontakte Hugo, for indmeldelsesfristen er
lige op over! Hans adresse er: Hugo Due-
holm, Tinghusvej 16, Ullits, 9640 Farsø.
Tlf. 08-63 40 97. Benny Juhlin

Herover Preben Jacobsens Supermarine Spit-

fire. Nedenunder ses Kaj Andersens Fokker E
III med Nuser ved roret.Skalatræffet hos

))Borups
\{odelflyvere(
Sra.a::æifene blev en succes landet over. I
Bor:p på Sjælland var der mødt deltagere
op l3C ll forskellige fly, og man havde en
ie_l:g ciag med en masse skalasnak. Fra
RC-Un:onen rar mødt en dommer, som
gar gode råd med på vejen. Det blev en god
dag.

Billederne her er lra skalatræffet. B.J.
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En wakefield for begyndere
Erik Knudsen præsenterer sin nye
gummimotormodel

Wakefield-klassen er den ældste
modelflyveklasse overhovedet.
Faktisk kan man sige, at
modelflyvning som konkurrence-
sport blev grundlagt med et sæt
konkurrenceregler og
modelspecifikationer for disse
fritfl yvende gummimotormodeller
engang sidst i 1920'erne.
Klassen har altid nydt en rimelig
popularitet verden over, omend
det også i de sidste 20 år har
været betragtet som en
ekspertklasse. Men der er faktisk
ingen grund til, at be-e.vndere ikke
skulle kunne flyve ivakefield. Og
slet ikke, hvis de f.eks. går i gang
med en model på den her
beskrevne!

Wakefield er ikke bare lor ekspe::::. D::
var det måske, da klassen \a: nl . o_: :-:--.
helst skulle hare 130 ,e moro:g:==: : ::.
model, der uden moror vejede Xlltu g.

I dag skal 40 g motorgummi pla:ere-. : :---
model, der vejer 190 g. Der kan kia:$ a: ::
begynder, hvis han kan orenind: p:c:.:-
met med propelsystemet. Noger som ha: ai-
skrækket mange.

Man kan i dag købe færdige radioan,æ_:.
motorer med høj effekt, timere erc. \[en e'-

byggesæt til en wakefield, hvori indgår en
færdig propel? Nej, det findes mig bekendi
ikke.

Den her omtalte wakefield er et lorsøg på
at fremstille en enkelt opbygget model,
hvor propellen skulle kunne købes delvis
færdig, og hvor monteringen af den skulle
indskrænke sig til at bøje et stykke 2 mm
pianotråd. Den er bygget i 3 eksemplarer,
et af mig selv, og de to andre af ungdoms-

skoleelever. Typen kan således ikke siges at
være iærdigudviklet, men man vil ved at
bygge den skaffe sig en model, som med
lethed tager A- og B-diplom i gruppe C.

Ved konstruktionen har jeg lagt vægt på
at fremstille en stabil, lettrimmet model
med et stig, som en nybegynder har mulig-
hed for at styre. Derfor har jeg valgt 12 str.
FAI I x 6 mm motorgummi som motor.
Haleplansprofilet er valgt næsten symme-
trisk, så man selv man lille vinkelforskel
mellem plan og haleplan kan få et stabilt
glid og et lettrimmet stig. Propellen er ikke
den sædvanlige Schwartzbachpropel, men
en variant med smallere blade og lidt æn-
dret vinkellordeling - afpasset til motor-
tværsnittet.

Modellens opbl'gning
Plarel= opbigning er i:adi:ronel. Plane:
\::. :ik: C:l:' - ::ec :;-. ::æ::r:iCe lå
,':. ll-, := 3: J3::ii::.':'.e:-::g:. O:+e.n-

.1;..' :. ^- -- --.' : -..--ri-.-J ;- :- --- -: .1- b--. .. ' L - :- :-\-\4.

r:gr3:: =-3: :=-:- :iii: iir.: :eaad lime:
:: :;:: :.-.::-. i' ;a; iun =kai :ilpa:se

-:--si: -::: :c: a: :å den dgiige \'-iorm. For
a: :z e: ::æ:iil rnid:erplan med si1'rkeforde-
i::_: er horedlisterne af l1'r med aftagende
'*et''ling ud mod ripperne.

Haleplanet skulle have haft symmetrisk
profil. men det anvendte profil er nemmere
a: b1gge, og symmetrivirkningen fås ved at
:unde lorkanten nedelra og op. De viste
:rekantlorstærkninger i plan og haleplan
kan ikke undværes.

Kroppen bygges i to dele hver for sig, og
sammenlimes efter færdiggørelsen. Det an-
rendte balsa skal være let (en l00x 1000
mm plade 3 mm lra 25-35 e- en2 mm pla-
de lra 15-25 g). Efter samlingen kan bag-
kroppen godt pudses noget ned i tykkelse.
\lotordelen fremstilles af 4 ens (puds dem i
et bundt - ligesom man laver vingeribber)
rektangulære balsastykker. De beklædes

Her ses begynderv'akefield'en i stander, klar til
optræk- Vi håber at vende tilbage med en

artikel om optrækkerudstyr mv.

inden samlingen med japanpapir indven-
digt og dopes for ikke at ødelægges al mo-
torsmørelsen. Forstærkninger ved motor-
holdepinden kan limes ind, når de 3 sider er
samlet. Så bores huller til holdepind, og he-
le kroppen dopes en ekstra gang indvendig,
inden den sidste side limes på sammen med
bageste 3 mm kropsspant, der lukket mo-
torrøret bagi.

Det er en fordel at anvende hjælpespan-
ter, når de tre første sider sammenlimes.
Forreste forstærkning af 4 mm krydsfindr
(2 lag 2 mm sammenlimet er bedst) skæres
nu ud og limes på. Bagkroppen fremstilles
på lignende måde af 4 ens balsastykker (in-
gen beklædning indvendig) med et 2 mm
spant forrest.

Efter afpudsning samles kroppen på byg-
gebrædtet med oversiden nedad - samlin-
gen pudses nøjagtig med en bied pudse-

klods. Planet ligger på to 3 mm balsaplader
med forstærkning til de flytbare holdepin-
de (2 mm aluminiumrør). Bruger du timer,
kan du efter behag bygge afrundinger for
og bag.

Næseklodsen laves af 5 mm balsastykker
sammenlimet som krydsfiner og med I mm
aluminium forrest. Bagest en 2 mm krydsfi-
nerplade med en )prop((, der passer i krop-
pen. Denne )prop( laves af 4 mm krydsfi-
ner.

Propellen
Selve foldesystemet (se tegning) fungerer på
følgende måde: Foldestillingen er vist på
tegningen: Motorens moment optages af
stoppinden bag på propelnavet. Den hviler
i et hul i aluminiumslorstærkningen på næ-
seklodsen. Dette hul bores først, når man
har lundet den stilling, hvor propellen fol-
der pænest langs kroppen. Når man vil
starte. skubbes propellen lrem, bageste
,.ioppind frigøres og propellen kan rotere
trir. Så længe moiorens kraft via propel-
akslen presser på forreste stoppind på pro-
pelnarei, r'il propellen rotere. Når motoren
er Iøber ud, presser ljederen foran propel-
navet propellen bagud, så bageste stoppind
går i hul, og propellen folder. Systemet har
hidtil lungeret upåklageligt og er efter min
mening bedre end det sædvanlige Mon-
trealsystem, hvor der er to stoppinde med
hver sin fjeder. Forreste messingrør, hvor
propelnavet kan rotere frit på, er så langt,
at det optager motortrækket.

Propellens blade er lamineret og er tænkt
leveret med hængselplader pålimet, så man
ved en bolt kan montere bladet i den rigtige
stilling efter færdiggørelsen. Da propellen
har flad underside, vil arbejdet med pro-
pelbladet indskrænke sig til at pudse over-
siden i profil, finpudse og beklæde med pa-
pir. Glasfiberforstærkning ved propelro-
den vil være en fordel, men er ikke nødven-
dig.

fortsæltes næste side
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Fortsat fra foregdende side

En begynder har her mulighed for at
fremstille et propelsystem med tilstrækkelig
nøjagtighed til at få gode flyvninger. En af-
tagelig medbringer foran propellen kan for-
bedre systemet, men vil også fordyre det.
Den viste bobbin anvendes til optræk af
motoren uden propel hægtet på. Efter op-
trækket hægtes bobbin'en på propelakslen.
Optræk med rørsystem kan således anven-
des.

Trimning af modellen
Modellen er let at trimme. Først glidetrim-
mes med et svagt højrekurv, hvor tiltning
af haleplanet bruges til at skaffe kurven.
Planets højre øre bør have et wash-out på
ca. 2 mm, venstre øre washout på 5 mm.
Trimklap på halefinnen er ikke vist. Den
kan naturligvis indbygges, men begyndere
er nok tilbøjelige til at ændre for voldsomt
på sådan en klap, og det kan have uheldige
følger i stiget.

Stiget trimmes ved en passende kombina-
tion af højre- og nedadtræk, så modellen
stiger i ret store kurver (5G60 m i
diameter). Se trimmeaniklen i \lodelflp'e
Nyt nr. 6/'78 for -vderligere opl5'sninger.

Gummimotoren
Motoren er et kapirel for sig, og det følgen-
de er kun nogle få gode råd.

Inden du lægger motoren op, bør du va-
ske motorgummiet af i lunkent sæbevand.

Så vejes motoren af (39 g), bindes sammen
(fugtes med vand ved knuden) og lægges op
i 12 strenge. Motoren skal >køres ind< in-
den brugen. En måde er at strække moto-
ren til 5-7 gange .dens længde i et kvarters
tid. Smøringen af motoren gøres bedst,
mens den er strakt (smøremiddel: enten
amerikansk olie eller en blanding af brun
sæbe og glycerin).

Ved optræk strækkes motoren til ca. 5

gange normallængden og med denne læng-
de får den ca. 5090 af sine omdrejninger
(180-210 omdr.). Resten af omdrejningerne
gives, mens man langsomt bevæger sig ind
mod modellen, så fuldt optræk (360-420
omdr.) er nået ved normal længde. Optræk
til mere end 200 omdr. bør altid foregå i
stativ og med rør til at beskytte modellen
ved motorsprængning (se de forskellige sy-
stemer ved konkurrencer).

Forsøgsmodellen har vist gode flyveegen-
skaber, især svæver den godt. Den vil nok
kunne bruges til konkurrencer - måske vil
der også som i Al og A2 blive arrangeret
begynderklasser i wakelieldklassen.

Tegning i fuld størrelse
kommer i handelen
Hvad €, hri-i man ril b1'g-se den?

Ja, i løbet af de næste par måneder r-il
regning i fuld størrelse med udførlig bl'gge-
og flllevejledning være klar, ligesom priser
på propelblade mm. vil foreligge. En teg-
ning, så man i stedet for den laminerede
propel selv kan fremstille propellen af bal-

saplade vil også blive lavet. Erfaringerne
med de første modeller kan så indarbejdes i
tegning og vejledning, så modellen kan
blive så god som mulig.

Utålmodige er indtil da velkomne til at
kontakte mig (07-35 l7 67 mellem 17.30 og
18.30) for at høre, hvordan de hurtigt kan
komme igang.

Efter min mening vil modellen være vel-
egnet i ungdomsskolen, hvis man har byg-
get en begyndersvævemodel eller evt. en P-
30 model.

Selvom vi i Danmark har flere wakefield-
specialister i VM-klasse, så var det rart med
lidt bredde i klassen også. Og specialisterne
vil have godt af lidt konkurrence. Måske
skulle du alligevel vælge en wakefield som
din næste model? n

llanglcr du kontrol o o .2
Ftrtaba har anlæg for radiostyring

PJ llolly l/s

er lagcrfonendc mcd Futabar
et verdcnskcndt RC-anlæg

@llLUi
en specialforretning for radiostyrede sports- og hobbymodeller

abner den 1. august på
Amagerbrogade 144 . 2300 København S . Telf. 01-58 19 74
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Endelig! Enkelte specialimporterede ek-
semplarer al den nye Rossi 2,5 cm3 glød er
kommet til Danmark. Efter at der de sidste
2-3 år konstant har været rygter om en ny,
forbedret Rossi, kom de første prospekter
fra fabrikken her i foråret. Der blev nævnt
ydelser på I,l5 HK for standardmotoren og
1,55 HK for potteversionen. Disse ydelser
ligger langt over de henholdsvis 0,7 og 1,0
HK for den gamle Rossi.

Lad det være sagt med det samme, den
nye Rossi er en væsentlig forbedring både
effekt- og konstruktionsmæssigt i forhold
til den gamle, og det kan man så arbejde vi-
dere med.

Hvad der chokerer mis som morormand
er den totale mangel på afgratning af aksel.
cylinder, stempel mm. \Iit råd til alle nie
Rossi-ejere må r'ære: Skil motoren ad og
algrat, rens derelter alle dele og saml moto-
ren omhyggeligt. Der er to ting, man skal
passe særlig meget på:

Kugleholderen i baglejet er al nylon og
tåler ikke temperaturer over ll0'C. Erfa-
ringerne med nylon i den danske BC motor
viser klart, at det ikke er hensigtsmæssigt
med denne form for holdere i motorer.
Man skal også være opmærksom på, at
denne størrelse lejer ikke ligefrem er en la-
gervare.

En anden ting, der kan volde problemer,
er udtagning al plejlstang og stempel. Når
man tager fat i plejlstangen og trækker, gør
det ligefrem ondt, mens man fornemmer at
stemplet deformeres. Når motoren så sam-
les, kan man ligefrem mærke, hvordan sø-

len skraber i plejlstangslejet. Dette burde
være undgået rent konstruktionsmæssigt.

Men hvad er ændret?
Krumtappen er blevet kraftigere. Forre-

ste leje er nu t/q" og bagerste er 12 mm, og
der er boret hul til smøring af baglejet.
Slibningen er for grov, hvilket kan gire le-
jeproblemer.

Krumtaphuset er robust med et noget
forøget køleareal. Der er drejet frigang om-
kring akslen i tætningsfladen.

Skyllekanalerne er blevet noget større,
særlig boostporten er blevet bredere, hvil-
ket også kan ses på cylinderen, hvis gods-
tykkelse er øget med 0,4 mm.

22

Motortest

Rossi I1/FI

Cylinderen er fræset op ved boostporten
over baglejet, så der er fri tilstrømning.

Stempel/krydspind er uændret, hvori-
mod plejlstangen nu har fået tre smørehul-
ler. Det sidste er placeret direkte tåbeligt på
oversiden, hvor belastningen er størst. Det
hydrodynamiske tryk, der er oparbejdet i
lejet, forsvinder lige hvor der er mest brug
for det.

Bagdækslet er tætnet med en O-ring og
belagt med en plade af fjederståI, hvor
plejlstangen normalt styres, så den ikke
hopper af sølen.

Testkørsel
Der har desraerre ikke rære: :id ril en i1l-
destgørende resr med eiteklkune os\., men
en hurtig sammenligning pa en iestpropel
giver et klart billede af en n1' lorbedret mo-
tor:

Rossi Mk. l: 27.N0 omdr./min.
Rossi Mk. 2: 28.500 omdr.,/min.

ii,

Ovenstående testtal angiver en effektfor-
bedring på omkring 3090.

Rossi l5lFI vejer 180 gram. Den er en

smule større i udvendige mål end den gamle

Rossi, og den nye motor kan ikke umiddel-
bart overtage pladsen i f.eks. en panne efter
den gamle Rossi.

Konklusion
Den nye Rossi vil ganske givet hæve præ-

stationerne i en række klasser. Selv hvor
der flyves med kraftigt modificerede Mk. I

motorer, vil den nye motor give en klar for-
bedring. Det største problem ligger nok i,
at motoren er helt suveræn på markedet.
Og med en begrænset produktion kan det
give en lorvrængning af konkurrenceresul-
iaterne l starten. Luis Petersen

Den nye Rossi l5/FI er os bekendt ikke i hande-
len i Danrnark endnu. Og det kan have lange ud-
sigter, idet efterspørgslen på verdensmarkedet er
meget stor i relation til den ret begrænsede pro-
duktion Red.



TRANSMERC har det hele r også småting!

Støjmåler. Hvis du har problemer med støj,
har vi støjmålere med måleområder som
'følger:
Frekvensområde: 31,5-800 Hz.
Måleområde: 40-110 dB
Batteri: 9 V
Vægt: .150 gram
Mål: 106x66x36 mm.

Modstandskabel og ladeur til
hurtigopladning af sintercelleakkus.
Kan lade op til tre sæt på 6n gang,
max. ladestrøm 8 Ah.

Lærer.elev modul til montering i Terra
Top sender. Der skal b.uges L'E rncci
i begge sendere.

Tena Top udbygningssæt lil 8 kanaler.
t i -^^-^--^

<.a^'.'c ai a^ <.a-'.2<'.':e: 3 s:;. ::ge'.
c?'.a ^13jg.c:S 2. e^Te::aic=
^^^Å^-

Tena Top Multimixmodul til betjening
af 2 servoer samtidig, f.eks. ved
flyvning med V-hale model eller Delta.

Mars FMM program Modul. Med dette
modul kan der forprogrammeres på tre
styrefunktioner, og du kan aktivere
styringen med en trykknap.

Robbe Mars FMM Multiswitch-modul
til bådmanden, der har brug for mange
f unktioner.

E

,å
a

&fL fml Mars Rex Heli-Mix.Modul. Dette modul
er beregnet som mixer til pitch og
halerotor og kobling til pitch og
drossel.

Robbe Mars Rex PSW modul til
progressiv styring, kan isættes i stedel
for Dual-Rate.

Robbe Mars Rex SSR modul til
forprogrammering ai 4 D!'ogrammer.

æ-

\-/

Robbe Autopilot. Lev livet lettere med
din helikopter - brug Robbe Autopilot
så har du styr på din halerotor.

Ring eller skriv tilTransmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre-
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12kt. porto. Send beløbet i check eller trimærker * Vi sender over hele Skandinavien.

Næstvedvei 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: Mandag-fredag 03.79 02 02, alten 03.79 19 55, lørdag 9-12 03.79 19 55

Robbe Mars FMM mixer modul.

TRANSMERC



TRANSMERC sælger også radiostyrede både
Se heret udpluk af de mange dejlige RC-både, som du kan få tilTransmerc-minipriser.

Robbe Marauder motoryacht, længde
900 mm.

Graupner turbåd "Marinaa, længde 490
mm.

Robbe brandbåd rDusseldorlr, længde
1110 mm.

Robbe PT-l5 motortorpedobåd, længde
875 mm.

Robbe Cascade hurtig motoryacht,
længde 645 mm.

Graupner rCommodore", længde 717
mm.

Graupner hvallangerbåd Rau lX,
Iængde'1025 mm.

Graupner motoryacht Pegasus, længde
1212 mm.

Robbe "Diana". længde 1270 mm. Robbe rSkandiaa, længde 1030 mm.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre-
ra og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12kt. porto. Send beløbet i check eller frimærker * Vi sender over hele Skandinavien.

Næstvedvei 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: Mandag.fredag 03-79 02 02, alten 03.79 19 55, lørdag 9.12 03.79 19 55

Robbe toldkrydser "Buchhorn", længde

.;,ta,,.*.a .,,

Graupner nCarinac, længde 520 mm.

Graupner "Bugsier". længde 8'10 mm

TRANSMERC
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Graupner Maxi Speed, længde 630
mm.

Robbe Speedbåd leveres med
påhængsmolor, længde 625 mm.

Graupner luftptdebåd ned 2 el.
motorer. længde 58C nrr.
'#h!i*,b;*..*

Graupner rOptimist<, længde 1040
mm.

Robbe DNessy( speedbåd, længde 600
mm.

,

Robbe 3-punkts speedbåd, længde 540
mm.

Multiplex amfibievogn, kører på land
og sejler i vand. Længde 480 mm.

Hegi Hovercralt luftpudebåd til 2
motorer, længde 985 mm.

Hegi rSandadea, længde 1'125 mm. 6
kg.

Graupner mini.speed E10fi), længde
5'15 mm.

Hurtiglade-sintercelleakkus op til 9,6 V,
1,2 Ah eller 1,4 Ah.
Løse sintercelleakkus til billige priser.
1,2 V, 0,500 Ah pr. stk. kr. 13,50.
1,2V,1,2 Ah pr. stk. kr. 20,50,
ved køb af 10 stk. pr. stk. kr.18,50.
1,2 V , 1,4 Ah pr. stk. kr. 23,50,
ved køb af 10 stk. pr. stk. kr.20,50.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner, Carre-
ra og Hegi koster kr.25,- pr. stk. + 12kr. porto. Send beløbet i check eller frimærker * Vi sender over hele Skandinavien.

Næstvedvei 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: Mandag-lredag 03-79 02 02, alien 0$79 19 55, lørdag 9.12 03-79 19 55

Graupner "Collie", længde 710 mm.

TRANSMERC



TRANSMERC har tilbehør til Rc.både
Robbe-Roqua påhængsmotor med EF
76ll S motor. Højde2t0 mm, tængde
105 mm, bredde 70 mm, vægt 350g.

.*,.
,S\rr i... . ;rstr.*iil r- I i

\$
""&P' . "'

t'nofuN
'rt --#rc

.b
Komplette drevsæt til el.både
Na,ry Konoaxt m. udveksling 3.3:1 med 45 mm skrue.
Na.ry Direki ,.red C;rek.le drev oc 4O mm skrue.
Begge Na,,i.3:e,' e: 'ors;rrei rrec EF76l! moto!. 610 V.

Mekaniske fartr€ulatorer ira
forskellige fabrikker.

AW

Skrueaksler og kardanled i forskellige
fabrikater - bl.a. Graupner og Robbe.

Skibsskruer fra Robbe, Graupner og
Multiplex i forskellige størrelser

Batterisæl m. lader til sender og
modtager.

Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger * små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner, carre.ra og Hegi koster kr.25,- pr. stk. + 12kt. porto. send beløbet icheck-eller trimårxe, * v-i?.0". år* nele skandinavien.

Næstvedvei 73, Bårse, 4720 præslø
Telefon: Mandag-fredag 03-79 02 02, atten 03-79 19 55, rørdag 9.12 03.79 19 s5
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Hr. Hyst
- RC-svæveren, du køn have i ærmet ....

Leif Petersen beskriver her,
hvordan han har udviklet en
mikro-skræntsvæver - plan-
arealet er kun 5,8 dm'!

Hr. Hyst er resultatet af 4 forsøg med små
RC-skræntsvævere. Den første lavede jeg i
påske 1980 ved at bygge en balsakrop ril
vingen fra en motormodel. Resuharet bler'
en model med en spændvidde på 6O cm,
planareal på7,2 dm: og en \'æst på 173 g.

Betinget succes. Ilodellen var ret nem at
flyve, men kunne kun flyle i vind mellem 4
og 12 m/sek. Jeg byggede en større vinge
på l0 dm' beklædt med solarfilm. Fiasko!
Den kunne ikke flyve. Den faldt bare ud af
himlen. Det skyldæs den blanke overflade.
En turbulator hjalp så meget, at det blev
muligt at flyve ned til 3 m/sek., men blæste
det over 7 m,/sek., blæste den væk.

Derefter skete der ikke noget, før jeg et
halvt årstid senere ved en konkurrence blev
spurgt, om jeg ville købe en færdigbygget
Humbrol Firefly. Det ville jeg ikke, fordi
jeg mente, vingen var for svag til RC-flyv-
ning. Tilbuddet fik mig til at tænke, så da
jeg kom hjem, lagde jeg anlægget på et
stykke papir og tegnede en krop uden om
det.

Ved næste stævne 14 dage senere havde
jeg så den første glasfiberkrop med til at vi-
se frem. Den almindelige reaktion var, at
jeg måtte være tosset. Det var jeg lidt ked
af, men det hjalp på humøret, da jeg en
månedstid senere var ude i hestefolden for
at trimme den lærdige model. Jeg regnede
ikke med at lå ballade med hestene, de gik
over 100 meter r'æk, så je,e kastede bare

Hr. Hyst fylder ikke meget! Bemærk antennen,
der hænger og dasker løst i luften.

mod vinden og mod hestene. Jeg må have
kastet lidt hårdt, for et øjeblik senere var
modellen nede og fløj i zig-zag mellem he-
stene, inden den fortsatte ud under hegnet
og landede. Modellen var i trim.

Nu skulle det bare blive flyvevejr, men
der gik en uge, hvor det enten blæste eller
regnede for meget, så jeg gik ikke fløjet
med den inden SMSK skræntcup, hvor jeg
tog den med for at flyve lidt med den efter
konkurrenccn, hvis det blev vejr til det. Så

skete der bare det, at jeg i første runde øde-

lagde min Epsilon, og da jeg syntes, det vil-
le være lidt dumt at ta5e til konkurrence
uden at få et eneste point, besluttede jeg at
bruge den nye model i næste runde på trods
ai en vind på 16-11 m/sek. Flyvningen gik
godt (320 sek. lor 20 ben) og landingen
orerlevede den også. men jeg havde nær
iået den totalskadet, da jeg gik tilbage til
depoter.

For at besklrte den mod vinden havde
jeg stukket den ind på maven, og så skete
der det, at stævnelederen kom mig i møde
for at sige >Stærkt fløjet, Leif< og dunke
mig i brystet. Nu ramte han lidt skævt, så

modellen holdt, men den stakkels mand
blev helt bleg, da jeg hev to vinger og en
krop frem. Da jeg nu havde set, at den sag-
tens kunne klare vinden, varjeg ikke bange
for den mere, så den fik lov til at flyve i de
resterende runder (bedste tid 176 sek.).

Et par uger senere ville jeg prøve at starte
den med gummitov, men det skal man ikke
gøre i sidevind med en så lille model. Da jeg
nu alligevel skulle til at lave nye vinger, ville
jeg forsøge at lave dem massive for at prøve
det også. For at kompensere for en forven-
tet større vægt, forøgede jeg spændvidden
med 9 cm. Vægten pr. vinge steg fra l0
gram til 18 gram, men så var successen der
også. Jeg har nu en robust model, jeg kan
transportere i ærmet og som kan lave al den
kunstflyvning, man forventer af en side-
rorsmodel, rul og snap-rul indbefattet.

Data
Modellen vejer 187 g, planarealet er 5,8
dm'?, planbelastningen 32,2 g/dm'.

Vingerne er massiv 6 mm balsa med glas-
fiberforstærkning ved roden, beklædt med
tyndt japanpapir og dopet. Stålene til vin-
gesamling bør være 2 stk.2 mm pianotråd.

Skyline modtager, Futaba S20 servoer og
110 mA batteri. Der er strøm til ca. 48 mi-
nutter på batteriet. n
Her ser Hr. H)st i sit rette element. Billederne er
af den tidlige tenion med opbygget vinge.
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>Enfant Terrible Mk. II(
Beskrivelse af en skræntmodels tilbliven

Under mottoet >Crash rvith care<
beskriver Claus Tønnesen her,
hvorfor hans nyeste skræntsvæver
netop kom til at se sådan ud.

For at kunne designe et sådant bæst må
man først gøre sig klart, hvad der ønskes af
egenskaber. Dette kan besvares kort: flyve
skræntbanens >ben< hurtigst muligt,
Nemt, siger man til sig selv, det betyder, at
man skal have en spændvidde på ca. 2 m,
så den er manøvredygtig, og en korde på en
40-50 cm, hvilket giver en meget lav profil-
modstand, på grund af et reynolds-tal, der
ligger i nærheden af I mill.!!

Indtil nu har vi altså et flyvetræ, der kan
flyve pokkers stærkt lige ud, og har en god
krængerorsvirkning. Hvad mere har man
brug for? Nå jo, den skal jo også kunne
vende, altså giver vi den et sidelorhold på
l:20, da man kommer op på en høj op-
driftskoefficient i en snæver vending. Hvis
den inducerede modstand ikke skal antage
absurde værdier, har man brug lor dette
høje sideforhold.

Og så til byggebrædtetl \ej. rent. hrad
er det dog min far siger - kan man ikke
bygge en sådan vinge - man kan, hvad
man vil, råber jeg tilbage og går ind og rin-
ger til min gode ven Leif Petersen for at
fortælle ham om min nyeste kreation. Her
skal det lige tilføjes, at Leif er et flinkt
menneske, der altid taler pænt til folk, så

han udtrykte sin henrykkelse ved kort og
godt at sige: >Du ER tosset!!<

Ved denne udtalelse laldt jeg ned fra min
lille lammesky og kunne godt se, at der var
visse ting, der ikke kunne udføres i praksis.
ØV - ideen var god.

Vi prøver igen: spændvidde 2 m, rodkor-
de 20 cm og tip 14 cm. Dette giver et plan-
areal på 34 dm' og et sideforhold på
l:11,75, hvilket skulle give et rimeligt kom-
promis mellem sideforhold, korde (rey-
noldstal) og spændvidde. V-lormen vil jeg
sætte til 4 grader i hver side for at få en god
siderorsvirkning og en stabil flyver, der ba-
re >>kører<<. Denne V-form giver mig godt
nok en noget mindre opdrift, da min op-
drift ikke bliver rettet lige op, men lidt ind-
ad, men dette tab af opdrift er dog ret rin-
ge, ca. t/as/0, og jeg er overbevist om, at det
bliver mere end kompenseret for, da man
ikke skal korrigere nær så meget under
flyvningen, som man skal med mindre V-
form.

Nu kan jeg vist ikke længere undgå at
komme ind på vingeprofilet. Efter grundig
overvejelse har jeg fundet ud af, at et

CTl78 med 200/o flap vil være sagen. Ved I
ikke, hvem der har lavet CT profilerne?
Det er såmænd Eppler profiler, der har væ-
ret udsat for min kærlige behandling - jeg
kan bare ikke nænne at give Eppler skylden
for mine byggefejl. Kan 178'eren flyve hur-
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tigt nok? Nej, men det kan 180'eren, og ved
sammenligning finder man ud af, at ior-
skellen mellem de to faktisk kun ligger i,
hvor meget bagkanten er hævet, derfor
flappen.

Som det allerede er fremgået, skal der
altså flaps på vingen, men skal man nu bru-
ge krængeror eller drejevinger? Dette emne
tør jeg slet ikke bevæge mig ud i, da man
under alle omstændigheder risikerer at for-
nærme nogle ivrige tilhængere af det ene el-
ler det andet system, men blot referere til et
kapitel i Martin Simons udmærkede bog
>Model Aircraft Aerodynamics(, som om-
handler styring af modellen. Her konklude-
rer han under henvisning til nogle vindtun-
nelforsøg af D. Althaus og Wortmann, at
lor den samme ændring i opdriften har et

profil, hvor man bruger flappen, ca. halvt
så meget modstand, som et profil man bare
ændrer indstillingsrinklen påi

Nok om det. det blev ahsl flaps - kræn-
geror. der kom tii a! si)':e ringen. Eiter at
have gået oe i)'ggel lidt på det, som Preben
\ørholm skrer om DLC i sidste nummer,
hvor han påpeger, at en så lang flap kun
kan b1'gges stiv nok ved brug af kulfiber,
kom jeg frem til, at man ligeså godt kunne
skifte kulfiberen ud med glasfiber og få en
lang, blød flap. Denne sætter man så et ror-
horn på i %-punktet, hvortil man lorbinder
sin flap-servo, og i 2/t-punktet forbinder
man sin krængerorsservo.

Hermed undgår man det gab, der ellers
kommer, hvis flappen er nede og krænge-
roret oppe, pga. at man får en jævn over-
gang mellem de to ror: Dette skulle resulte-
re i, at man får mindre modstand. En bief-
fekt er, at man kan styre sit washout. Mix-
ningen af alt dette er praktisk muligt i de
sendere, vi anvender idag; det er gjort af
Ole Lindhart i Mars Rex senderen, og af
mig selv i en Futaba 8-kanals sender.

Disse vidunder-vinger skal nu monteres
på en krop med lav modstand, og her har
jeg været så heldig at have fået lov til at lå-
ne formene til Niels Hassings krop, som er
meget veludførte. Haleplanet rykker man
ud af hvirvlerne fra vingen, da dette derved
kan gøres lidt mindre med en reducering af
modstanden til følge.

Dette kan gøres i praksis ved at montere
det lavt eller højt i lorhold til vingen. Altså
får modellen T-hale. Højderoret bliver na-
turligvis lavet med flap - ingen pendelror
her!! Begrundelse - gå tilbage og se, hvor-
for jeg kasserede drejevingerne. (Spekule-
rer du stadigvæk på, hvorlor jeg satte jord-
højderegulatoren højt og ikke lavt? -
Forestil dig en landing med en lav jordhøj-
deregulator!).

Det skal her tilføjes, at de samme vind-
tunnelforsøg viste, at en200/o flap er lige så

effektiv ved det samme gradudslag som en

3090 flap, forskellen er bare, at der er stør-
re belastninger på servoen med den brede

flap. Nlan kan også slutte, at hvis man sy-
nes, at man ikke har ordentlig siderorsvirk-
ning, skal man ikke gøre klappen bredere
(du bruger da vel ikke pendelror, hva'?),
men gøre sideroret højere.

Nu til bygningen: Skal man bygge flyve-
ren i bly og så putte balsa i lor at gøre den
lettere eller omvendt?

Da mit lager al balsa lor tiden er en del
større end mit bly-lager, bygger jeg i balsa.
Vingerne bliver ribbeopbygget, da jeg fø-
ler, at man kan opnå større nøjagtighed
end ved skumvinger. Ribbeopbygget, nuvel

- men uden hovedbjælke! De bliver fuld-
balsabeklædt og har indvendigt en kile af
80 g/m' glasfibervæv, som spidser fra 5 cm
i roden til 2 cm bredde i tippen lagt loroven
og lorneden omkring %-punktet, forstær-
ket med balsa-riebbing, som er 3 mm i ro-
den aftrapper ril 1,5 mm i tippen, ligeledes i
: ,:-punktet. Disse vinger bliver så beklædt
med 80 g./m' glasfiber udvendigt. Dette
muliggør en helt enorm glat og jævn over-
flade, som ihvert tilfælde ikke er til ulem-
pe, hvis man vil flyve stærkt. Denne opbyg-
ningsmetode vil blive beskrevet i detaljer
senere, og hvis du ikke kommer til Hanst-
holm og ser resultatet af mine >anstrengel-
ser<, må du vente til et senere nummer al
Modelflyvenyt med at læse om, hvordan
dyret flyver. Jeg håber ved samme lejlighed
at kunne bringe detaljerede tegninger og
byggebeskrivelse.

Og husk så lige:
CRASH WITH CARE!

Modelflyprofiler
Martyn Presnell: Airfoils for Aeromodellers.
210 sider, udgivet 1977. Bogen findes på Dan-
marks tekniske Bibliotek i Lyngby, DK-797 ,5.

Forfatteren, som selv er aktiv modelflyver,
gennemgår på de første 40 sider lidt grund-
læggende teori om profiler, vingefacon
mm. Derudover bliver der gennemregnet
nogle >dimensionerings<-eksempler for de
forskellige modeltyper (fritflyvning, line-
styring og radiostyring).

Resten af bogen (170 sider) er computer-
tegninger af en masse forskellige profiler,
som bruges inden for de tre modelflyvegre-
ne, f.eks. Benedek, Arne Hansen, Clark-Y,
Eppler og mange flere.

Det samme profil er tegnet med forskel-
lig korde (vingebredde). Området er fra ca.

200 mm ned til 90 mm i spring på 10 mm i
korden.

Derudover er der tilsvarende tegninger af
de samme profiler, men med reduceret
>tykkelse<. Dette skal forstås på den måde,
at hvis det reducerede profil bliver beklædt
med f.eks. 1,5 mm balsa, bliver resultatet
det oprindelige profil. Peter Buchwald



Mdltegning for 6,7 cm3 team-race lank

40 fndv. s:de Alle nal i millimeter.
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Letvægtstanke
Hvem sagde, at brændstoftanken skulle laves
af metal ....?
I bestræbelserne på at spare \'æ-st
på team-race-modeller er ranken
til brændstoffet heller ikke bleret
forbigået. Verdensmestrene John
Mau og Hans Geschrvendtner
fortaeller her om deres tanke.

En tank loddet sammen på konventionel
måde af hvidbliksplade og messingør veje-
de i den sidste version vi anvendte 8 gram,
hvilket faktisk er mere end vægten af det
brændstof, den indeholder, idet den som
bekendt indeholder 7 cm3 brændstof.

Udviklingen gik derfor først over i alumi-
niumstanke lavet af 0,5 mm aluplade og
aluminiumsrør, der blev limet sammen med
Araldit, og vægten blev dermed halveret til
4 gram.

Vi var spændte på om limningerne kunne
holde, da det er ganske voldsomme påvirk-
ninger en tank er udsat for under flyvning,
nemlig vibrationer og opvarmning fra mo-
toren, relativt højr rry.k fra tryktanknings-
anlægget, samt en ,,lagring< i diesel-
brændstof.

Vores tanke holdt finr rær i ? år, og det
har vist sig, at det først er elrer 2-3 år, at
Aralditten giver op over for dieselbrænd-
stoffet, der som bekendt te-<rår af æter,
petroleum, olie og am1'lnirrar. Hvad angår
gløderørsbrændstof, har ri inger: erthrin-
ger, men det er almindeligr kendr. ar epo\)'
(som f.eks. Araldit) nedbrydes meger hur-
tigt at methanol, så man må nok påregne en
betydelig kortere levetid, hvis de anrendes
til g1øderørsbrændstof.

For at komme videre i vægtbesparelserne
måtte vi se os om efter et materiale, der rar
lettere end aluminium og samtidig havde
den fornødne styrke, og svaret var nærlig-
gende - alle modelflyveres yndlingsmate-
riale: Balsatræl Let, stærkt og nemt at for-
arbejde, og ved at anvende dette materiale

To færdige tanke. Pilothovedet er med til at op-

fylde kravet i reglerne om, at team-race modeller
skal have halvskolapræg.

lykkedes det os at bringe vægten ned til 2
gram for tanken. Ud over vægtbesparelsen
opnår man yderligere fordele, nemlig: bed-
re isolering mod varmeoverførsel og vi-
brationer fra motor til brændstof, større
stivhed i tanken, således at den mere sikkert
holder den kritiske størrelse under de mak-
simalt tilladte 7 cmr, selv efter meget høje
trykpåvirkninger, lettere fremstilling og
endog lettere reparationer.

Fremstilling af balsatank
Til fremstillingen bruges en plade 1,5 mm
balsatræ, helst quartergrain med vægtfylde
120 g/dmt. Skær ca. 20 cm af en 100 mm
bred plade, og du har materialet til adskilli-
ge team-race tanke.

Pladen pudses på begge sider med 400
tørslibepapir og gives 2 gange porefylder
(talkumdope, Aerogloss Sandingsealer el.
lign.) med alpudsning mellem hver gang.
Pladen beklædes derefter med I lag 18

g,zm' glasfibervæv på begge sider. Vævet
lægges på med Hempels Hempadur epoxy,
som fortyndes med methanol i forholdet I
del færdigblandet epoxy (binder og hær-
der) til 2 dele methanol.

Ei:er hærdning pudses pladen atter (pas

på ikke ar slibe gennem r'ær'et) og 2. gang

tonlndet eporl' gives (uden væv). Efter
hærdning har man en brændstoftæt og
stærk >sandwich<-konstruktion: glasfi-
berlbalsa/glasfiber i tværsnit.

Efter en sidste afpudsning er pladen nu
klar til udskæring i de ønskede dimensio-
ner. Brug en meget skarp hobbykniv, da
det er meget væsentligt at få >rene< kanter
for at få tilstrækkelig stærk limning, idet
man skal huske på, at limfladen kun er 1,5

mm. Det er nemmere at opnå en lige og vln-
kelret kant, hvis man skærer pladen lidt i
overstørrelse og pudser til korrekt størrelse
med en pudseklods. En anden væsentlig
ting er, at årerne i træet altid ligger på
tværs af den største længde i de enkelte
stykker, idet det giver den stiveste kon-
struktion.

Samling af tanken
Man er nu klar til at samle tanken, og man
starter med at lime bunden og de to lange
sider og forpladen sammen med cyanoacry-
lat, f.eks. Tixo K 20. Derefter limes tankrø-
rene, som er af aluminium, i tanken. Til fø-
derøret, der er på 3 mm, bores for med et 2
mm bor og hullet files derefter op til 3 mm
med en rottehalefil, idet røret føres helt
igennem pladen, hvorelter det limes og
pudses helt ned i plan med undersiden af
pladen. Derefter undersænkes det en smule
med et 2 mm bor (se tegningen). Toppladen
limes derelter på, idet man skal være meget
omhyggelig med at få luftrøret helt over i
det yderste hjørne af tanken (se tegningen).

Tanken er nu klar til indvendig overfla-
debehandling, der består af 3-4 gange

brændstofbestandig dope, og påføringen
sker gennem det bageste hul, hvor bagpla-
den senere skal påsættes. Brug en lille pen-

fortsættes næste side
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Fortsal fra foregående side

sel og pas på ikke at forstoppe luftrøret.
Samtidig hermed dopes den side af bagpla-
den, der skal vende indad.

Størrelseskontrol
Tanken er nu klar til kontrolmåling og
eventuel finjustering af volumen. Hold tan-
ken lodret med tiltukkede rør nedad og fyld
op med det ønskede rolumen. \fi bruger
6,75 cmr, idet man skal huske, at tank-
ningsventilen på mororen ogsa rummer
lidt, der medregnes til tankstørrelsen. Man
opmåler naturligvis dette volumen med en
fin pipette, hvorefter man afmærker væ-
skeniveauet i tanken, der bagefter pudses ai
på den bagerste plade til længden stemmer.
Bagpladen limes nu på, og tanken pudses af
udvendig.

Rørene sikres med en aralditfairing, og
der afsluttes med en udvendig overfladebe-
handling med 4-5 gange dope, indtil over-
fladen og især kanterne er mættede. Som
afslutning trykprøves tanken med f.eks.
tryktankningsanlægget. Vi har trykprøvet
vores op til 1,8 kglcm', og da vi normalt
tanker med et tryk på 0,6 kg,/cmr er der ri-
gelig morgin.

Vi har endnu ikke haft nogen problemer
med vores tanke i balsa, og det er vores tro,
at typen vil kunne bruges til meget andet
end team-race, idet vi tror, at en god og
grundig overfladebehandling indvendig vil
gøre dem modstandsdygtige over lor gløde-
rørsbrændstof, så de kan holde.

Nu vil nogle nok spørse sig seli. om ikke
det er gale mennesker, der arbejder så me-
get med at bringe en tankr'ægt ned fra S :il
2 gram. Måske ..... men for dem. der ikke
er rigtig kendt med linestyret team-race kan
det oplyses, at det faktisk er meget nødven-
digt at arbejde sådan med enhver detalje i
disse modeller for at få den maksimale
ydelse ud af modellen. I

Et RC-skalafly bliver til - 1.
Benny Juhlin beretter her om sit
nyligt påbegyndte arbejde med en
ny skalamodel. Det er tanken, at
modellens tilblivelseshistorie skal
kunne læses ud af en række
artikler her i bladet - frem til
prøveflyvningen!

Der er mange RC-piloter, der går og tæn-
ker på at bygge sig et skalafly, et fly der er
mere end det, nogle lidt ondskabsfuldt kal-
der et trækors.

Ikke et ondt ord om et almindeligt træ-
ningsfly, det er sjovt at flyve med sådan et,
og så er det selvfølgelig det eneste rigtige at
starte med. Det er helt forkert at begynde
sin karriere som RC-pilot med at skabe det
store, fine skalafly, som byggeprogram nr.
l, 2 eller måske nr. 3. Man skal jo lære at
flyve først, og helst flyve godt, for det med
at flyve skalafly kan godt være noget, der
kræver en del dygtighed af piloten. Man
skal jo også have lidt erfaring med at byg-
ge, før man går i gang med at skabe den

store personlighed blandt modellerne.
En del har spurgt mig om, hvordan man

helst skal gribe det an, når man vil gå i gang

med at bygge skala. Det spørgsmål er ikke
let at svare på. Der findes nok lige så mange
måder at gribe den opgave an på, som der
er skalabyggere. Visse regler må man jo føl-
ge. men alle nuancerne i by-egearbejdet vil
rære forskellige fra pilor til pilot. Hiad
pokker skal ma;.l så srare.r

Jeg ha: funde: på no_s-: :.1: ai:i:: end at
prø\e at bqgge ei kiogt srar sa;r.ei. Seir
er jeg netop gåei i gang rned el n1: projek:.
det gør jeg på min måde, som måske sler ik-
ke passer til andre, men alligevel kan man
godt få inspiration ved at læse om andres
besynderlige lremgangsmåder.

Jeg garanterer ikke for, at I vil få det sto-

re tekniske udbytte af min beretning. Ikke
fordi det skorter på tekniske problemer,
uha da, men I griber måske sagen an på ena
anden måde end jeg, eller måske er I meget
dygtigere end jeg er. I så fald håberjeg, at I
vil kunne læse det som en underholdende
historie, skabelsesberetningen om mit nye
skalabarnl Historien kommer i flere afde-
Iinger, efterhånden som byggeriet skrider
frem, og der bliver måske lidt mellemrum
imellem beretningerne, for det tager sin tid
at bygge sådan noget. Ja, man skal da også
have tid til at nyde skabelsesprocessen, for
at sidde non-stop og bygge er der jo ingen
der kan!

Forelskelse ved første blik!
Det startede for nogle måneder siden. Må-
ske rigtigere, for et halvt år siden. Tiden går
jo forfærdelig hurtigt. Jeg havde lået lyst
til at bygge mig en ny skalaflyver, men hvil-
ken?

Jeg havde tidligere lavet en lille Chip-
munk, som jeg delvis havde overtaget fra
en kammerat, og den fløj faktisk meget
godt, men jeg syntes, at den var lor lille.
Derfor overvejede jeg meget, om jeg skulle
bygge en ny Chipmunk i en noget større
målestok. Faktisk havde jeg fået anskaffet
tegningerne til den, da jeg pludselig mødte
den store forelskelse. Det kom med et slag,
men på en pudsig måde.

Det var på et møde i sportsligt udvalg,
hvor jeg deltog, at Preben Nørholm, der jo
er formand, afleverede et bundt modelfly-
reblade om skala til mig. Bladene var pol-
.ke. så cier rar jo ikke særlig nemt at forstå
dem. men de indeholdt nogle helt skønne
tegnineer meci nuancer, som man næsten
ikke drømmer om. Disse blade bliver iøv-
rigt oversat nu, så andre medlemmer kan få
glæde al dem. Men der rar den!! - Der
var slet ikke nogen tvivl. - Den havde en

særlig skønhed, særpræget kan man sige.

Den lignede nærmest en falk med gribe-
kløerne strakt fremad og med de karakteri-
stiske falkevinger foldet smukt ud.

Det var en engelsk flyver - sådan en kan
ikke nøjes med at hedde >fly< - der bl.a.
havde tjent polske piloter under 2. ver-
denskrig. Det var en helt speciel en, hvis
prototype fløj første gang i 1936, og som
stik imod alle spådomme kom til at spille en
væsentlig rolle for krigens udfald. - Mon
ikke der er nogle, der kender den? Selv nav-
net er specielt, den hedder >Westland Ly-
sander<. Ja, den faldt jeg altså for, men
hvad så?

Indsamling af materiale
Som enhver anden, der bliver offer for en
forelskelse, måtte jeg høre nyt om forel-
skelsens genstand, ja, jeg måtte jo vide alt.
Og det er et ganske morsomt stade, lidt fe-
brilsk måske!

Først fik jeg et modelflyveblad, Scale
Models, fra august 1979, hvori der var an-
meldt et plasticbyggesæt til Lysanderen,

Gamle numre af RG-information
Vi har mindre oplag af følgende numre:

Nr. 47, august 77 Nr. 48, oktober 77 Nr. 50, februar 78
Nr. 52, juni 78 Nr. 54, oktober 78 Nr. 57, april 79
Nr. 60, oktober 79 Nr. 61, december 79 Nr. 63, april 80
Nr. 65, august 80 Nr. 66, oktober 80 Nr. 67, december 80

- samt enkelte eksemplarer af numrene:

45-49-51 -53-55-59
(Ring og reserver, hvis du vil sikre dig nogle af de 6 sidstnævne blade).

Til og med nr. 55 koster bladene kr. 8,- pr. stk. Fra og med nr. 57 er prisen
kr. 10,- pr. stk.

Send beløbet for de ønskede blade med tillæg af kr.6,- til porto og
ekspedition (uanset antal) til:

Giro 3 26 53 66
RC.unionen, Paludansvænge 4, 4700 Næstved

- og skriv numrene på de ønskede blade på kuponen til modtageren.

RC-unionen - os-T221ol
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som fortalte en del om originalflyet og hav-
de dejlige billeder fra det. Men det var bare
en appetitvækker. Jeg fik iøvrigt senere
foræret sådan en lille plasticmodel af en af
hobbyvennerne, der har en forretning i Må-
løv - flink fyr! Men så skete der det, at
indehaveren af Marinus Olsens Antikvariat
i Studiestræde, som er medlem al Nord-
sjællands Fjernstyrings Klub, ringede til
mig og fortalte, at han i Jylland havde fun-
det nogle eksemplarer af det kendte tids-
skrift >Profile Aircraft<, som er en pragt-
fuld udgivelse af historiske fly med billeder,
skitser, bemalinger og udførlige omtaler.

Det er så godt, at man bliver helt l1'kkelig.
Desværre er dette tidsskrift -eåer ind for fle-
re år siden, hvilket er et tab for os, der ger-
ne vil have rigtige og dækkende oplysninger
om vores protot)'per. \len han havde altså
lundet en del numre, o-e ville nu sælge dem
for en ringe pris - og han havde det num-
mer, der fortæller alt om Westland Lysan-
der.

Westland Lysander
Der stod meget, og I skal høre lidt af histo-
rien. Rent teknisk var det i konstruktionen

en lorløber lor det, man i dag kalder for et
)STOL( fll' (STOL : Short Take Off &
Landing, altså fl1' der kræver særlig kort
start- og landin,esbane). Det evnede at flyve
ganske langsomt og krærede kun en lille
mark for at kunne gå op og ned. iV1an troe-
de ved krigens start, at det skulle virke som
kampfly, men det viste sig hurri,et, at den
funktion passede det ikke til. Så fandt man

- da det jo skulle bruges til noget - på at
udnytte dets STOl-egenskaber sammen
med, at det havde en temmelig lydsvag mo-
tor og anvendte det som en snigende ubu-
den gæst til de besatte europæiske lande.
Ubemærket listede det sig ind over konti-
nentet om natten, landede på små marker
og afleverede enten agenter eller tog betyd-
ningsfulde personer ombord og bragte dem
i sikkerhed i England. Det bragte også vig-
tige lorsyninger til de kæmpende under-
grundshære og blev iøvrigt også brugt til at
redde piloter, der var nødlandet på havet.
Og i de missioner lik flyet uvurderlig betyd-
ning for de allierede lande.

Da jeg nu samtidigt havde skrevet til Da-
le Willoughby efter skalabilleder af en ori-
ginal Westland Lysander, der står på et ca-
nadisk flymuseum, og da disse billeder viste
sig at være virkelig gode med en mængde
detaljer på, var jeg ved at være dækket ind
med dokumentationsmateriale.

Jamen kære venner, det gjorde mig helt
kuldret. - Nu måtte jeg igang med at gen-
skabe dette pragtfulde fly. Jeg skrev efter
en tegning og gik i gang, men det vil jeg for-
tælle videre om i et kommende nummer af
bladet. T

Westland Lysander fotogroferet pd det canadiske flymuseum.

God norsk
modelflyvehåndbog
Ottar Srensbøl: \lodelit11 . \Kl-Forlaget, \or-
ge. 128 sider. formar A.1. \.kr. 69.- plus efter-
kravsporto ca. \.k:. 11.:0. ISB\ S:-_<61-069G
9.

Mange af dagens ekspener uai :n..ie.:li-.-
ningens svære kunsi her i forga:_:.-.i 3:::
haft stor glæde af Modellfll'håndboi::_.
som Ottar Stensbøl udgav i 1971. N1'e me-
toder og materialer kommer i hasrigr rem-
po, ligesom forfattere gør nye erfaringer, så
en altdækkende instruktiv vejledning bliver
aldrig en evergreen.

Med Modellfly er Modellflyhåndboken
ført up to date, og den er en værdig efter-
følger i vort nye årti.

Med en så ambitiøs titel er det naturligt
først at konstatere, hvad der måtte mangle
om modelfly. Afsnittet om linestyring er
tyndt elter danske forhold, og teori om mo-
torbehandling er ikke fyldestgørende for
begynderen.

Når dette er sagt, står tilbage en mængde
instruktivt stof om fritflyvning og radiosty-
ring, såvel motor- som svæveflyvning samt
afsnit om materialer, værktøj, beklædning
og elementær aerodynamik. Bogen slutter
med en halv snes sider om konkurrence-
flyvning, modelflyvningens organisation i

Norge samt en righoldig liste med litteratur-
henvisninger. Her findes også en nyttig liste
med forklaring af udenlandske udtryk,
ganske vist på norsk, men det må ikke af-
skrække nogen. De sværeste norske >frem-
medord< er i stil med mutter (møtrik), ba-
lanseror (krængeror) og glødeplug (glode-
:E:). Bcq:n 3r Dræ_gei a: Ce man_se :li.r.::a-

-'-:.:-.i. .:-.::-i.::::. =3--- --::: ::\:::i ::
=----.:.:::--r:-::.lr-:-"--, -'--\r-.-=---. :!-_; -.: ----:::_. \Ål-

:.-:-:-:;:. P:::. h--..:. r;. -..i. \---.:-, S:a-
bekk. \c:;:. :-:. -r-y -1- : -: 19 -{0 tira
Danmarkt :i-:: ---:. :---::1:---:l::e i Dan-
mark. P-:ier \-ørholnt

God modelfl)\'ebog
Hans Cremmer: >\'or Be,::-C.::::: zum Hoch-
leistungs-Segler<, \'erla_ø i:.i: T:::::i< und Hand-
werk GmbH, Fremersberg:::. -{. D-570 Baden-
Baden, Vesttyskland.

Sidste efterår laldt jeg orer denne bog i en
hobbyforretning her i Flensborg. Siden har
jeg brugt timer på at srudere den. Der er
stof for begyndere og eksperrer, fritflyvere
og RC-folk. Derimod er den ikke al nogen
særlig værdi for linestyringsfolk, da line-
styring ikke nævnes med et ord, hvilket tit-
len naturligvis også antyder.

Særligt imponerende er den pædagogiske
opbygning af bogen. Sammen med en del
teori gennemgår Hans Gremmer bygningen
af tre lorskellige slags modeller, den første
bygges udelukkende af en plade balsa, den
næste al to og den sidste al tre plader balsa.
Endelig er der en grundig gennemgang af
en leir ægtssr ær er på basis af en A2-model
:or.y'le: med ilernstlring og koblet
s:te ho_ideror. Den ville r'ære ideel til ter-
:r'ik=ogningl

-{l seerlig *eode afsnit vil jeg her frem-
hære alsnittene om profiler og turbulato-
rer, om termik og termiksøgning. Det er
meget fint skrevet. Hvad der måtte mangle
er en grundigere gennemgang af vingeop-
bygning og cirkelmodeller. Russerkroge
som sådan er ikke omtalt. Men ingen er jo
fuldkommen, det ville jo også være svært
at få det hele med, sådan som modelflyv-
ningen har udviklet sig i de sidste 20 år.

Men alligevel er bogen meget omfatten-
de. Den fylder 320 sider, der er mange bille-
der og nærmest tonsvis al illustrationer.

Hans Cremmer er en gammel ræv på

magnet-skræntflyvningens område, og han
er kendt ud over Tysklands grænser. Denne
bog vil sikkert gøre ham endnu mere kendt.
Hvis vi her på bladet havde et stjernesystem
til bedømmelse af bøger, ville denne her ab-
solut få maksimumsantal.

Jørgen Korsgaard
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Mest "for begyndere:

Drag lære af dine uheld

Havarier kan ikke undgås l00ro.
Men hvis man analyserer de
uheld, man kommer ud for som
modelflyver, og tager højde for at
de ikke gentager sig, så skulle
risikoen for .vderligere uheld være
mindsket betydeligt.
Ole Meyer har skrevet artiklen
specielt til RC-flyvere, men også
fritflyvnings- og linestyringsfolk
kan lære noget af den.

Af og til bliver du udsat for uheld, og din
model går mere eller mindre i stykker. Det
er noget, enhver modelflyver kender til.
Men hvis du sørger for at finde ud af, hvor-
lor det gik galt - og drager den rette lære
deraf - har uheldet dog trods alt været
godt for noget.

Så længe du som pilot er under oplæring

- flyver skoleflyvning - med bistand af
en mere erfaren pilot, er det yderst sjæl-
dent, at der sker alvorligere uheld. Men før
eller senere bliver du sluppet løs på egen
hånd, og så siger erfaringerne, at risikoen
bliver noget større. Lad os straks slå fast, at
det er de allerfærreste piloter, der aldrig ha-
varerer en model. De fleste al os gør det -
mere eller mindre hlppigt.

Hvis du prø\'er al lægge mærke iil. hril-
ke piloter, der kun meger sjæidenl - eller
aldrig - er udsat for alrorlige uheld. så iii
du samtidig linde ud af, at det også er de
piloter, der er mest omhyggelige med deres
modeller og udstyr, og som ikke går på ak-
kord selv med de mindste detaljer.

Du vil også erfare, at når en af disse pilo-
ter bliver udsat for et havari, så tager han
det ikke bare til efterretning. Nej, han op-
fører sig næsten som en hel havarikommis-
sion og giver ikke op, før han fuldstændigt
har klarlagt, hvad det var, der svigtede.

Og der er mange muligheder at forske i.
Hvis man skal dømme efter de udtalelser,
der falder umiddelbart eflter, at det har sagt
bang, så skyldes 99Vo af alle havarier radio-
forstyrrelser. Dette ændrer sig imidlertid
drastisk, når man får undersøgt de sørgeli-
ge rester nærmere. Og når man har haft tid
til at tænke sig lidt om. Vi husker en situa-
tion, der fandt sted på den lokale flyvep-
lads for nogle år siden. På en og samme dag
havarerede ikke mindre end 3 modeller. Da
de var de eneste modeller i klubben. som
fløj på 40 MHz, blev det straks slået fast, at
der var kraftige forstyrrelser på denne bøl-
gelængde, og man anbefalede lolk ikke at
anskaffe sig radioer i dette område. 14 dage
efter var det imidlertid klarlagt, at den ene
pilot var blevet skudt ned af en af de andre,
at en havde fløjet med en defekt modtager-
akku, og at den tredie havde fundet årsagen
i et dårligt monteret rorhorn.

Nu vi er ved dette med at skyde hinanden
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Ethvert uheld har sin
forklaring - det

gælder blot om at
finde frem til den. I
dette tilfælde var det

ikke svært, idet
styroporvingen var

svækket voldsomt af
en dyb indskæring til

det optrækkelige
understel. Ved

opretning fra en top-
hat brød vingen

sammen.

ned, så kan vi vist også slå fast, at langt de
fleste af de reelle radioforstyrrelser bliver
skabt af os selv. Der bliver skudt mange fle-
re modeller ned af andre RC-sendere end al
walkie-talkies! Løsningen på dette problem
er naturligvis et sikkert frekvenskontrolsy-
stem på flyvepladsen. Og at det bliver
brugt! Du har vel iøvrigt selv det korrekte
frekvensflag på din sender?

De såkaldte trykfejl
En anden typisk type >radioflejl< er den,
som piloten laver med sine tommeliingre på
senderen. De såkaldte tr1 kfejl. Hr or tit har
rr ikke :er en nodel b'lire hojl o_r 11 deligr
sralle:. gå i;crcer: - og så he:i ::lo:en:å-
be ,,rad:oieji.,. E; =c;e. .kai ;u 3n_:ang
hare en giren minimumshasi:ghed :o: a:
kunne fl1're. Lader man den ikke hare den

- f.eks. hvis man rrækker den for hunigt
og for kraltigt op i starten eller piner den
for meget ud i landingen - så holder mo-
dellen op med at flyve. Hvorefter tyngde-
kraften er alene tilbage, og den virker altid
nedad! Erfarne piloters kommentar til den-
ne type >radiofejl<< er, at den delekte tran-
sistor sikkert sidder mellem pilotens ører.

Nå - af og til indtrælfer der dog også
regulære radiofejl. Vi husker således bl.a.
en episode, hvor en model opførte sig højst
besynderligt. Det lykkedes for piloten at ta-
ge gassen fra og få modellen ned i 6t stykke,
og efter at have kigget nærmere på indma-
den kunne han oplyse, at det var højderors-
servoen, som kørte ukontrolleret. En halv
time senere startede han imidlertid igen -formentlig i håbet om, at servoen havde re-
pareret sig selv i mellemtiden. Og denne
gang fik han den ikke ned i dt stykke. Det
var faktisk lidt svært at have ondt af ham!

Er der noget galt med radioen - eller
blot tegn på, at der er noget galt, så skal
den naturligvis til eftersyn. Du kan prøve at
lokalisere fejlen og derved gøre eftersynet
både hurtigere og billigere. Lad os f.eks.
antage, at det er galt med sideroret. Så kan
vi mistænke senderen, modtageren og ser-
voen. Prøv nu at bytte siderorsservoen om
med en af de andre servoer. Følger fejlen

med servoen, er det den, der er noget i ve-
jen med. Bliver fejlen i siderorskanalen, er
det senderen eller modtageren, der må ar-
bejdes med. Kan du låne en sender magen
til din egen, kan du konstatere, om fejlen
forsvinder, når du bruger den nye sender.
Gør den det, er det altså din sender, der er
defekt. Forsvinder fejlen ikke, når du bru-
ger den nye sender, må du have din modta-
ger til service. Det er naturligvis kedeligt at
skulle gå glip af nogle flyvedage, fordi ra-
dioen skal til eftersyn. Men vi kan love dig,
at det er endnu kedeligere at skulle und-
være mange flyvedage, fordi den delekte
radio lører til totalhavari.

Efter et virkeligt hårdt havari - sådan
e:. hror der rigrigr har sagt splat - er det
iorrigi kio,e politik at ofre et nyt krystal.
O,erå seh om radioen tilsl'neladende funge-
rer normalt.

Andre havariårsager
Men det er ikke blot pilorfejl og radiofejl,
der kan være årsag til havarier. Fejl ved
modellen som f.eks. defekte hængsler,
trækstænger der kan blokere eller dårligt
udførte raparationer kan nemt føre til
uheld.

En motor, der sætter ud i et uheldigt
øjeblik, kan også koste en model. Sørg der-
for for, at motoren er i god stand, og hold
øje med gløderør, tank og slangeforbindel-
ser.

I det hele taget bør man altid prøve at
forebygge mulige uheld. Og nøgleordene
her er omtanke og omhu.

Sker uheldet alligevel, så analyser det.
Vend og drej, hvad der skete. Drøm om det
om natten. Og når du har fundet årsagen,
så skriv dig den bag ørel. Og foreb-vg genta-
gelser!

Til sidst: Husk, at dine akkuer fungerer
bedst, når de er ladet opl

Og til allersidst vil vi citere et par sætnin-
ger fra den berømle >>\turphy's Lov<, nem-
lig: >Hvis noget har mulighed for at gå

skævt - vil det ske!< og >Når tingene
overlades til sig selv, går de fra dårligt til
slemt.< !



Støbning af emner i glasfiber
Kunststofferne vinder mere og
mere frem inden for alle områder
af modelflyvning. Vi bringer her
en artikel om støbning med
glasfiber/polyester, som Carsten
Ullerup har skrevet med baggrund
i sine egne erfaringer.

Jeg har igennem længere tid haft lyst til at
gå igang med at støbe lorskellige emner i
glasfiberarmeret polyester. Elter en snak
med en lokal modelsnedker og et glasfiber-
firma tog jeg fat. Igennem mit arbejde har
jeg høstet en del erfaringer, som måske kan
løse nogle problemer for andre med samme
interesse.

Glasliberarmeret polyester kan anvendes
til utroligt mange formål inden for model-
hobbl,en. bl.a. til forstærkninger, repara-
tioner og ikke mindst til støbning af emner.
såsom flr'kroppe. mororco\vl og L'ådsr:o1r
o.lign.

\laterialeralse: e: )J.3:i: .-::.i:. .:;: :::
*øiver udslag i de:r iæ:3:g: ai::.''c:.::.:.s .:''-
tet.

De materialer. som jeg anrender. er alle
produkter fra er firma, der hedder >Gel-
Top< i Vejle. Firmaet henviser gerne til
nærmeste forhandler af dets produkter.
Der kan da også handles direkte ved Gel-
Top, men idet det er ret små mængder, vi
anvender, fordyrer ekspeditionsgebyr og
fragt materialerne væsentligt.

De i artiklen nævnte materialer:
Cerea Voks (siliconefri), 250 g ca. kr. 35,-
Polyvinylalkohol (slipmiddel),

t/a 
1 ca. kr. 10,-

Form gelcoat (sort), pr. kg ca. kr. 50,-
Polyester, pr. kg
Hærder, pr. :,/. I

Glasmåtte, 300 e/m'
Glasmåtte, .150 s.m'
Acetone (til rensning af r'ærktøj).

Det er også ai sior berl'dning for arbejdet,
at man anrender :igriel r'ærktøj. Til på-
smøring af Gelcoai oe pollester kan ud-
maerket anvende. er _sanske almindelig
cykellak-pensel. Til cålæg::rg al glasmåtte
kræves metalnrller. D:: iar-. arbefales at
anskaffe sig et sortirne:: a: c.:se. \leralrul-
ler kan købes hos Gel-To:. Ei-:: :nan kan
lave dem selv ved at iag3 3: g:r:: j::-r kke pa
den ønskede længde og c:a=::::. i::-.nem-
bore delte og påsætte er sia:: =3: Lrn:k3r
længde (det er vigtigt med r:lie: . ::.1:n _-o:

at kunne presse evt. luftblære:'::r.
En hobbykniv er også uund'. æ:i:; ::- ::n-

skæring af kanter.
Fremstilling af formen er som ::::. -;:

største arbejde, men vær megel onl-.i_1,::-
lig, idet det er den, der bestemmer kra;:::-
ten af det lærdige resultat!

Jeg vil i de efterfølgende alsnir beskrir e

fremstillingen af en modelflyvekrop.

ca. kr. 20,-
ca. kr. 20,-
ca. kr. 10,-
ca. kr. 13,-

Positivformen
Der skal først fremstilles en model ai det
ønskede i træ. Abachi har vist sig at være
ideelt at arbejde i. Modellen skal laves i to
halvdele. Disse to halvdele holdes sammen
med et antal trædyvler i stramme huller un-
der tilpasningen (påse at modellen overalt
bliver svagt konisk fra delelinien og ud).
Dette har stor betydning, når man skal tage
afstøbningen ud senere hen.

Når træarbejdet er færdigt, skal vi have
lavet en overflade på modellen. Overfladen
skal være perfekt - mindre kan ikke gøre
det! Jeg anvender en to-komponent auto-
sanding til formålet.

Når den engang med tiden (efter slibepa-
pir, slipol, knofedt o.lign.) har opnået en
overflade som motorhjælmen på naboens
nye bil, kan du være tilfreds - ikke lorl

\egatir formen
\': -' ^ -.. 

:-^- - _ -i\ - :-.-3- :.- ::i:-: 
=;: 

i: .:i:- :-:::::1:a:-
:---; --- .

.- . --- -'--ii.-::- , -'.-.:-i -:l- :=:::_:: ::=:---:3- :-i:

C::;a Vc... D:: .-ia :.ai3 5 rsei:i ga;ge
roks rned m.inist J iin-ie:s m:iiemrum. Det-
te for at mætte iormen lørste gang. Husk
at polere grundigt mellem hvert lag voks.
Almindeligt voks (bilvoks, bonevoks) kan
ikke anvendes, idet det indeholder fedtstol-
fer og silicone, der får vand (og slipmiddel)
til at prelle af.

Når voksningen er tilendebragt, påføres
slipmiddel af polyvinylalkohol. Dette gøres

lettest med et lille stykke skumgummi, som
vædes direkte fra flasken. Vær omhyggelig
for at undgå >helligdage<. Er der tvivl, så
giv hellere en gang mere. Slipmidlet er tørt
på ca. l5 minutter.

Den halve træmodel skal nu spændes
fast på et i forvejen fremstillet støbebrædt,
som er pålagt et stykke glat linoleum eller
vinyl. Spænd modellen fast ved hjælp af
træskruer igennem brædtet. Formålet her-
med er dels at hindre, at modellen står sig
under støbningen, dels at hindre, at noget
løber ind under modellen.

Linoleummen gives en gang voks samt
slipmiddel, inden modellen spændes fast,
hvorved det kan bruges igen og igen.

Herefter blandes Gelcoat og lVz.-2a/o

hærder. Bland ikke mere, end der kan bru-
ges på l0 min. og brug altid en blikdåse, da
Gelcoat udvikler meget varme ved hærd-
ningen.

Gelcoaten påføres i et jævnt lag over hele
modellen og ca.2-3 cm ud på linoleummen.
Det skal nu have lov at hærde natten over
(rrindst 6 timer - højst l2 timer), derefter
påiøres endnu et lag Gelcoat. Når Gelcoa-
:en ,'napper((, kan den egentlige glasfiber-
::obning begynde.

Biand polyester og lYz-2Vo hærder
r'eiand ikke mere, end der kan bruges på en
:iin3) og påiør et lag polyester på Gelcoa-
:en. Den tilpassede glasmåtte (450 g/m')
Iægges i den r'åde polyester. Glasfiberen
skal rære fuldstændig gennemvædet, hvor-

for det normalt vil være nødvendigt at på-

føre 1'derligere poll,ester. For at undgå
luftblærer, skal der nu arbejdes med metal-
rullen i laminatet, indril det er fuldstændigt
glasklart. På denne måde lortsættes nu,
indtil man opnår den ønskede tl"kkelse
(mindst 2 lag glasmatte).

Lad så hele herligheden hærde et par
døgn.

Under forudsætning af, at alt er gået
planmæssigt, skulle man nu være klar til at
tage træmodellen ud. Skruerne løsnes, og
støbningen fjernes fra støbebrædtet med
forsigtighed. Det kan være en fordel, hvis
den sidder godt fast, at tage det hele med på
badeværelset og bruse ind ved kanterne,
slipmidler er nemlig vandopløseligt.

Man skulle nu være i besiddelse af en
halv form, der er perfekt - hvis dette ikke
er tillældet, starter man blot lorlra.

Hele proceduren gentages endnu en
gang, blot med den anden modelhalvdel.

Vi er nu i besiddelse ai to perfekte, nøj-
agtis: ers (spe_iirendte) formhalvdele. Kan-
:3:n- !a\ 3j ai. .å der bliver ca. 2 cm tiibage
:-_-. -:-- -,--i.-:;-; \g;-l rJliui.

Fc:n-ri-^ar Ceiene skal nu have lov at hær-
i- -- _---- -:iU; i^l -!.| ilu.

Afstøbningen
Inden den egentlige støbning kan begynde,
skal formen gøres klar med Cerea Voks.

Formen skal have 6 gange med mindst 4
timers mellemrum. Der poleres grundigt for
hver gang. (Ved efterfølgende afstøbninger
er 2 gange voks nok). Dernæst påføres slip-
middel med et stykke skumgummi. Her
gælder det samme som ved fremstilling af
positivformen, man skal undgå >helligda-
ge<. Giv hellerede en gang mere, hvis der er
tvivl. En passende mængde polyester blan-
des med lVz-2Vo hærder og påsmøres med
en pensel i et jævnt tyndt lag.

Polyesteren skal nu have lov til at tørre
natten over.

Umiddelbart lør liberen skal lægges i,
blandes en mængde polyester, og formen
smøres endnu en gang med et tyndt lag.
Glasfibermåtten, som man i forvejen har
tilpasset, lægges ned i den våde polyester.
Dernæst arbejdes der med metalruller, og
man påføres polyester, indtil liberen er
glasklar og fri for luftbobler overalt. Til-
stræb at få blandet nok polyester til at væ-
de al fiberen med på 6n gang, idetforskelli-
ge hærdetidspunkter kan give problemer.
Der kan arbejdes med den biandede poly-
esterica. ltime.

Efter at polyesteren har hærdet i ca. 3 ti-
mer, er det en fordel at skære kanterne re-
ne. Fiberen er nu tilpas stiv til, at det nemt
kan lade sig gøre med en hobbykniv. Ved
arbejdet med hobbykniven vil alstøbningen
begynde at løsne sig i kanten.

Selve udtagningen al modellen skulle nu
kunne foretages nemt (forudsat at man har
været omhyggelig med voks og slipmiddel).

Afstøbningen løsnes hele vejen rundt i
kanten ved en blød plastikstrimmel, som
stikkes ind. Det er nemt at se, når støbnin-

fortsættes næste side
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Fortsat fra foregdende side

gen løsnes, idet den bliver klar, hvor den
før var sort.

Når den er løsnet overalt, tages afsrøb-
ningen ud og lægges til hærdning pa er
plant underlag. Sørg lor at tilretrelægge ar-
bejdet således, at man kan tage afsrobnin-
gen ud efter 3-4 timers hærderid. ider den
stadig er blød og kan arbe_ide: med uden al
knække (blire mælkehrid).

Efter ca. 1 dø_ens hærdning skal de to
halvdele samles. men forinden slibes kan-
terne med slibepapir og pudseklods.

Halvdelene samles nu med tape hele ve-
jen rundt. Kontrolldr for skævheder og
vridninger!

Nu støbes halvdelene sammen med en
smal strimmel fiber og polyester. Her skal
der rulles omhyggeligt for at fordele poly-
esteren.

Efter endnu 1 døgns hærdning kan tapen
fjernes, og afstøbningen er færdig!

Temperaturen i rummet bør være ca. 20
grader. Da polyester er meget stærke sager,
anbefales det at bruge dndedrælsværn med
aktivt filter. Sørg ligeledes for god ventila-
lion.

Værktøjet skal efter brug rengøres i ace-
tone, men skal dog være fri herfor, inden
der begyndes påny, idet acetone virker ned-
brydende på polyesteren.

Undgå at bruge mere polyester end højst
nødvendigt, det må derimod anbefales, at
der arbejdes noget mere med metalrulle for
at fordele væsken. Det er glasmåtten, der
giver styrken - poll esteren gir er mere
vægt.

Til modelfll,vekroppe bruger jeg 300
g/mr måtte, og det giver en \'ægt på 115 g

for en færdig Curare krop.
Denne artikel er udelukkende skrevet ud

fra egne erfaringer. Er der nogen, der skul-
le ligge inde med nogle gode ideer, hører de
hjemme som indlæg i Modelflyvenyt.

Jeg vil gerne give råd og vejledning efter
bedste evne.

Med modelflyvehilsen, Carslen Ullerup
Kløvermarken 24

93 I0 Vodskov
Tlf. 08-29 4t I0

Sådan blev jeg
modelflfv€f .....
Lennarl Oberg, der er I5 dr gatnntel, har sendt
nedenslående beretning til Modefl.vve .\jr. Han
fortæller om den lange, trælse vej til ar blive
modelflyver.

Det hele begyndte for ca. 4 år siden, da jeg gik
og snuste i en legetøjsforretning og fandt mit
første byggesæt. Det var vist en Baby fra DNll,
dertil en tube lim og så hjem og bygge. Uden på

æsken stod der med tykke bogstaver >Enhver
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kan blgge denne model på få timer<. Da det var
første model. bler den hverken lakeret eller af-
pud'et. \lin tålmodighed var lig nul. Straks her-
etrer skulle jeg ud og afprøve den. Det gik fint,
n:en Cen rar jo også idiotsikret. Denne model
nar de jeg megen glæde af, og da min far tidlige-
re har de beskæftiget sig med modelfly, fik vi bå-
de trimmet modellen ind og højstartet. Den hav-
de flyvetider på ca. 20 sek. Denne model gav mig
så megen selvtillid og indbildt styrke i at bygge,
at jeg købte en Cumulus med et vingefang på 2
m. Det gik selvfølgelig helt i vasken, jeg kunne
slet ikke overkomme at bygge den. Dette var en

stor skuffelse, da byggesættet var ret kostbart
(200 kr.). Min interesse forsvandt i et stykke
rid.....

På min 12 års fødselsdag fik jeg forzeret en
model fra DMI, som hed Unic. Denne model
byggede min far for mig, og derfor fik jeg også
glæde af den. Da vi dengang boede i Rødekro o,e

pludselig skulle flytte til Tinglev, faldt min inter-
esse atter. Jeg skulle begynde i en n1' -skole o,e ha-
ve nye kammerater, og derfor gik der er srlkke
tid, inden jeg igen fik interessen tilbaee. Intc:-
essen fik jeg tilbage ved hjælp al en bade og'å
fra DMI, der hedder Admiral.

Min store drøm var nu at få et f_iernstl rin_esan-
læg til min båd, da der ikke var ret meget red ai
sejle uden.

I lang tid sparede jeg som en sindssyg for at
kunne købe et sådant anlæg. Men trods min
stræben lykkedes det mig ikke. Derfor gik der
endnu et stykke tid, inden det lykkedes mig at få
samlet så mange penge sammen. Det var under
min konfirmation, jeg fik en del penge, som jeg
brugte til et fjernstyringsanlæg.

Nu fik jeg meget mere glæde af min hobby. Vi
fik det bygget ind i båden, og da der ligger en lil-
le sø i Tinglev, kunne jeg rigtig sejle. Min far
blev også meget betaget af nutidens elektronik,
o_s han kunne godt tænke sig at prør'e anlægget i
en i15er. \o:er l:d eilc: kobte han derlbr en

r.--oce, ;;a Ciaup:::. ci: \3i- :n Pipcl P.{ l8 Su-
per Cub. Da r ! :a;::::_i :lL ::ll'.:cC:: o::i :: ktrir:
en mo:o. rnea:ank og de: hel:. :arce ri i'.e.: ue-
stlret. \tin tar t-ik moceiien gjo;: iærd:g. n:en
da vi ikke harde no,sen erfaring i RC-fl1inin-e.
konqaktede vi Tønder RC-modelfl1'reklub. \'i
blev inviteret ud og se dem flyve, og selvfølgelig
skulle vores flyver med. Da vi havde set lidt pa,
ville vi flyve med vores egen model, og vi starte-
de motoren og overlod den til mere erfarne folk.

En tog modellen og en anden fjernstyringen,
modellen blev kastet, men flyvningen udeblev -
den røg lige i jorden! Årsagen var, at motoren
havde for meget nedadtræk. De fortalte også, at
modellen ikke var beregnet på begyndere og sag-

de, at vi godt kunne lægge den på hylden nogle
år, indtil vi havde lært fjernstyring. De anbefale-
de os i stedet en anden model som hed Taxi, og
med denne model har vi så fløjet et par gange
med hjælp fra modelflyvevenner fra Bov/Pad-
borg.

En dag kom min lillebror hjem med en lille
svævemodel, denne model gav os igen interesse
for fritflyvning, og vi skulle straks ned og købe
et nyt byggesæt. Det blev en Victory fra DMI,
som min far fik for 37 kr. (meget gammel pris).
En dag lang tid efter, da modellen var færdig,
skulle vi rigtig ud og flyve. Det viste sig, at Vic-
tor! var en fantastisk svæveflyver set med en be-
glnders øjne. Denne model havde vi megen glæ-

de af, og vi har den endnu.
For ca. tA år siden stiftede vi for første gang

bekendtskab med Fritflyvnings-Unionen. Vi be-
stilte nogle årgange af Modelflyve Nyt.

I er af bladene så vi en interessant tegning af
en Dgasser((. Da den så ud til at være let at byg-
ge. blggede ri en hrcr. Det viste sig at være.a-

gen, da de begge fløj godt. Da vi en dag var ude
og flyve med min fars gasser, fløj den så højt op,
at vi mistede den af syne, for vi havde ikke no-
gen timer på. Da vi samme dag skulle prøve en
ny model af >Super Max<, som min far havde
bygget, fandt vi hans gasser på følgende måde.
Min far tog sin >Super Max< frem og trimmede
den, så den fløj godt. Så højstartede vi, og da det
blæste en lille smule, fløj modellen med vinden
(ret hurtigt), og vi løb naturligvis med. Da den
endelig landede, havde vi slået privat rekord - 5

min. Da vi løb hen og skulle samle den op, så vi
pludselig noget hvidt ligge ca. 100 meter fra os.
Da vi undersø-ste del nærnrere, så vi, at det var
vores gasser.

Vi er nu meget inspirerede af Jørgen Kors-
gaards små Al-modeller og har bygget nogle
stlkker, som vi har haft megen glæde af. Vi har
fået lov ril at llFe på en ret stor mark lige uden
lor Tingier. og der er vi så snart vejret tillader
del. \'r glædede os meget til at komme til Skjern
i rnarls måned, vi havde pakket alt grejet ned,
rmuii madpakker og var oppe før en vis herre
fik sko på lor sa at få at vide, at det hele var af-
11s:. De: \ar me-set skuffende, så vi kan tilslutte
os Jørgens oplæg i sidste nummer af Modelflyve
\)t.

\Iin far og jeg har meget glæde af både at byg-
ge og flyve med vores modeller, men vi savner
lidt konkurrence, der sikkert vil give os den fulde
glæde.

LENNART OBERG
TINGLEV

RC-opvisninger
Under overskrifterne >Radiostyrede modeller
hører hjemme på flyvepladser< og >Undskyld!
undskyld! undskyld!< har vi et par gange set ind-
læg i vort udmærkede blad, som så igen er blevet
dcmenrcret pga. dårlige informationer.

Jr-g skal med dette indlæg ikke fremkomme
mea en undsklldning, men redegøre for, hvor-
:o: RFK L.ommeren 1980 arrangerede 2 opvis-
:iinge: i Ø1::1kke. i torbindelse med udstillingen
,'Fritid iØi:t1kke,,.

RFK har siden midt i august 1980 rgen været

uden tltleplads, og grunden hertil vil f1'lde 2 si-
der her i bladet, men en er alligerel, at der i den
lokale befolkning mangler forståelse for, hvad
det egentlig er, vi laver, og oplysning om, hvor
meget vi >larmer<. Vi deltog derfor alene med
det sigte at underbygge vor stand i Ølstykke Hal-
len og vise folk in live, hvad vi laver.

Der var ca. 100 mennesker til hver opvisning,
som blev afholdt på en idrætsplads på l0 fod-
boldbaners størrelse og med åbne arealer om-
kring, altså en perfekt ramme om en flyveplads.

Der var afspærringer, højttaleranlæg og sik-
kerhedsmand mv., samt en af RFK tegnet forsik-
ring, og med disse ting har jeglvi svært ved at se,

at det kan gøres bedre på et etableret plads, hvis
man altså har en sådan. Vi mener endog, at vi
gør en god reklame for RC-sporten og dermed

også for vore kammerater andre steder i Dan-
mark. 1 kan en dag komme i samme situation
som vi er i idag, når I får klager, og har 1 ikke
folkelig og politisk opbakning, er I også færdi-
ge, det er denne opbakning ri ønsker og kæmper
for gennem disse arrangementer.

Derfor - >Stop hetzen mod ansvarsbevidste

opvisninger<, og jeg sporger bare, vil I også

drive hetz mod skrænrt11rning, disse pladser er
jo heller ikke indregistreret.

\Ied renlig hilsen,

JØRCEN BRO
RFK



Jumbo-træf 1981
Den 9. og 10. maj havde >Nuserne< i Fil-
skov arrangeret >Jumbo Træf 1981<. Sid-
ste år blev der afholdt et lignende arrange-
ment, og det er hensigten, at der fremover
skal afholdes et sådant stævne på Filskov
Kro's flyveplads hvert år.

Hensigten med stævnet er, at alle skal
kunne deltage uden at være tynget af kon-
kurrencenerver. Piloterne vælger selv pro-
gram for flyvningen, og der bliver ikke no-
teret points. Selv om der lormodentlig alle-
rede i 1982 findes både en skala- og kunst-
flyvningsgren i Jumboklassen, vil det være
formålstjenligt med stævner på tværs af
specialgrenene i denne klasse.

I år deltog 8 piloter i stævnet, og der var
repræsenteret modeller af Piper J3 Cub,
Turbulent, Aronca, Citabria, P 5l Mu-
stang og l!1r. Ilulligan. Af motorer blev der
anvendt Quadra, 10 og 15 cmr gløderørs-
motorer med og uden reduktionsdrev samt
OS 4-takt 20 cn' "Cemini". En af deltager-
ne harde necb:ag: \ropl3n lil cn Jodel
Robin J00 n:,i Sl .i :i.o:o-. D:::e i.-toi:l
ma komr; i-it t: I r._: -:-<L.-:.

Piloter:e le',;: .:'-._::.;: :. -: :-.:.:.:_:a-:
hrs'r. mcn f.i i:'.:1,:i :.1:i..5 :.---.: .r-:--
et par ai piloie:;l:. :i: :..r; .-:... -:- ::
flyve i sidste runde. Bo;:.:: ::: ;: :.'-:' -:.
derstel var der ingen uheld. og :a: i:.,-:.::.:

?tå,

tt,l;;. , 
.

;t

fra de øvrige klubber fordelt over hele lan-
det.

Som en vejledning til >programmøren<
af stævnekalenderen kan vi oplyse, at det
ikke er særlig heldigt med et stævne af den-
ne karakter i forbindelse med J\I i kunst-
fllvning samrnc dag. .å.dskillige har givet
uC::1k ior. ar d: sod: rilie deltage i eller

-:.--- -1 -t-l- .:- ! -a ; - :!!: u:ri.

T.,....: ::-:].^:;. de iremmoclre piloter og
:..,i.-=:: ::e c: :orskeliige klubber.

P" -:r-r.1 r l:. næSle arl
Flemtning Pedersen

O. x;iar:: iorsøzer Leo Eriksen at krayle indØverste billede viser en del af de deltagende niod:..:-. P:....:,=. -- : :- . .

i sin >>Mr. Mulligan<. Læs iøvrigl mere om denne n:o;:. :.: .:: .
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World Free Flight Review
Bill Hartill's fantastiske bog om frit-
flyvning vil inleressere enhver mo
delflyver. Den fanger stemningen.
oplevelsen og udfordringen i model-
f lyvning.
416 sider indbundet, lormat 22x28
cm, over 650 fotos, heraf en del i far-
ver.
Send 30 $ plus porto (10 S luftpost,
1 $ alm. post) til forlaget. og modtag
denne smukke bog.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalito AYe., Canoga Park

Calif. 91307, U.S.A.

KSS HOBBY

\,
_.

Ole Brauner var en af hovedkræfterne bag Ungdomsskolestævnerne i Skive. Her i Jærd med at starte
en Abdul.

Ungdomsskolestævner i Skive,
d.29-30/3 os 4-5/41981
Også i år havde trimmerveekenderne i Skive god
rilslurning. Så sror. at det rruede med at sprænge
alle ran=;:. Hr er rr sekend var der ca. 50 delta-
gc:c. Llj r: :r:::: '::e ::;' :ii nrng:.

E'Fer-=.s:g: ra: ci: Li!:a :--. .-i:;::. S:irom

den første weekend havde blæsende vejr (lørdag
måtte vi flyve med drager pga. vinden), blev der
begge weekender fløjet mange fine starter, og
mange modeller fik deres luftdåb. I år deltog en
del flere A2-modeller (Initium), men ellers var
Abdul og Sus de foretrukne typer.

Inger og Ole Brauner trak som sædvanlig det
største læs ved arrangementet og fortjener tak
for det store arbejde, som de gør for stævnet.

Erik Knudsen

Resul(ater fra weekenden d. 29-30/31

Al, begynder€: l. Ejler Skaaning (Ringkøbing) 257 sek.,2. An-
ders I'ladsen (Næsby) 210 sek., 3. Morten Andersen (Ringkø-
bing) I86 sek., 4. Rob€rl Christenscn (Sundsøre) 182 sek., 5.
Hiir\ {nder'en (Sund!ore) 160 sek., 6. Hans E. Haugaard
' L-: , ) :j:- .r'... - \lr.h:rl Chrr.lcn,<n (\€rb)) 140 5ek., 8.

RC
Mandag
kt. 14-19

Rødovrevej 47, 2610 Rødovre,
01.41 29 98

SUS-byggesæt
Byggesæt til den kendte f ritf lyvende
A1-svævemodel kan leveres for kr.
60,- + kr.8,- til porto.

Modellen er særdeles velf lyvende og
meget egnet som begyndermodel til
ungdomsskole og klubkurser.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup

Tll. 02-39 04 43

Model-Genter
Special-forretning

Alt i epoxy- og glasfiber-
produkter

Model.Cenler lører el stort udvalg i

epoxy og glasfiber - specielt til mo-
delbygning.
Desuden har vi mange løsdele, som
du ikke kan få andre steder - fær-
digstøbte kunststof kroppe og vi nger
til RGsvævemodeller, elektrisk høj-
startsspil til RGsvævemodeller og
meget, meget mere.....

Skriv efter vort katalog!
(Vi forstår engelsk, tysk, italiensk og
fransk).

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

Ord rer ekspederes sfraks/

Fritflyvnings-Unionens nye T-shirt

Vi har fået fremstillet en ny'
unions-T-shirt. Den leveres i fire
størrelser: Barn, lille, mellem og
stor. Barnetrøjen passer til børn
på 8-12 år, mens størrebørnbør
anskaffe en voksentrøje.

Trøjen er af ren bomuld og er
trykt i sort og rødt - meget flot.
Pris for ølle størrelser:
I stk. 36,- kr. Ved køb af flere
trøjer i samme bestilling koster de
følgende 33,- kr. pr. stk.

Bestil fra:
Fritflyvnings-Unionen
Alborggade 17, 5.th.
2100 København Ø.
Tlf. 01-26 08 36.
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Billedet her er fra første trimmeweekend. Til
venstre vinderen af begynderklassen, Ejler

Skaaning med en Abdul. Morten Andersen,
der stdr til højre, fløj sin Abdul ind pa en

tredieplads.

Toni Lauridsen (Dalum) l-10 sek.,9. Te-::::: P...:<: (TaJlo\)
127 sek., 10. Morten Chrirtiansn SC s.i.. i i. Caslen Sorensen

53 sek., 12. Klaus Eriksen -16 :ii. -\1. srede: i - Finn \lorlensen
(Sundsøre) 271 sek.. 2, i.n!; B:.h (Slndsre):61 sek., 3. Erling
Jørgensen (Taulo\) 19-< i.i.. -1. Bjarn. \lolkjær (Fredericia) 163

sek., 5. Lars D\bdal (Dalur) ll.1 sek., 6. Carsten Rødsgaard

(Dalum) 105 sek. Iai: ;a. l0 deltagere. Chuck: l. Steen Olsen
(Næsbr) 67 :ei.

Resultater fn sæLend d. +5/4
Al, b€grndere (4 sErter): l. OIav Ernst (Harreslev) 403 sek., 2.

Dan Chrislenien (Leire) 38'1 sek.,3. Kristian Andersen (Skjern)

341 sek., 4. John Jaiobsen (Skjern) 333 sek., 5. Peter Hansen
(Leire) 327 sel., 6. Lars P. Larsen (Tranbjerg) 320 sek., 7. Mette

Knudsen (Skjer) 3ll sek., 8. Kim Jakzies (Harreslev) 297 sek.,

9. Allan Ternholm (Skjern) 294 sek., 10. Ken G. Nielsen (Lejre)

26? sek., ll. \lichael Svendsen (Tranbjerg) 240 sek., 12. I6gen
Jensen (Skjein) 223 sek., 13. Jes Jakobsen (Tranbjerg) 158 sek,

14. Michael Jakzies (Harreslev) 60 sek., 15. Jan Senik (Harre-

slev) 58 sek. A2: l. Brian Hansen (Lejre) 422 sek., 2. Keld Ras-

mussen (Lejre) 359 sek., 3. Bertil Petersen (Lejre) 254 sek.

OM-F's Jubilæumskonkurrence
d. 5/4, St. Højstrup
Der blev fløjet i let til svag vind. Vinden gav an-
ledning til dannelse af meget turbulens over fly-
vepladsen.

Al beg.: 1 . Erling Jørgensen 201 sek., 2. Hans Erik Hougård I I 3

sek. Chuck: Tommy Jensen 239 sek., 2. Jørn Rasmussen:3! !e\.
A2eks.: l. Bjarne Jørgensen736sek., 2. Erik Jen:e. 6i5 ::i.. :
Leif Nielsen 62.1 sek., 4. Jørn Rasmussen 515 !.i.. 5. C.::! B:
Jørgensen 529 sek.

Distriktskonkurrence, Distrikt
Øst d. 5/4, Trollesminde
Efter en række aflysninger på begge sider af
bæltet her i foråret lykkedes det den første søn-

dag i april at få afviklet en fritflyvningskonkur-
rence i hæderligt vejr i Distrikt Øst. Der var mas-

ser af termik hele dagen, og flere havde forventet
et fly-off i A2. Således kom de imidlertid ikke til
at gå, idet alle bortset fra Per Grunnet og Finn
Bjerre havde mindst et drop efter anden periode.
Årsagerne til droppene var naturligvis forskellig,
men det var et gennemgående træk hele dagen at

enkelte af termikboblerne ligesom døde ud. n;j
kraftige nedvinde til følge.

Sådan en boble ramte Finn i l,'erc: !e:-3:..
Efter 90 sek. flFning r- roi:.-:: : :l:- ::;-';.-=.

men plud.elig b:-;. :.::; J:: :: :, :.s: I r.:' --:--:.

og eiter ki:ag::o c-:::.-,a-r:::::--: ia: c::- si'

ia::s: n:::. 3: ::: :3:::'-a =:. :l- i;.=:;:::-r.iec-
::in! cg :ari: :ei. E: <ie.:gl uh:li ior Finn, der

elle:s flr-; riikeiig gaii, Ensre med fuld iid blev

o:::or Per Grunnel. der sammen med Finn be-

glrdte at rale om klasseforskellen mellem A2-
flperne i distrikt øst og vest!

I gasklassen var kampen om placeringerne
mindst lige så hård som i 42. De fire fremmødte
var alle seriøse landsholdskandidater, og da den

ordinære konkurrence gav meget jævnbyrdige

resultater, besluttede de at flyve endnu fem star-
ter.

Den første femstarter blev vundet af Thomas
Køster med fuld tid. De tre andre kom inden for
de fire sekunder fra 867 til 871. I anden runde
blev resultaterne noget mere spredte. Her skete

der det, at Thomas fik et nul efter et dobbelt

o\e!lr:n. og Steen -{gner mistede også en start,

sa r:;:c:r b'ier Tom Orager loran Niels Hammer'
C:u;kkla-<.en bler ikke overraskende vundet

a: E:nning Dehn Kristensen. Dennegang måtte
:a;r dog kæmpe for førstepladsen, idet Finn
Bjerre havde formastet sig til også at stille op.

Al-beg. blev vunde! af Henning Smed, der ef-
ter en serie udmærkede flyvninger med sin Ab-
dul fik møvet sig 11 sekunder foran Henrik
Lamberts. Steffen Jensen

Al-beg.: 1. Henning Smed 43 I sek., 2. Henrik Lamberts 420 sek.

Chuck: l. Flemming Dehn Kristensen 280 sek., 2. Finn Bjerre

175 sek. A2: l. Per Grunnet 900 sek., 2. Finn Bjerre 868 sek., 3.

Peter Otte 836 sek.,4. Steffen Jensen 828 sek., 5. Thomas Otte

824 sek., 6. Palle Pedersen 801 sek., 7. Peter Buchwald 734 sek.

f)2 - første runder I . Thomas Køster 900 sek., 2. Niels Hammer

8?l sek.,3. Steen Agner 868 sek.,4. Tom Oxager 867 sek. D2 -
anden runde: l. Tom Oxager 875 sek., 2. Niels Hammer 781

sek., 3. Thomas Køster ?20 sek.,4. Steen Agner 673 sek.

Sjællandsmesterskab d. 19 / 4,
Trollesminde
I småkoldt, småblæsende vejr, der sidst på da-
gen blev suppleret med enkelte småbyger, blev
Sjællandsmesterskabet afviklet.

I A2 var der mødt ni mand op til starl. De fik
en virkelig god og jævnby'rdig konkurrence i det

lunefulde aprilsvejr. At ni\eauet var højt og
jævnbyrdigheden stor kan blandt andet ses af, at

ikke mindre end s1v af de ni deltagere fløj fire af
de fem mulige maxer. Det blev altså droppenes

størrelse, der kom til at bestemme placeringerne.

Da de to mindste drop tilhørte Finn Bjerre og
Thomas Otte - de havde hver dropper 24 sek.

- blev det nødvendigt med et fl1.off lor at finde
en vinder. Det blev Finn, der randt. idet Thomas
i den første fly-off runde havde knebet sin timer
så meget, at han droppede 2 sekunder. På de næ-

ste pladser kom Peter Otte, Peter Buchrvald og
Steffen Jensen.

I wakefield var der kun mødt to deltagere op,
hvilket faktisk er for få. Det lare deltagerantal
hindrede dog ikke Peter Rasmussen i at vise fin
stil ved at vinde med fuld tid. I gas blev der også

fløjet fuld tid. Det rar Thomas Køster og Tom
Oxager, der stod for den fine præstation her. De

enedes dog om ikke at fl5re deres fly-off til en-

de, da begge modellerne landede i en skov i fire
minutters sranen. I sidste runde var der også lan-
det to A2'ere i skoven, og specielt den ene -
Steffen Jensens - voldte det en del kvaler at få
ned igen. Den havde placeret sig i toppen af et

Henrik Lamberts (t.v.) blev slået med få sekunder af Henning Smed (t.h.) ved distriktskonkurrencen
d. 5. april. Henning fløj Abdul, Henrik med en Sus.
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ca. 30 meter højt bøgetræ, der overhovedet ikke
havde nogen grene før 25 meter oppe. Der ble\'
ret hurtigt enighed om, at den eneste måde ar få
den ned på var at skyde en pil med en tlnd line
op over modellen og så trække den ned. Det er
imidlertid lettere sagt end gjort. Faktisk rog det
den lokale Robin Hood (alias Torleif Jensen) ca.
fire timers hårdt arbejde, før der llkkedes. Gre-
jet var nu heller ikke det bedsre. Pilen besrod al
en afbarket gren fra det nærme\re rræ. og bue-
strengen var et stykke ståkråd fra der nærmeste
hegn!! I modsætning til deite så det ud som den
rene leg, da Thomas Jussika klarrede de 25 meter
op i et knudret egetree for at henle Tom Oxagers
gasser.

Som afslutning kan det nævnes, at Flemming
Dehn som sædranlig vandt chuck.

Steffen Jensen

A2: l. Finn Bjerre 876 + 240 sek., 2. Thomas Oile 876 + 238

sek., J. Percr Otte 867 sek.,4. Peter Buchwald 847 sek.,5. Stef-
fen Jensen 808 sek., 6. Erik Nienstædt '192 sek.,1. Palle Peder-

5en 744 sel., 8. Kim Køster 545 sek., 9. Jan Neergård 215 sek.

C2: I. Peter Rasmussen 9m sek., 2. Erik Jacobsen 736 sek. D2:
L Tom Oxager 900 + 240 sek., l Thomas Køster 900 + 240

sek., 3. Niels Chr. Hammer 821 sek. Chuck: l. Flemming Dehn
Kri\tenscn 250 sek., 2. Jan Neergård 58 sek.

l0-startskonkurrencen 1981,
Trollesminde d. 2.-3. maj
Lørdag d. 2. maj var vej5et ikke særlig velegnet
til fritflyvning på Trollesminde ved Hillerød.
Det blæste kraftigt, og det var hundekoldt. En-
kelte mente, at de da sagtens kunne flyve i det
vejr, men når så alles blikke rettedes mod disse

få, uforfærdede - 
ja så var det li,sesom når man

prikker til en ballon med en knappenåI. Efter en

halv times ophold på pladsen rar der udbredt
enighed om, at en fem-starts konku:ren;e orn
søndagen i virkeligheden var mesei bedr: enc ei:
hel ti-starter. Så ri enedes om at n:cds .tn:a3
morgen på pladsen.

Og her overtager Jørgen Kor.gaard ret-era;e:
for en stund:

Søndag morgen var det faktisk perlekt ,'ejr,
der dog udviklede sig til lettere blæsende letskyet
ditto, hvilket afstedkom hjemhentningsproble-
mer for de )store( klasser med tre minutters
max. Det gik lidt bedre med Al-maxerne, der jo
som bekendt kun er på to minutter. Fem seje jy-
der mod dn enkelt modig sjællænder (Otto Pe-
dersen) lagde op til en drabelig fight, idet under-
tegnede efter sidste års triumfer i Al eks. skulle
trynes af Heinzi & Co. Desværre var boblerne li-
geså udbredte som kæmpehvirvlerne, så det var
ret sv?ert at finde noget roligt termik. To drop i
starten sendte mig ud i mørket - det var selvføl-
gelig hvirvlernes skyld! - idet Heinzi kun miste-
de tre sekunder i lørste periode og ellers maxede.
Han var i sit livs form og lavede nogle formidab-
le katapult-starter, så man kunne høre rvebbin-
gen knage i fugerne, men lin,serne kan holde.
Bjarne Geipel havde på srnå fjorten dage klistret
en Easy-Max sammen, men den nåede ikke at
blive helt færdigtrimmet til de brutale starter, så

han måtte se sig overmandet af Otto, der harde
nogle gode flyvninger med en Sus.

Man siger, at kampen om Virl-pladserne i .A2

har været hård, men den er sandelig også barsk i

Al-eks., dels i Harreslev indbyrdes, men også

mellem denne klub og de øvrige Al-fl1'r'ere nord
for grænsen. Heinzi går hele tiden og ærgrer sig

over, at der ikke findes en ratingliste i Al - for
ikke at tale om et VM. Det bliver spændende at
følge og være med i årets dyster. Vi har hørt, at
bl.a. Hugo Ernst fra Fredericia har bygget en ny
super model i klassen, men den skal altså også

være god .... for at .....
Al-beg. blev vundet af Henrik Lamberts, der

netop kantede sig ind foran en af gutterne fra
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Ved I 1-startskonkurrencen
lykkedes det Povl

Kristensen at bortføre det
mesle af en højstartsline

fra en sagesløs A2-flyver.
Her er han sammen med

Thomas Køster ved al
vikle rovet of propelakslen.

Cadsirup-iia:-::n. L:.:: E::! .:,-,. H::.:-:; S:-=:-- _--:--<i ;. ;:\:.; .-i.-- :-.* *; -- .i.:..-:. ..-:.. .-3.1...-....'.:J.;:. i-\: ::-: -i ;t.: ::. :.-ia :: :: ::=.- :. --

..- : ::V- 'a: .i...:...-. :!.---:..-:- i- -i- t:: Y -d
. .- -,'a---- r-q=^,e:r.L . .1. -., -r-.r :: .--:l.ili3l- i{i.': :.On

alie,.ingcorr.'iole:ii-' :::: :: i::::l
Jørzer Korszaard

Ja, kampen i .A2 r'ar hård. En eller to pladser på
VM-holdet til august kunne skifte ejermænd af-
hængigt af dagens resultater.

Efterhånden som dagen skred frem blev det
mere og mere tydeligt, at startstedet var placeret
i et område med kraftige hvirvler. Termik var
der masser af, men boblerne var åbenbart snæv-
re, for en udløsning i noget, der mindede om
kraftig termik kunne lynhurtigt ændre sig til et

katastrofalt drop. Jeg blev overbevist om dette i
min fjerde start, hvor jeg havde alle tegn på en

lin termikboble - og modellen lå på jorden 43

sekunder efter den iøvrigt perfekte katapultud-
løsning! Thomas Otte og Steffen Jensen havde
tilsvarende starter, og de var langt fra de eneste.

Finn Bjerre, som havde fløjet fremragende til
de to sidste konkurrencer og som var >dark hor-
se< i opløbet om VM-pladserne, mistede sin
chance for et godt resultat allerede i første start,
hvor modellen tilsyneladende blev fanget i et
hvirvellelt under højstarten. For ikke at få den
ødelagt valgte Finn at udløse i lav højde .... og
fik en tid på under et minut. Det var et definitivt
larvel ril chancen for en VM-tur som holdmed-
lem, og Finns indsats resten af dagen bar da også
klart præg af skuffelse over den lorliste chance.

Palle Pedersen førte suverænt efter 3. periode,
ider han havde fuld tid med sin nye model. I fjer-
de srart droppede han et sekund mere, end Peter
Buchwald harde droppet og var dermed henvist
til en loreløbig andenplads. Denne blev imidler-
tid otertaget af den igen stærkt flyvende Jørn
Rasmussen, der ligesom Peter kun havde et en-
kelt drop - for Jørns vedkommende var det iøv-
rigt et rent >nerve-drop<, idet han lavede en dår-

^:,e udløsning midt i det værste hvirvelområde,
han kunne finde ..... Peter og Jørn lavede ikke
flere fejl, og Palle måtte derfor nøjes med en fin
rredieplads.

I riakefield vandt Povl Kristensen helt suve-

rænr. Hans modeller havde ikke været ude af
æsken siden E\{ i Jugoslavien, hvor Povl blev
nr. l. Trimmet fra dengang var falmet en del;
lor modellerne lavede power-stall i de første pe-

rioder. men fløj alligevel nogle glimrende tider
hjem. I en af srarterne fangede modellen en høj-
startsline med propellen. Højstartslinen blev rul-
let halvt op om propelaksen, før gummimotoren
måtte give op. Povl undskyldte bagefter, at han
ikke havde rullet linen helt ind - det var så sju-
sket, når tingene kun blev gjort halvt! Bjarne
Jørgensen lagde ud med et gedigent drop - kun
omkring et minut! Derefter fløj han fejlfrit, men
kunne dog ikke nå at komme forbi Peter Ras-
mussen, der placerede sig på andenpladsen.

I gasklassen lagde Steen Agner ud med at af-
skrive en model grundigt. Derefter trak han sig
ud af foretagendet pga. mangel på flyveklare
modeller. Thomas Køster maxede støt, Niels
Chr. Hammer droppede lidt, og Tom Oxager
sluttede listen af. Han havde et stort drop, som
skyldtes et dårligt kast. Modellen trykkede mere
og mere og var med stor fart på vej i jorden i en

spids vinkel. Brøkdele af et sekund før den ram-
te jorden, stoppede motoren - og modellen for-
svandt bag en lille bakke. Alle holdt vejret og
ventede på braget - men i stedet dukkede mo-
dellen op igen! Den harde kun r'æret nede og

strøget over græsset - tail-plane-settingen hav-
de virket i sidste øjeblik og harde reddet model-
len fra at blive smadret ..... Casflyverne nøjedes

efter fælles overenskomst med 4 starter.
Chuck blev som sædvaniig vundet af Flem-

ming D. Kristensen. Konkurrenceledelsen har ik-
ke engang ulejliget sig med at rapportere resulta-
tet, men man kunne vel efterhånden også bare

fortrykke: >Chuck: l. Flemming D. Kristensen

..... sek.< på vores rapportblanketter. Jørn Ras-

mussen fløj også chuck og blev helt bestemt nr.



2, men det fremgik ikke en_øang af resuharrar-
len!

Præmieoverrækkelsen foreglk .om sædvanlig
i Termiks lokaler i Hillerød. og som sædvanlig
under meget snak og bifald ril rinderne. Også i
år stod Tom Oragers Birte (Birte foretrækker i
modelflyresammenhæng at hedde dette fremfor
sit eget navn, som iøvrigt er Liisberg ...) for de
smukke præmier Per Grunnet

Al-beg.: l. Henrik Lamberts 341 sek., 2. Unni Eriksen 331 sek.,
3. H.nning Smed 285 sek. Al+ks.: l. Heinzi Lorenzen 597 sek.,
L Jorgen Korsgaard 553 sek., 3. OIlo Pedersen 459 sek., 4. Bjar-
ne Geipel 449 sek. A2 eks.; l. Peter Buchwald 841 sek., 2. Jørn
Rasmussen 826 sek., 3. Palle Pedersen 816 sek., 4. Pster Otte 763
sek., 5. Steffen Jensen 729 sek., 6. Torleif Jensen 727 sek., 7. Per
Grunnet 722 sek., 8. Michacl Schwartz 692 s€k,,9. Finn Bjerre
643 sek., 10. Erik Niensrædt 583 sek., ll. ThomasOtte5T0sek.,
12. Bo Nyhegn 535 sek. C2: l. Povl Kristensen 873 sek., 2. Peter
Rasmussen ?9.1 sek., 3. Bjarne Jørgensen 778 sek., 4. Erik Ja-
kobsen 710 sek., 5. Jens Kristensen 621 sek. D2: l. Thomas Kø-
ster ?20 sek., 2. Niel\ Chr. Hammer 670 sek., 3. Tom Oxager 549
sck.

Stillevej rskonkurrence,
Eremitagen d. 1915
Den første stillevejrskonkurrence på Eremitagen
svarede fuldt ud til sit navn. Kun en ganske svag
vind rørte sig, da man ca. 45 min. for sent starte-
de konkurrencen. Seks mand deltog i A2. Efter
anden start lå Peter Buchwald og Steffen Jensen

i spidsen, hver med 2 maxer. I 3. periode fløj Pe-
ter kun 96 sek., mens Steffen fortsatte med at
flyve maxer konkurrencen ud, hrorved han
vandt. Peters øvrige flpninger bler også marer
og gav ham andenpladsen.

Ingen af de øvrige A2-fl1rere fløj et eneste
max! Havde Tommy Sandby ikke sn1'dt sig selv
for et max ved at lade timeren gå for tidligt i 2.

start, havde han lået andenpladsen i stedet for at
blive nr. 3.

Peter Buchwald vandt Al - uden modstand

- ved at flyve 260 sek. i 3 starter.
Peter startede faktisk konkurrencen med at si-

ge, at han havde travlt, idet han ville flWe 3 klas-
ser. Så efter sin sidste A2-start, gik han rask
igang med at flyve sine l0 chuck-starter, og mens
mosekonen bryggede og de øvrige deltagere gik
hjem, knoklede han på. Hans anstrengelser rak-
te til en 2. plads ud af 2. Flemming D. Kristensen
vandt overlegent chuck ved som sædvanligt kun
at koncentrere sig om denne klasse.

Al: I. Pcler Bu.h\ ald lfl) .cl. .{l: l. Sreiaen Jen..n q.ll iei . l.
Pcter Buch*aid8l6..i.. L Torn! Str.b) \:i.:i...1 Tr-.;:-
Olre 796.e1*.. 5. Peii, O:li -il .:i . 6 P: .: P:'c:--:: -iy.:s
ChucL: l- Flenmirg D. K::.:::.s::-4 ,:\ : :r::.- 3-:-^,:
79 \eL

1. vårkonkurrence Øst,
d.29/3-81
Det var en meget mager konkurrence med meget
hård vind og et lille deltagerantal. I team-race
skete der en indblæsning i l. heat, som fik alvor-
lige følger for Hans Geschwendtner/John Mau,
som kørte uden reservemodel. Vinden tog til, og
deltagerne enedes om at 2. heat også var finalen.
Den blev meget tæt og velfløjet.

I stunt var Stig Henriksen bedste mand fra sæ-

sonstarten foran Robert Petersen.

Team-race:
l. Jcns Ce5chwendtncr/l.uis Petersen, Comet:

disk. f:44,2'l

:. ir:!3r K'i:!:i.j Palle Edrler, Rrdhare ALi-
.lit},.l I 3:.15..10

3. Han' Ge\!hsendtner/John Ilau, Comel/635:
.10 omg. udg.

Stunt:
l. Stig Henrtlren, Windy r..............................
2. Roberl Peter\en. windy .............................
l- .lørn C)tto\en. Orkan .................................

...... 1680 pr

...... 1593 pl

...... l204pr

Vårkonkurrence Vest, Alborg
d. t2/4-81
Aviators modelfl) /ere stod for dette arrange-
ment. Vi springer straks over lil resultaterne, da
der ikke er indgået referat fra stævnet:

Speed:

l. Niels Lyhne Hansen,635 .........250,34 251,57 0

2. Ole Poulsen, Århus ................239,20 248,44 219,52

3.LeifEskildsen,635 ................237,31 238,09 248,21

Good-Year:
l. Johannes Thorhauge/John Amnitzbøll, Aviator:

4:31.6 di5k. 9:13,1
2. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

68 omg. 4:58,0 l5l omg.
3. Niels Lyhne Hansen/Kurt Pedersen, 635/Hadersler

4:25,0 4:36,2 72 omg.

. H:J::. :;:
! ::.

rl --: ;

Srunt-brg.:
l. BlarneS.hou, Århus ..........
l. Uffe Edslev, Århus ............
3. JanOresen, Århus .............
4. Jens Christensen, Aviator ....
5. Peter Koch, Aviator ...........
6. Carsten Berger, Aviator ......
7. Pia Olsen, Aliator .............

Stunl-eks.:
l. Leif Eskildsen,635 ............................................3765 pt

2. Leif O. Mortensen, Aviator .......,......................... 3506 pt

3. Jørgen Kroer, Rydhave ........,.........,..........,........ 3239 pt

4. Henning Forbech, Rydhave ................................. 3 198 pt

5. Carst€n Thorhauge, Aviator .....,,...................,..... 3 I 87 pl
6. Johs. Thorhauge, Aviator ................................... 3 142 pt

7. Hans Rabenhøj, Rydhave ................................... 3 100 pt

8. John Amnitzbøll, Avialor ................................... 2896 pt

Combat:
Uffc Edsler, Arhur
Bjarne S;hou. irhrr
Bjf,ii. Kr,j.3i. H3i.::.:\
H:::::! !,-:-ji. Rri:: :
'-.e-- - -- 1. . -

2. \'årkonkurrence \-est,
Rødekro d. 3/5-81
2. r'år-rest bler' fløjet i Rødekro i bidende kulde
og kraftig blæst, der medførte et par totalhava-
rier. Der var hele l4 deltagere.

Carsten Thorhauge knækkede en krumtap
pga. en hærderevne, men fløj videre med en lånt
motor.

Mogens L. Olesen

Stunt-beg,:
l. Mogens 1,. Olesen, Rødekro ................................ 1627 pt.
2. Jens Kristensen, Aviator ............,........................ 1248 pl.
3. Peter Kock, Aviator .......................................... 1023 pt.
4. Finn Niclsen, Haderslev ..................................... 893 pt.
5. Jan Ovesen, Aviator .......................................... 885 pt.
6. Jan L. Andersen, Rødekro .................................. 242 pt.
?. O!e Michelsen, Aviator -................. .................... 229 pt.
8.HenningNielsen,Aviator................. 0pt.

Stunt-eks.:
l. LeiiEskild!en, Børkop .......
:. Joh\. Thorhauge, Aviator ....
.3. Henning Forbech, Rydhave..
.1. John Amnitzbøll, A\iator ....
5. Han. Rat'.nhaj. Rldhare ....
6. Car.ren Thorhauge, Ar iator .

. ... ... .... .... .. . ......... . 3977 pt.

............................ 3226 pr.

............................ 3189pr.

. ... ... .... ... ....... ..... .. 3 | 80 p(.

............................ 2733 pt.

..... ...................2t8lpt.

.........................-.. 1308 pt.

............................ I084 pt.

............................ 908pt.

............................ 893pr.

............................ 823 pl

... ........................ 438pt.

............................ l56pt.

Pilot QB
hurtigbyggesæt
NYH EDER

Stephens Akro
Spændvidde 123 cm. For motorer
3,2-4 cm3 ...... kr.775,00

Mustang
Spændvidde 122 cm. For motorer
3.2-4 cm' ...... kr.835,00

Tiger Moth 1/a skala
Spændvidde 224 cm. For motorer 10-
15 cm3 ........... kr.2.375,00

Det nye Pilot katalog kan købes hos
din lorhandler eller direkte hos os
mod kr. 17,50 i lrimærker.
Pilotbyggesættene har alle dele ud-
savede eller udstansede i balsa eller
krydsfiner. Modellerne er konstrue-
rct, så byggetiden er reduceret mest
muligt. lndeholder righoldigt tilbe-
hørssæt.

Jeep American
Smart forhjulstrukket buggy i skala
1:8. Byggesættet indeholder alle
nødvendige dele, også fire hydrauli-
ske støddæmpere. Motor, radio. og
rullebøjle er ikke inkluderet. Bereg-
net for 3,5 cm3 motor, f.eks. OS 21
Car. Kr.2.795,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- lørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser gerne om nærmeste
lorhandler.
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JUMBO HOBBY
05.66 16 30

Ny lantastisk listeskærer
Fem års garanti

En selvbyggers ønskedrøm!

E: .:ja;: !: a':€_::^Ce stykke værktøj, der skæ-
rei aa sa s::. :å o3 : | 7 x 13 mm. Kniv medfølger

JUNI.JULI DISCOUNT: 48.85 kr. ind på giro nr. 2
06 71 a' cg \'. sender omgående!

Byggetegningen
KæmpeuCvalq trl priser fra 15.00.595,00 kr.
'i O:dtr me. J EN NY CURTISS ................ kr. 250,00
'i PIPER CUB SUPER CRUISER ............ kr. 198,00
NTEUPORT rr ,........... kr.250,00
BLERIOT (semiskala) ........,..................... kr. 250,00

Bud Nosen byggesæt:
Danske byggevejledninger vedlagt.
Trainer spv. 256 cm, 10 cm3 ................. kr. 880,00
Citabria spv.265 cm, 10 cmr................ kr. 1.100,00
Big Stik spv. 250 cm, Quadra ............... kr. 1.430,00
Cessna 310 spv. 300 cm, 2 x 10 cmr .... kr. 1.870,00

PROCTOR's byggesæt

- er bare yerdens finesle oldlimerl

NIEUPORT ll spv. 156 cm, 10 cmr........ kt.2.650,00

','r NIEUPORT 28-C i aluminium, birk, bambus,
sitka-gran, stål og messing ................. kr- 4.485,00
BLERIOT (semiskala)'ANT1C. ........... kr. 1.560,00

Tilbehør i ABS.plast
Hjulkasser (skærme) i stort udvalg i vacuumlor-
met svær plasl.

JUNI-JULI DISCOUNT: 65,00 kr. ind oå giro 2 06
74 7'l og ui sender omgående et par i 1% mm
plast,24 cm lange, T cm brede.

Vi søger forhandlere - skriv idag!

JUMBO HOBBY
G rumstrupvej 40, 8732 Hovedgaard
Tlf. 05-66 16 30 - Giro 2 06 74 71

Husk: Tegninger kan kun tages relur i ubrudt
plombering. Eksport . moms 22%.

Nyt fra HEGI !!!

TEDDY - ny solid begyndermodel i træbyggesæt. Komplet mecj alle løsdele. Til
2O'er gløderørsmotor eller f.eks. Mabuchi 550S-elmotor. Best-nr.3200, vejl. 536,- kr.

KABL - Fantastisk flot bygge-
sæt af slæbebåden Karl. Helt ny
konstruktion med dobbelte, dreje
lige skruer. Komplet med alle fit-
tings. Længde 810 mm.
Best-nr. 3560, vell. 1.785,- kr.

Generalagenl: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 06.62 70 77

EMCO Unimat 3

tr
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-
slæde med automatisk tilspænding, tværslæde, stålholder, 2 umbrakonøgler,

h',

en dobbelt gaffelnøgle, samt betjeningsvejledning

Borepatron 0,5-8 mm (3 bakket) . kr. '134,-

Kuglelejepinol med dobbelt kugleleje . . kr. 128,.
Forsætter til konusdrejning . . . kr. 268,-
Bore-ogfræsesøile .... kr.719,-

kr.2.928,-

Priser incl.
22ok moms

!:!,o152E401
€f\41qnry æ
DI< 61c)0 HADERSIfV

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: 18 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 støj-
dæmpning.

Ring eller skriv elter tarveprospekt
og prisliste!
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I: r i t f I tu, r t i t t gs - LI n i o n e n

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
Fdddration Aeronautique Internationale.
Arskontingentet for juniormedlemmer er
75 kr., for seniormedlemmer 200 kr. Ind-
meldelse sker ved at indbetale kontingen-
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm, 4100 Ringsted
Tlf. 03-64 33 88.

Distriktsledere:
Dktrikt øst (øst for Storebælt):
Peter Otte
Bøgeløvsvej 8, 2830 Virum
Tlf.02-85 18 52.
Distrikt Vest (vest for Storebrzltl:
Jens B. Kristensen
P.S. Krøyersvej 28 A,
8270 Højbjerg
Ttf . 06-2'7 13 28.

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Ålborggade 17, 5.th., 2tmKbh. Ø
Ttf. 0l-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

af arrangøren. Hvis nogen ønsker at benytte sig

af dette tilbud, bedes de kontakte Peter Buch-
wald snarest (tlf. 03-64 33 88).

Personer, der onsker at overvære VM, kan få
yderligere opllsninger om arrangementet fra Pe-
ter Buchriaid.

Nordisk )Iesterskab 1981
Det srenske n:oc-.::i-'::rr:runC har midt i maj
meddelt. aI :r:: :3:-.=::; :rie kan disponere
over den fl!.:i.::' : \.-::i-.:ing. .om man hav-
de regnet n::i. D:::,-: -::.:::::::-an afriklingen
al \\l til :e:3:- :: :::: ::,: ;31- ,.;:.ndeligr an-
nonceleJc J,ti,- :..t.: . . -.. :--::.:.

Forelrrbig g:: :.-::=:'=.,i::.r :: .: a'loide
,r-\1 i Up;sa-:.;. --.--- :..:-^:<:. :..:.:::=', lig-
ger fa.: n" :.-;=::-..ir '-:,--:.:

Fritilrr::::.-*:..-'::: -:-i:J: :--: :: ::: ":
udtag: .:::..:.'.: :.. \\1 !:::: --r.."::...j;::
\lu\- - ---- --j--i* \= - : : : - -- \l L:- -. .:

\r :. *--: -.:- :. -:--: ::

Ratingliste pr. 3/5-81

Kalender - fritflyvning:
'7-8/6 Holland International, I-elystad, Hol

land
27-28/6 Jyllands-Slagct, Vandel
28/ 6-5 /'l Sommerlejr 1981, Vandel
7-13/8 VM-S1, Burgo:, Spanicn
9/8 Fynsmesterskab klasse C og D, St.

Højstrup, Odense
22-23/8 Pierre Trebod, Marigny, Frankrig
29-30/8 Free Flight Days in Poitou, Thouars,

Frankrig
30/8 Høstkonkurrence l, distrikt Vest,

Vandel
5-6/9 Eilel Pokal, Ziilpich, Tyskland
13/9 Jyllands-Cup,Skjern
I3./9 Sjællandsmesterskab,efterår
:6-lr'9 Danmarksmesterskaber l98l
ii ;tl Ho.tkonkurrence 1, distrikt Øst
:: l0 Hrrstkonkurrence 2, distrikt Vest, St.

Hr-,isirup. Oden-ie

1I
l1

K::,:r::e.::r:kab. kla.sc A, ONI-F
Fl! i :iie.:rkoni:urr.n.L-. dccentraliserct
Di:::iklikonkurrence Ost. Hillerød
Disi:ikiskonkurrence Vcsi. decentrali-
S L-ret

Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
Landsmøde, Odense
>Sidste flyvedag<, OM-F, St. Høj-
strup
Distriktskonkurrence Øst, Hillerød
Distriklskonkurrence Vest, decentrali-
seret

T:l l::g :or '-ic:agei:e ai landshold til \'\1-81 i

Spai::en t'ier nedenstående rating-liste udregnet $/ll
umiddelbarr efter lGstartskonkurrencen i Hille- 22/ll
rsd d. 2.-3. maj. Den sidst offentliggjorte rating- 29/ll
liste findes i N{odelflyve Nyt nr. 1/81.

Rarins Konk. 6/12
6/12

19E r

l lA:
L Peter Oilc
:. Per Crunnct
2. Peter Buchwald
4. Steften Jeu\cn
5. Jørn Ra\ntu\rcn
6. Thoma. Oilc
7. Finn Bjerre
7. Bjarne Jørgen.cn
7. Pille Peder\€n

10. Hupo Ern\t
I L fomm) Sandh\ .........................
I l. Eril Nienstædt
ll. TorleifJen\cn
ll. Michael Sch$art/
15. Poul Rasntusrcn
I 6. Jrn Bebe

I ?. Pcter J<nrcn
I I. Sl((n CrL!_(r.(rl
Iq. ('1.,:. Br L.:-i.r: rr' ....
: ' I:.'-\ D.,l . r .. .. ... .. ..

:: ii::;{r,:::
:: :- . _.1 :-
:: .-'.::-.:'j

l-'- .-'. -: -:

t'lCi
Thomas Køstcr
Niels Chr. Hammer
I om C)xager

Karsten Larscn
Stcen Agner

Yderligere oplysninger om danske konkurrencer
kan fås hos distriktslederne. Oplysninger om in-
lernationale konkurrencer fås fra sekretariatet.

Konkurrenceindbydelser
Stillevejrskonkurrencer på Eremitagen
I betragtning af, hvor koldt det kan være at dyr-
ke modelflyvning i vinterhalvåret, udskrives her-

22 l0
196
t9 5

169
t26
ll l0
106
102
t0 6

92
5l
56
25
2t
I3
03
t2
]I

6l
:

t. :VM-landshold
Fritfl p nings-Ut:o:.:l:
sit mode i H;i,::r:
land-:hold :il \'\l-Sl :

FIA: l. Pe:e: Ol:e
2. Per Grunnei
3. Thomas Orre
l. reserve: Steffen Jensen
2. reserve: Peter Buchwald
3. reserve: Finn Bjerre

FIB l. Jens Kristensen
l. Peter Rasmussen
3. Povl Kristensen
l. reserve: Bjarne Jørgensen

FJC: 1. Thomas Køster
2. Niels Chr. Hammer
3. Tom Oxager
1. reserve: Steen Agner

Holdleder: Peter Buchwald

Da Per Grunnet har mulighed for at deltage som
forsvarende verdensmester uden for det nationa-
le hold, har han meddelt, at han ikke ønsker at
deltage på landsholdet, men vil gøre brug af mu-
ligheden for at deltage som forsvarende mester.
Dermed rykker Steffen Jensen ind på landshol-
det i FlA.

Danmark må stille to tidtagere til rådighed for
arrangementet. Disse får ophold og kost betalt

il
2

'4
:4

4

8

7

7

4

3

Ratingtallet siger, hvor mange sekunder pr. start
man bør ligge over en konkurrences gennemsnit,
hvis man holder den >styrke<, som ens tidligere
konkurrencer tyder på, at man har.

Læg mærke til, at VM-holdet absolut ikke er
identisk med de tre højest placerede på ratingli-
stenl Ved udtagelse af VM-hold vurderer komi-
teen de enkelte modelflyvere og deres konkur-
renceresultater, således at de statistiske tilfældig-
heder, som godt kan vende op og ned på ratingli-
sten, elimineres.

'- :
ii :
t: i
l, l

22
5l
9l

l{ I

Nyhed!
P-30 byggesæt

Begyndermodel med gummimotor
veiegnet til bl.a. ungdomsskolehold,
Kort byggetid (ca. 15 timeO og gode
: iy veegersxaber.

Veiegnet når man skal lære at flyve
med motormodeller.

Byggesættet er amerikansk (dansk
vejledning). Det indeholder udsøgte
materialer, bl.a. propel, gummimo-
tor, lejer mm. Kun dope og lim er ikke
med isættet.

Abdul
Abdul er en begyndersvævemodel
velegnet til ungdomsskolehold. Kort
byggetid og fremragende flyveegen-
skaber.

Byggesættet indeholder alle nØdven-
dige dele, f.eks. udstansede prof iler,
lister (med formet f orkant), f arvet pa-
pir, højstartskrog, bly og alle dele til
kurveklap og termikbremse.

Hvis du er interesseret i P-30 model-
len eller Abdul. så ring eller skriv ef-
ter nærmere oplysninger til:

ERIK KNUDSEN
Amagervej 66, 6900 Skjern

Tlf.07-35 17 67 (bedst 17-18)
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med nogle lune stillevejrssommeraftenkonkur-
rencer på Eremitagen.

Der flyves følgende dage: 2/6, 16/6, 30/6,
l4/7,28/7 samt I l./8.

Der startes kl. 19.00 og der flyves min. 3 ':a:-
ter pr. aften.

Er vinden for frisk til at flpe konku::e::ce :å
den ret lille Eremitageslette, bør du nåsiie all!ge-
vel møde op for at få lidt hold på :::n:nei.

Der flyves i klasserne Chuck. .\1. -å' og C2.
Få yderligere opllsnlng<: ira E::k \ienstædt,

0l-64 37 l9 eller Palie Pece::en. 0l-61 29 51.

Jlllandsslaget. d. 27.-Å. juni. FS\ Vandel
Traditionen :io aftoldes Jyllandsslaget den
*eekend. hror modelfllresommerlejren åbner.
Alle danske iritflpere skulle have modtaget den
engelske indbydelse til årets stævne, når dette
læses. men skulle nogen have problemer med at
t].de opl)sningerne heri, er detaljerne gentaget

her på modersmålet.
Der flyves alle klasser, dvs.: FlA (A2-eks.),

FIB (wakefield), FIC (gas), A2-beg., Al-eks.
(FlH), Al-beg., chuckglider samt P-30.

Første periode starter lørdag d. 27. kl. 14.N,
forinden er der briefing kl. 13.50. Søndagens
første periode starter kl. 8.30 om morgenen.
Præmieoverrækkelsen forventes afholdt søndag
kl. r4.00.

Tilmelding skal sendes til konkurrencelederen
senest d. 13. juni. Den skal indeholde deltage-
rens navn, adresse, CPR-nr. (for udlændinge
pas-nummer) samt oplysning om, hvilke klasser
man vil deltage i, og om man er tilmeldt som-
merlejren. Tilmeldingen sendes til:

Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5

D-2391 Ellund
Yesttl skland

Startgeblret bliier 25 kr. ior ,iuniorer og 50

kr. for seniorer. Dei be:ale> re,f, a:rkons:en -
inden briefingen.

Det r il r ære muligl at o\ ernai:e på ,'-lyr e.:aii.r
nens område i telt eller campingro_en. \lan kan
komme ind allerede fredag aften d. 26. juni eiter
kl. 18.00 (ikke senere end kl. 22.00, da va,elen

lukkes om natten).
OBS: Ledsagere, der ikke skal flyve med, skal

også tilmeldes med navn, adresse og CPR- eller
pasnummer. Ellers kan de ikke komme ind på

fl-vvestationen!
Mød talstærkt op til denne store, afstressende

konkurrence. Konkurrencen er >begynderven-
lig<, idet perioderne er lange - l. periode hele
to timer, resten halvanden time!

Kalender - linestyring
6-7/6 Limfjordsstævnet, Ålborg, Alle klas-

ser

2l/6 Hertug Hans Stævne, Haderslev, Alle
klasser

2'7/6-5/7 Sommerlejr, Vandel, Alle klasser
7-ll/7 EM, Genk, Belgien, Alle klasser
15l8 Haderslev Cup, Haderslev, Alle klas-

ser

23/8 BC Cup, København, Alle klasser
5-6/9 Di\|, Ballerup, Alle klasser
13/9 l. Høst-Øst, København, Alle klasser
2'7/g l. Høst-Vest, Alborg, Alle klasser
4/10 2. Høst-Øst, København, Alle klasser
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l8/10 K\1. Københain, Alle klasser
25 l0 2. Hsst-\'est, Arhus, F2A, F2C, C/Y

Internationale konkurrencer
l3-1-t 6 Criterium Midden Nederland,

Utrecht, Holland, F2A, F2B, F2C
20-21/6 Int. Criterium of Isle of France, Le

Bourget, Frankrig, F2A, FzC
7-ll/7 18. Criterium of Aces, Genk, Belgien,

F2A, F2B, F2C,F2D
24-26/'1 Nyirseg-Cup, Nyiregyhaza, Ungarn,

F2A, FzC
l4-15,28 Int. Competition, Genk, Belgien,

FzA, F2B, F2C
22-23/8 Int. Competition, Brno, Tjekkoslova-

kiet, F2D
29-30/8 Int. Competition, Verviers, Belgien,

F2A, F2B, F2C
29/8-3/9Sofia Cup, Sofia, Bulgarien, F2R,

F2B, F2C, F2D
5-6/9 6. Int. Combat Meeting, Rixensout,

Belgien, F2D
l2-ll/9 3. Internationaler MBZB-Cup, Brei-

tenbach, Schweiz, FzA, F2B, FzC,
F2D

l3/9 Coppa d'Oro, Lugo di Romagna, Ita-
lien, F2A, F2C

12-24/9 4. Balkan Championship, Ankara,
Tyrkiet, F2A, F2B, F2C

19-20/9 16. Int. CL Competition, Bochum,
Vesttyskland, F2A, F2B, F2C

26-29/9 Nograd-Cup, Salgotarjan, Ungarn,
F2B

Yderligere oplysninger om konkurrencerne
fremkommer i løbet af året her i Modelflyvenyt
og kan desuden fås fra unionens sekretariat.

NM
De: or:i;rd:l:g: pianlagle \\f-arrangemenr i

\c:rk!.:i:-g e: r;oige hrai c:: er nedciel: Frit-
t-.1-.r:;--U;:o::: a:t.æ.:. \æ:::::e or.ysrir.-

-;e: o:r: ::i ..3 .:e; :..: 3.::::'l;:::::.:.: r:. :.:r:
meddeit i er kommend: iLirnmer ai \loce;ine
Nlt.

Diplomer
Johannes Thorhauge og John Amnitzbøll fra
Aviator har med få dages mellemrum klaret kra-
vene til A- og B-diplom i good-year.

Danmarksrekord
Ved stævnet i Alborg den 12/4 sneg Niels Lyhne-
Hansen fra Trekantens Modelflyveklub sig lige
over danmarksrekorden i speed, således at den
gældende rekord nu lyder på 251,5 km/t.

EM
Landsholdet til EM i Belgien kommer til at se så-

dan ud:

F2A speed:

F2B stunt:

F2C

Ole Poulsen, Arhus
Bjørn Hansen, Comet

Leif O. Mortensen, Aviator
John Amnitzbøll, Aviator
Johannes Thorhauge, Aviator

Hans Ceschwendtneft eam-race:
/John Mau, Comet/Trekan-
tens M.F.
Jørgen Kjærgård/Palle Ed-
slev, Rydhave/Arhus
Ole Poulsen/lb Rasmussen,
Århus

Uffe Edslev, Århus
Bjarne Schou, Århus
Asger Bruun-Andersen,
Svendborg

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og Fdd6ration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 100,-kr.
for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en
af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Andersen
Grev Schacksvej 13, 5700 Svendborg
'nf .09-2t 45 07.

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19.

Giro: 5 20 87 69.

Regelhæfte
Nu varer det ikke længe! Det nye regelhæfte er
gået i trykken og forventes færdigt i begyndelsen
af juni måned.

Klubberne ril få tilsendt et antal eksemplarer
svarende til det antal medlemmer, de har ind-
neldi : unionen - et hæfte til klublokalet.

Eks::a eksemplarer kan købes for 10,- kr.
Della,eere i udenlandske konkurrencer skal

rære opmærksomme på, at de danske regler på

visse punkter afviger fra FAl-reglerne, bl.a. er
visse FAI regler, som først er gældende i udlan-
det fra l/l-82, allerede indført i regelhæftet.

Transfers
Vi har fået lavet et nyt oplag af unionens trans-
fers og kan i den forbindelse nævne, at prisen

kun er steget til 16,- kr. for 10 stk. og 140,- kr.
for 100 stk. Bestil fra sekretariatet.

DM 1981
Vi kan allerede nu løfte en flig af sløret for årets
Danmarksmesterskaber. Konkurrencerne afhol-
des på Ballerup Cymnasium, Baltorpvej, 2750
Ballerup.

Man kan overnatte i skolens gymnastiksal,
hvis man selv medbringer sovepose og luftma-
dras. Er dette ikke godt nok, kan man kontakte
Crantoftens Hotel, der ligger ca. 1,5 km fra fly-
vepladsen. Værelser bestilles på tlf.02-97 58 ll
(sig at det er til modelflyve-DM) - enkeltværel-
ser koster ca. 85,- kr. pr. nat, dobbeltværelser
ca. 125,- kr.

Der flyves alle klasser.
Tilmelding senest mandag d. 17. august til

Kjeld Frimand, Crantofteparken 628, 2750 Bal-
lerup (rlf. 02-91 0291).

Konkurrenceledere til de enkelte grupper og

officials efterl-vses hermed! Kontakt Kjeld Fri-
mand snarest muligt, hvis du er interesseret!

Yderligere oplysninger fremkommer i næste

nummer af \lodelflyve Nyt - men reserver alle-
rede nu dagene!

F2D combat:
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RC * unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelfllvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Konstruktør Erik Toft, NRC (for-
mand), Dalby A116 21 ,9230 Svend-
strup, tlf. 08-38 22 33, klubleder
Bent Lund, NRC (næstformand),
driftsleder Anders B. Henriksen,
Falcon, luftkaptajn Jens P. Jensen,
KFK, smedemester Robert Jessen,

Esbjerg Mfk., tandlæge Bjørn
Krogh, NFK, pro_erammør Preben
Nørholm. \lidtjvsk \lfl.

Sportsligt udvalg:
Programmør Preben \Li:lrol::'r.
Codthåbsvej -. --l0(t H::;.::_:.

Slyringsgrupper:

Kunstfllvning
Elektriker Leif \\'idenborg
Th-vrasvej 14, 41'73 Fjenneslev
Tlf. 03-60 95 69.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke A116 30, 7800 Skive
Tlf. 07-52 l8 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 37, 27m Brønshøj
Tlf. 01-60 29 37.

Helikoptermodeller
Værkfører Preben Laursen
Tjørnevej 23, Fensmark, 4700
Næstved
Ttf. 02-74 64 85.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sørensen

Skolegade 27, r-200 Grindsted
Tlf. 05-32 26 i6.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, 7323 Gire
rlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller \ielsen
Spergelbakken 10, 8510 Llsirup
Tlf .06-22 11 '75.

Frekvensudvalg:
TV{ekniker Herbert Christophe:sen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
^ilf .02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Bankprokurist Ole Meyer
Paludansvænge 4, 4700 Næstved
Tlf. 03-72 21 07 .

Giro: 3 26 53 66.

Nye adresser
Følgende klubber har fået nye kontaktmeend:
J ern løse Mode lflyve k lu b, nu Carsten Jørgensen,
Rosenvænget 12, Vester Saaby,4330 Hvalsø, tlf.
03-39 93 60. Brabrand Model Club, nu Hans R.

Grønne, Lenesvej 19, 3. mf., 8220 Brabrand.
Hobro Fjernstyringsklub, nu Hans Hammer,
Døstrupvej 94, 9500 Hobro, tlf. 08-55 70 85.

Bestyrelsesmøde
Unionens bestyrelse holdt møde den 16. marts i
Kastrup med deltagelse af samtlige bestyrelses-

medlemmer samt Ole Meyer. Et fuldstændigt re-

ferat er udsendt med klub-orientering nr. 2-81,

så vi skal her blot neevne de væsentligste ting.
Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Toft som
formand, Bent Lund som næstformand, mens

Preben Nørholm blev valgt til formand for
Sportsligt Udvalg. Til medlemner af Dansk \lo
delflle Forbunds bes:1:else ralg:s B.ø.r:
Årogå og Precen. \-ø,i:a!.r:. E: ,i-::i ::a I\D-{ e'::
e: l<o;r::r_sa:-::l:i---':-;: ::: i<:. l,-.- ::- li:. Ii--

-=i..--(-.-:.--. l. .z-_.:- l9il -'._
: : b=*. :i:e- t:- : : r: s:. -- 3 :: ::; :=-:: er:s k a :el : k-
ie harie -:: ie-:iighC iii a: :age siilling til
.pr,ar5nåle:. I den anledning kom Ret Åndersen
fra KD.{'s forrerningsudvalg til stede og oriente-
rede om KDA's økonomi. Efter en debat med

Rex Andersen fastholdt bestyrelsen, at den ikke
kunne gå med til en forhøjelse uden om repræ-
sentantskabet, og den fandt iøvrigt, at det nuvæ-
rende kontingent var rimeligt under hensyntagen

til den bistand, KDA ifølge gældende over-
enskomst yder unionen. Bjørn Krogh orientere-
de om arbejdet i Dansk Modelflyve Forbund,

Officiel stævnekalender
Dato Stævne,oplysninger,kontaktmand

6-7/6 Esbjerg Internalional 1981, kunstflyvning i klasse A, deltagerbegrænsning. Leif Widen-

borg, tlf. 03-60 95 69

6-7/6 DM skala, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf. 05-58 58 83

14/6 DM helikoptere, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46

14/6 SM højstart, Herstedøster, tæller til NM 81, VM 83 og pokalkamp. Knud Hammeken,
rlf. 02-45 0l 83

20-21/6 Fly-for-fun og pylonkonkurrence, Veerst. Anders B. Henriksen, ttf. 05-58 58 83

20-21/6 Silver Star Cup, kunstflyvning klasse A, Lindum. Aksel E. Mortensen, tlf. 08-52 03 57

4-12/'7 Hanstholm sommerlejr, Hanstholm. Henrik Brill Jensen, tlf. 02-88 30 56

8/8 Elektrofly-træf, Odense. Niels Roskjær, tlf . 09-62 24 40

15-16/8 DM kunstflyvning, klasse A og B, FSN Vandel. Bruno Hedegaard, tlf. 06-98 07 45

t6/8 Luftcirkus, Kløvested (Borup Modelflyvere). Poul Erik Witsel, tlf. 03-67 92 30

22/8 DM højstart, FSN Vandel, tæller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Walter Nvborg,

tlf. 06-22 t5 21

29-30/8 Gudenå Open, FAl-kunstflyvning og biplan-konkurrence, Helstrup Enge' H. L. Dahl

Christensen, ilf . 06-43 46 78

30/8 Filskov Air Race, pylonracing, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46

30/8 SMSK højstart Cup, Herstedøster, tæller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Knud

Hammeken, tlf. 02-45 0l 83

30/8 Fly-for-fun, Sønderborg. Poul Richard Fedders, llf.04-42 50 42

13/9 DM pylonracing, Filskov. Otto Nielsen, tlf. 05-33 84 46

19-20/g Falcon Cup, kunstflyvning klasse A, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf. 05-58 58 83

2,1 '9 NFK Klub Cup Højstart, tæller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Jørgen Tønnesen,

tli. 02-80 45 32
-{ 10 MolsCup,skrænt,Mols,tællertil NM82ogpokalkamp.\\'alterNyborg'Ilf.06-22 15

2l
lll10 sMSK Skrænt Cup, tæller ril NM 82 og pokalkamp. Knud Hammeken, tlf.02-45 0l

83

24l10 DM skrænr, Sjælland, tæller ril NM 82 og pokalkamp. Bjørn Krogh, tlf. 02-18 70 94

hvor man - efter at være blevet aktiviseret,
bl.a. som bladudgiver - nu søger at fylde lovene

ud og aflolde repræsentantskabsmøder osv. Be-

styrelsen drøfiede atter problematikken omkring
Jumbo-modellerne, og der iorelå bl.a. en orien-
tering fra Flemming Pedersen om proceduren
ved udarbejdelsen af en ny BL om bl.a. model-
fly. Ole Wendelboe havde meddelt, at han al
personlige årsager ikke ønskede at fortsætte som

klubkonsulent, og bestyrelsen tog dette til efter-
retning, idet man besluttede at vente med at ud-
pege en - eller evt. to - efterfølgere til næste

møde.

Indbydelser
1416: SM Højstart
SMSK indbyder herved til SM i højstart søndag

den 14. juni på Stensletten i Herstedøster med

briefing kl. 09.00. Konkurrencen tæller med til
NM 81, VM 83 og pokalkamp 81. Startgebyret
er kr. 30,-. Tilmelding senest d. 9. iuni til Knud
Hammeken, Kvædehaven 53, 26aO Glostrup, tlf'
02-45 0r 83.

1416: D\l Helikopter
,,\userne,, irdblder hermed til D\I for helikop-
:e:e på Filskor K:o's ilpeplads søndag d' 14'

-';;i ki. 10.{I. Sungeblr 35,- kr. Tilmelding se-

::s: r,aldag i. 8. juni pe tlf. 05-32 10 9l Ole
,\[ortersen.

4-6.7: Græn$cuppen
Unionen har modtaget indbydelse til Grænse-

cuppen i klasse F3A, som afholdes i Tidaholm,
Sverige. Interesserede kunstflyvningspiloter og

tilskuere kan få en kopi af indbydelsen ved hen-

vendelse til sekretariatet. Tilmeldingen slutter
den 19. juni.

22-23/Ez DM Højstart
Århus Modelflweclub indbyder hermed til årets

danske mesterskab i højstart den22. o923. au-
gust. Stævnet foregår på flyvestation Vandel, og
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SIMPROP

Vi har fået overdraget forhandlirgen
for dette kendte anlæ9.
SAM anlaegget kan leveres som 4-ka-
nal grundsæt, og siden kan du selv
udbygge moduler op til 7 kanaler og
mixer, reduktion, exponential, mixer
osv.
Priserne er meget rimelige og kan
nemt konkurrere med anlæg fra det
fjerne Østen.
Silver Star garanterer som sædvan-
lig for hurtig og effektiv service.
Nyhedsprospekt 1981 .......... kr. 3,50
Katalog'1981 ......................... kr. 37,50
kan leveres ca. 1/5 hos din sædvanli-
ge forhandler eller direkte fra impor-
tøren.

P.B, ALPHA
Så kom nyheden fra sidste års racer-
løb. P.B. har efter grundige afprøv.
ninger sat sin ALPHA 1/8 bil i produk-
tion.
Alpha har uafhængig ophængning
på alle fire hjul, hydrauliske stød-
dæmpere, to-skive temperaturstabi-
liserede bremser, differentiale, ju-
sterbar afstemt lyddæmper mm.
Komplet byggesæt uden motor ca.
kr. 2.995,fi). Prospekt sendes mod
frankeret svarkuvert.

LAKEMASTER
Smart motorbåd, der leveres i tre ud-
gaver:
oGn til 1,6 cm3 gløderørs-
motor ............ kr.647,00
,Eu med Mabuchi 540
elmotor ........ kr.847,00
oPn propelbåd til 1,6 cm3
motor ............ kr.587,00
Ovennævnte sæt indeholder alle
nødvendige fittings.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08.52 03 57
- lørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser gerne om nærmeste
forhandler.

de gode pladsforhold vil blive udnyttet til at
flyve på mange baner, således at vi kan nå man-
ge runder i løbet af 2 stævnedage. Der startes
kun med motorspil. Resultaterne tæller ved ud-
tagelsen til NM 82, VM 83 og pokalkampen.
FSN Vandel byder på gode faciliteter i form af
campingplads med gode toilet- og vaskeforhold
samt kantine. Så gode, at man også kan tage fa-
inilien med til en hyggelig flyve-weekend. Da
sræ\nei foregår på militært område, er det nød-
,.:nd;gt, at stævneledelsen i forvejen har navn og
adre.se på -så\'el deltagere som ledsagere og til-
.i..i:re . Som følge heraf skal alle tilmeldinger ske
.r::::l:g: og inden søndag d. 16. august. Der skal
i:. j >5 na\ n. adrr-sse, RC-nummer og
:::i'.;:..1-::) >3nl na\ n og adresse på eventuelle
-::..:;:;. Dr-i;r. ;nci\3.. Om man OnSker at

.ri..: :.1:;::,:::-. ::ricag:mad o,e altensmad i

kai--:::.:; o; .r:::;:: :3ri:: mo:genmad og mid-
dag:r:ac o; !Lr:.:3;a:.. S:a::gcr1r.: - kr. 60.-

- 
:enGe> ia;l:::-i:- :.:: .:.::a-i::_i.:l : J;(1:.3U

check udsted: r1l ll'aiier \-roar-i. l:::;lbJerrel
8, 8250 E-ea. Erentue^i: iIYii-ii.:. -\;i:i\ i-
tlf. 0622 15 21. På gensln på FS\ \ arc=r :::-
dag d. 21. august kl. 18.00 eller red brieiingen
lørdag kl. 09.00.

22-23/8: Jumbo- og Turbulenttræf
Midtjysk Modelflyveklub og Midtjysk Model-
byg indbyder til jumbo- og Turbulenttræf på

Herning Flyveplads lørdag og søndag d. 22. og
23. august. Vi håber at se en masse forskellige
Turbulenter med forskellige motorer samt andre
fly. Endvidere vil vi forsøge flyslæb efter nær-
mere regler, som først bliver offentliggjort på

flyvedagen. Noget får dog lov at sive ud, nemlig
at jordstart giver flest points, samt at slæbeflyet
skal smide tovet i en markeret cirkel. Snak sam-
men med de andre, så ueekenden kan blive en

oplerelse. Du kan campere på pladsen og hyg-
gcsnakke i cafereriel pa pladscn. Henvendelse o-e

t;lr::eld:ng r-tt, Finn Sørersen. Skipliuste_i -1. Il-
skr-.t,.. 71j I Sunds. il.f. 0:-j.4 : I !:.

29-30 8; \\{ Skala er fl1ttet
På grund ai uiorudseie ran.keiighe.ie: iar ie:
r'æret nsdrendigt at l11rte \ordi.k \testerskab
for skalamodeller fra Tune. \red dead-line er det
ikke fastlagt, hvor NlvI skal afholdes. Nærmere
oplysninger i næste nummer af Modelflyve Nyt
eller fra kontaktmanden, Ivar Nobel, Thyhytte-
vej 8, 3500 Værløse, tU. 02-97 99 04 (dag) oe 02-
48 64 74 (aften). Det danske landshold til dette
NM vil blive udtaget ved Skala-DM'et.

Resultater
l8l4: Påske-skrænt 1981

l. Pcter Frank, AMC . 3.000 p.
Corona/Robbe

2. Knud Hebsgaard, Thy RC-klub ..... 2.916 p.
Taifun/Multiplex

3. Erik Birkkjær, NRC ......... .......... 2.844 p.
Taurus P3/Robbe

4. Klaus Untrieser, Thy RC-klub .......2.808 p.
Zenit h / Multiplex

5. Knud Hammeken, SMSK ...,.,.......2.679p.
Unica/Futaba

6. Preben Nørholm, Midtjysk Mfk. ... 2.653 p.
7. Kjeld Sørensen, Silkeborg Mfk. ..... 2.579 p.

8. Eric Frank, AMC ............ 2.553 p.
9. Philip Emborg, Thy RC-klub ........2.539p.

10. Klaus Høst, Thy RC-klub 2.506p.

Konkurrencen startede kl. 9.30 med briefing i
\/ig-ss fL'v1g.at,.r. Fra Tvcd fik vi oplyst, at der
iille komme vind fra vest med 7-8 m/sek., så vi
kørte ud til \estskrænten, hvor vi fløj dc l'ørste 4
runder. Vinden var 5-6 m/sek., men den altog i

5. runde til under 4 m/sek. og drejede onr i nord.

Konkurrencen blev herrfter udsat en time. En
udsending til Hamborg-skrænten rapporterede,
at vinden også der var 4 m/sek., så konkurren-
cen blev afgjort på de 4 runder, som der skal til
efter de nye regler. Der var ialt 23 deltagere.

Thy RC-klub

3/5: AMC Open
l. Peter Frank, AMC . 4.696 p.

Corona/Robbe Mars
2. Tommy Jensen, Cudenå 4.236p.

Alpha
3. Eric Frank, AMC ............ 3.%2p.

Sagilta/Futaba
4. ClausTønnesen, NFK 3.870p.

Selvkonstr. /Futaba
5. Niels Hassing, NFK ............ ........ 3.792 p.

Selvkonstr. /Fulaba
6. Kjeld Sørensen, Silkeborg Mfk. ..... 3.622p.
7. Lars Soelberg, AMC 3.537 p.

8. Peter Bech, SMSK ..3.419 p.

9. Leif Pctersen, NFK ..................... 3.382 p.

10. E:ik Jeppesen, Ry RC .................3.301 p.

Vi ::artr-de konkurrencen umiddelbart efter
i:riei-irgen kl. 9.0O. Solen skinnede, og det blæ-
.ie godi. \'i harde lånr -\rels Hassings el-spil, og
der r irkede udmærket under hele konkurrencen.
Vejret var meget svingende, idet vi havde solskin
med sne- og haglbyger, og vindstyrken svingede
fra 0 til 8 m/sek. Der var ikke megen termik,
men meget synk, så tiderne var tit ikke på mere
end et par minutter i varighed. Vi nåede ialt 3

runderogsluttedekl.ca.17. Lone

A-certifikater
263 Ejler Nielsen, Østjysk Mfk.
264 Carl Storm Jensen, Holstebro RC-Mfk.
265 Niels M. Linnet, NRC
266 Egon Christensen, n-RC
267 Jcns \lalmberg. Holstebro RC-Mfk.
268 Bjarne \ielsen. Sandmose RC
269 Hclge Juul \ladsen, Hjørring Mfk.
l-0 Turr,rm) Frank Jensen, Gudenå
l-i Han: R. Cronne, Brabrand Model Club
l-l Stig \iel:en. Cudena
ll3 Srenci E. Scr'rup. Skagen RC Club

Jumbo-tilladelser
2286 Hans Jørgen Andersen, NFK
2354 Poul Miinsberg, RFK
4401 Leif Widenborg, Vestsjællands RC Klub
4625 Dieter Tamme, Vestsjællands RC Klub
8056 H. E. Teglgård Larsen, Gudenå
8809 Ejler Nielsen, Østjysk Mfk.
8839 Carl Berthelsen, Sleipner Mlk.
8959 Frede Sanderhoff, Gudenå
9897 Niels Linnet, NRC
9901 H. L. Dahl Christensen, Gudenå
9904 Carl Mollerup, NRC
9905 Erik Tofr, NRC
9926 Leif Nørgaard Jensen, NRC

Flyvepladser
til Jumbo-modeller
Siden sidste nummer har f'ølgende klubber fået
godkendt deres flyvepladser til jumbo-modeller:
Borup Modelflyt'ere
Holstebro RC Modelfls'vek lub
Brønderslev lvlodel;fly'veklub RC

Radioflyteklubåar.s fllreplads ved Veksø er
blevet nedlagt, og dcn kan lølgelig heller ikke
mere bruge. ril jumbo-aktiviteter.

Nordsjællunds Fjernstyringskluås polititilla-
delse udløb pr. 30. april i år, og ved redaktionens
slutning var den ikke lornyet. Denne plads bedes

derfor indtil videre også slettet af jumbo-forteg-
nelsen.
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
t i I i k k e -,fo rre t n i n gsmæss ige kø b- o g sa Ig- an-
noncer af modelfly og tilbehør til modelfly.
Annoncer for elektrisk tog, RC-biler og
-både og andet ikke-modelflyvegrej afvises.
Redaktionen forbeholder sig ret til uden al
give brugerne besked herom at forkorte i an-
nonceteksterne.

Annoncer til Opslagstavlen skol indsendes
en måned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Vi modtager ikke annoncer til Opslagstatlen
på telefon. Annoncering på Opslagstot'len er
grotis.

OS WANKELMOTOR købes. Om den er
køreklar er ikke afgørende. 02-38 9l 46 (Finn
Jeppesen) efter kl. 17.00.

DIVERSE: Varioprop S8 med modtager.
Halv færdig 10 cm' kunstflyver. Dele til
Craupner Bell 47 C. Sælges eller byttes til
andet RC-grej. 04-72 25 07 (Jan Hansen).

CURARE, 2 stk. næsten færdigbygget +
ekstra krop. Pris samlet 700,- kr. Sælges og-
så delvis. Henv. efter 17.00, 06-62 88 05.

SÆLGES: Jack Stafford byggesæt til Libe-
rator P.24, 1.400 kr. Royal byggesæf til
Lightning P38, 700 kr. 02-17 3l l0 (Poul
Miinsberg) efter kl. 18.

ROJAIR PLUS 3 skræntmodel med krænge-
ror sælges, kr. 295,-. 09-6224 40 (Niels Ros-
kjær).

SÆLGES: Ny Webra Speed 40 med reson-
nansdæmper, 450 kr. Lavvinget Mattlas/Si-
crolly model til 6,5 cm3 motor, glasfi-
ber/balsa, 350 kr. Svævefly, spvd. 2,8 m,
glasfiber/balsa, 300 kr. Skræntsvæver m.
vridbare vinger, epoxy/skum, 300 kr. 0l-83
93 95 (Søren Nilsson, Fogedmarken 4, 2200
\-).

CLR{RE 60. -10 kr. Piper Cub J3 20,320
kr. Piper Tomahask 20. -{50 kr. En lar,rin-
get 4&model lil 5-{0 kr. -1.j cm' \'eco ril 2r-5

kr. Alt helt n1i. 02-8-1 03 9- (S:ig Abildsø).

ROBBE ROJA svær'emodel. h:lt n1'. sælge:
for 700 kr. eller bytte med morort11.. \\'ebra
FMSI 40 MHz m. 4 servoer, helt n1r. sælge:
2.300 kr. Radio og fly samlet 2.800 kr.0Gl6
65 85 (H. P. Christensen).

FORSKBLLIGT SÆLGES: Robbe Mars
Rex 35 MHz m. modulmodtager, 4 servoer
mv., kr. 2.400. Futaba 6-kanal 35 MHz sen-
der + modtager + 2 servoer samt lader, kr.
1.200. Futaba 6-kanal 27 MHz (tilladelse
medfølger) sender + modtager, kr. 600.
Micro Cell starter til indbygning i model op
til 15 cmr, incl. starter, akk., lader + div.,
kr. 750. 03-65 56 M (Ren6 Jeppesen) efter
17.00.

RC-teknik
fra JS-teknik er bl.a.:

Tænd/sluk funktioner til alle an-
læ9, ladere, akkukontroller, af la-
dere, gløderørsdrivere og servo-
testere. lalt over 30 forskellige
enheder til bil, fly og både. Samt
akku'er i næsten alle størrelser.

M EN vi nar osså:

FUTABA fjernstyring,
MULTIPLEX fjernstyring - biler

- f ly og både,
CARRERA modeller,
KAWAN tilbehør,
DANSK HOBBY modeller samt
tilbehør.

Alt dette til den ;qgS rigtige
pris. der også geelddr vores lager
af tilbehør, isaer til MULTIPLEX
og FUTABA fjernstyring, men og-
så CARRERA samt DANSK HOB-
BY.

Ring og hør eller få en prislis-
te/katalog fra

J S tekn ik 02.21 ss s1
Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

EU RO PAM ESTEÆS KABET 1 980-
i MINrLAYPRIS ER OG QUICK-LEVERING?

[;"#t
I ihundreOevis I
I af kroner I
; Ring og hør I

LI"JTJ
Nyheder hjemkommet!
Kom og kig på det stor udvalg

- eller ring og få et tilbud nu!

LYNGBY HOBBY NYT
Torvet 9,2800 Lyngby (v/ Rådhuset og Stationen)
Ttf . (02) 87 02 10 kt.9.30-17.30

Postordrer over hele Skandinavien. Robbe, Futaba, Graupner, OS,
Veco, OPS, Super Tigre, HB m.m. Ring i dag - du har varen i mor.
gen. Priser uden konkurrence. Portof rit leveret.
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ESBJERG
RC,MODELSPORT
Kunstllyvningsmodeller er vort specialel
Modeller er leverel til såvel nuværende som
kommende danmarksmestre. Del gælder om
at være godt llyvende i konkuilencenl

En god f lyvelorbindelse er
(0s) 13 92 46 o9 (05) 15 19 43
Kirkegade 23, 6700 Esbjerg

GRINDSTED
Fabrikation al glaslibermodeller, lly
og både.
Tilbehør til RC.

Salg en gros og detail.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27, 7200 crindsted
Tell. (05) 32 26 56

ODENSE

Speciallorretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Veslerbro 42, 5000 Odense C
Trf. (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fjernstyring og linestyring.
Alt ibyggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 11,8800 Viborg
Tll. (06) 62 24 54 (omstill.)

MF hobby
Arne Jensen
Middeltartsvej 132, 5200 Odense V
09-16 60 30

Middellaft FEHR Mddetlattsvet

- 

---------
\ 132 ./

Åbningstider: ma.-to. 13t7.æ. f re. 1+æ. lø 913

t nobbe RC-værksted
Vi udtører alt garanti- og service
arbejde på Robbe RC-anlæg i Dan-
mark.

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS
Vågøgade 10, Box 1065, 8200 Århus N
Ttf. 0G16 19 80

MÅLøV

Alle mål itrælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skriiter. Tegninger til skala-fly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tll. 02.65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STEiIGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Tlf. 02-21 04 60

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tlf. 01.14 30 10
Ma., ti. to, tt.13-'17, lø.10.12, onsdag lukk€t!

GLOSTRUP

modelhobby

Stort udvalg i RC-anlæg

- Motorer - Modeller i fly,
biler og både.
Multiplex - Graupner - og
meget mere .....

Randers Hobby
Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06.42 58 14

ÅLaonc
Kæmpeudvalg i RC.udsiyr.
Egen import - derlor lørst med ny-
hedeme.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø-
res.

^^.""," +f o88Y.."",..
Kurt Andersen, Nørregade 18,
gOO0AtOorg, telf. (08) 12 13'15

STORT LAGER af BØGER og
BLADE om Modelfly og
Modelf lyvning, Fly, Skibe,
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

HASErr.(01)11 seee
Løvstræde I - 1152 Kbh. K.

TURBULENT, spvd.238 cm
Færdigbygget vinge, krop og haleplan
u. hjul ............. .... kr. 1.520,-
Færdigbygget teleskop-
understel ........... kr. 220,-

MIDTJYSK MODELBYG
DANMARK
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tll. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

HERNING
Alt i byggesæt, radioanlæ7, motoret
og tilbehør til lly, helikoptere og ski-
be.
30 års modelllyveerf aring.

Lind Hobby I R0-Service
Lind Hovedgade 28,

7400 Herning - Telf. (07) 124060

RC-anlæg: Multiplex, Microprop, Graupner
. Viføreraltibyggesæt . RC.biler: Manlura,
G.aupner,Tamiya . Vi haraltrelektronikog
modeljernbaner . Seindenlor,nårdukommerpå
disse kanter.

UEEEEMB
pdilnEKTRot{lK

Osrergade 5'7 6400 Sonderbo'g 
^ 

04-42 588E

VIBORG
Radiofjemstyring

Ksb det flgtrge. kontakt iagrnanden.

Dumpen 18, 8800 Vlborg Tl|. (06) 62 76 03

e'.rr-rk"t!4*,

Gohnarffi-eBv
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NITRO HOBBY FREDERIKSSUNDSVEJ 259 G
27OO BRøNSHøJ

01-80 17 36

SPECIALFORRETNING KUN FOR RC.BILER - VI ER SELV AKTIVE!

Brændstofsiliconeslange, tykvægget, pr.m ........ 25,-kr. Associated RC 12 E incl. karos./akku. ...................889,- kr.
Udstødningssiliconeslange, pr.10 cm .................. 12,-kr. Carlsson el-bilm. diff./akku. 895,- kr.
Lexan-vinge, 1112 ............. 10,- kr. Graupnerel.motorcykel .................... .745,-kr.

Lexan-karosser............... FRA 100,- kr. Minicars Xll el-bil m. diff. 795,- kr.

NYHED 'NITRO RESONANSDÆMPER*, frontmontering, KUN 195,- kr.

Vi sender overalt! - Husk, vi er specialister i RC-biler!

Brændstof
Vi har alt i brændstof !

Priseksempel incl. dunke:
10120/80 kr.117,90

1 l'5,50 nitro ............. kr. 21,50
5 I 5,5% nitro ............. kr. 81,35
1 l11o/o nitro ............. kr. 30.00
5111o/o nitro ............. kr. 1 14.00
1 I amerikansk olie ............... kr. 23.60
1 155% nitromethan kr. 83.00

'10 I me1hano1 .......................... kr. 52.5O

ÅeNrNcsttoen:
mandag 16.0G17.æ, torsdag-fredag 16.00-
19.00, lørdag 9.0G13.00

Hobby Boremaskine
12 eller 220 volt.
Pris fra 129.50 kr.
Alle tilbehørsdele
føres.

Tilbud
OPS 21 car
kr.748,-
Yi 'fører desuden
alle reservedele til
OPS 21 car.

f
CARLSSON PRO 80 m. diff . .. 1.450,- kr.

Yi fører desuden PB og Associated
RC 300.
Vi har selvfølgelig et stort udvalg i car-
motorer, bl.a. OPS, KB, OS og Cipolla.

PERLER lra MORTEN

M

På farverne grå og orange.

Dimensioner: 47 x18 x 25 cm.
Vægt: 4,250 kg.

Den har det i sig
POLY BUTLER, kufferten til alle formå|.
POLY BUTLER giver orden i Deres kamme, sakse osv.
POLY BUTLER er også velegnet til fiskeudstyr, værktøjs-
kasse i husholdningen og mange andre ting.

-;:A-- -''
l----z

POLY BUTLER leveres med fra
til 8 skuffer, lås og 2 nøgler.

Lille skuffe uden inddeling.
Stor skuffe uden inddeling.
Stor skuffe med inddeling.
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