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ErnuFnef nyheder 1981

Pladsen i bladet tillader ikke at
vise alle Graupners nyheder
1981 på 6n gang (nyheds-
prospektet har 100 sider), men
fra tid til anden vil vi i denne
annonce fortælle lidt om
fremkomne nyheder.

Leveringstider for de f ire
r9C-saet vist ti I høi re:
GRAUPNER/JR E4 i 40 MHz
kan leveres omgående hos
forhandlerne.
GRAUPNER/JR T1008 FMsss &
GRAUPNER/JR T3014 FMsss
befinder sig 1/7-81 under
afprøvning hos P&T og
forventes typegodkendt.
Levering forventes at kunne
påbegyndes ultimo juliiprirno
august.

Eldrevet helikopter nr. 4610
til RC med 4 servoer. Rotordiameter 1020 mm, længde
860 mm, vægt uden RC ca. 1.100 g.
Pris excl. akkumulator kr.2.418,00
Akkumulator nr.3445 ................... kr. 542,00

Go-cart til 1,76 cm3 motor, nr. 4939
til RC med 2 servoer. Målestok 1:4, længde 400 mm, bred-
de 282 mm.
Pris excl. motor.......... kr. 1.513,00
Motor nr.'1486, OS Max'10 FSR ........................ kr. 424,00

Disse to meget interessante og spændende nyheder er fremme og kan købes hos forhandlerne.

Generalagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS

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 sendermo-
dul, max. 4 servoer.

GRAUPNERJR T3014 FMsss .:-: e:
sæ: -=: ' s:-. : kr. 1.995.00

'- :'-- --
^ 2 -.a-a

sk::in:ng. rnaj(. 7 se^,c€'

GRAUPNER/GRUNDIG TM 2014 FM,
komolet sæt m. 1 servo ........ kr. 1.926,00
27.35 e|.40 MHz. udskifteligt sendermo-
:;1. Sender 8K kan udbygges med dual-
'a:+:ncdu l. exponentialstyrings-modul,
c::sxriter-rnodul og/el ler Nautic-skifter-
rnodui. Normal servepoling (andre fabri-
iiater kan anvendes).

9620 Aalestrup, tll. 08.64 13 33 Nærmeste f orhandler anvises gerne.



FtlT& nyheder

Futaba FP-3FG
Nyt 3-kanals rat-anlæg.
FM-teknik, 6 frekr,enser på 27 MHz samt
4 frekvenser på 40 MHz.

* Nyt sender-design i aluminiumskabinet
med stort måleinstrument med
dobbeltfunktion.

* 2 kanaler kan mixes.
* Reduktioner, som kan programmeres,

på 2 kanaler.
* Alle servoer kan vendes fra sender.
* Senderen er forsynet med sikkerheds-

afbryder.
* Der er monteret ladestik i sender.
* Udskiftelige kr-vstaller.
* Bærehåndta_s al siål.

Sættet indeholder:
Sender o_u modtager iil -1 laraler . en e.ler
to ser\.oer . \C akku iii mod:ager . seno-
monteringer . FUT{B\ dobbehoplader
med 2 11 sdioder o direrse servomonrerings-
tilbehør o grundig engelsk brugsanvisning.

Futaba Rate Gyro
FP-G121/tsl
Få kontrol på din RC-helikopters
halerotor. Eksperter, som har prøvet
Rate-Gyro udtaler: >>Nu er det let at
flyve helikopter - selv for en
begynder ! <<

Fås med 3-polet normalstik eller
Modul-slstem-stik. komplet med
intern og euern kontrolbor.
Kan st1'res på -<. eller 6. kanal.

Nyt FUTABA katalog
Her er kun plads ril nogie iå ai de nange FUTABA
nyheder. Det nye danske FLTAB.\ karalog udkommer
i starten af september måned. D; i,an ia der hos din
forhandler eller direkre lra FuraL'a Inpo:: red at sende
os 2,- kr. i frimærker samr en iranl,erer >rarkurert i

iormat ,{5. Så sender vi karaloeer. så :nan de!
udkommer.

Fueabai
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herler', tlf. 02-91 01 0l
Vi anviser gerne nærmeste -forhandler.
NB: Nreslen alle resertedele pd Iaeer.'

Servo FP-S25
Ny servo til sejlstyring med 3-polet
normalstik.
23x45t/zx42t/z mm, vægt 65 gram.
Træk: 8,7 kg/cm.
Kører meget langsomt og har rneget
kraftige tandhjul til de helt store
belastninger.

Import og en gros:

Servo FP-S27
Vand,/olie og stØvtæt, inddirekte
drive-system, 3-polet normalstik.
23x45%x43tA mm, vægt 53 gram.
Træk: 3,4 kg,/cm.
Den helt rigtige servo til biler og både.



TRAVELLER skala 1:6
Færdige planer samt beslag.
Spændvidde 1524 mm. Kr.820,-

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, 8000 Arhus C, 06-12 00 62
Legeland Hobby og Leg, Hospiialsgade 15, 8700 Horsens, 05-61 60 1 1

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 Hobbyforretning, Vesterbro 42, 5000 Odense, 09-12 21 04
Farve & Hobbyhlørnet. Klosterplads 4. 5700 Svendborg. æ-21 31 31

Glala Hobby. Nørregade 5. 4100 Ringsted, 0361 51 61.
Stengades Hobbycenter. S:ergada 31. 3O0C le srngør. 02-21 04 60

c.F.r.

Kr.688.-

Tag til Rødovre
når det gælder modelflyvdtg,

Rc-biler og -både!
Vi har et kæmpeudvalg samt mange tilbud til priser

uden for konkurrence:
F.eks. Futaba FP-6GN 6-kanals FM-anlæg på 35 MHz

til kun 2.998,- kr.
Eller 5 liter brændstof til kun 109,- kr.

STORT UDVALG I MODELLER fra Graupner, Robbe, DMI, Carrera, Pilot mm.
RC-ANLÆG: Futaba, Graupner, Microprop, Robbe mm.

LøSDELE til anlæg haves på lager.

PROFILHÆFTER: Eppler-Profile l, Eppler-Profile 2 og NACA-Profile.
Uundværlig for den seriøse modelflyver.

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

Aktiv RC-mand bag disken. Vi sender overalt.

RØDOVRE I{OBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre. Tlf. 01-70 19 04.
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.:r et komplet anlæg
som holder trit med dine

ønsker!

Med dette !ærer eiey-ncÆul er det mulrgt ai
Iære radroij:rnsiiflng på heit nsrkotn
måde ai en ertaren modelflyver.

Srmpel uCbygnrng af antallel af kanater, så
anlæggets mulrgheder forøges med
sodelbtgEerens evner.

Multi.Swilct*od{d
Kan anvendes. c\a. -a- -a- r-; .:f,
mange tunkticne: S:ec a: .ee;-e. :
skibsmodeller

Robbe Terra Top - det
ideelle anlæg for alle
modelbyggere. Ofte er det
svært at vælge fjernstyrings-
anlæg, da man ikke ved.
hvilke udfordringer
anlægget senere skal leve
op til. Derfor vælger man

altid rigtigt, når man vælger
et økonomisk anlæg med
mange udbygnings-
muligheder.

lndhold af Terra Top sættet:
1 sender Terra Top FMS T
48 med udskifteligt HF-
Modul og krystal, med
indbygget batteribox,'1
modtager FMSS 27 (også 35
og 40 MHz). 1 servo RS 20,

batteribox til modtageren,
ledninger, beslag til
montering af sender og
servo, tilbehørssæt.
Nyhed: Ladekabel og akkus
til sender og modtager.

{Foblle
Yderligere oplysninger i robbes
hovedkatalog.



n?in I

Sollfi
$rilfi*

ry

$,,,rix Bdtfir
BdtFx
w^#

ngors Flj

BRITFIX - 66 Celluloselim
Til alle træsorter. Tørrer hurtigt og er
vandfast. Føres i 3 størrelser: 12,26 og
55 ml. tube.

BRITFIX - 22 Universallim
Limer næsten alle materialer. Er god
til at lime plasticribber til trælister i

modelf ly. 11 ml. tube.

BRITFIX - 77 Plasticlim
Den bedste lim til plasticbyggesæt. Da
den tørrer på få minutter og ikke
trækker tråde, er den nem at arbejde
med. 12,5 og 24 ml tube.

BRITFIX - 70 Flydende plasliclim
For den øvede modelbygger. 30 ml
flaske med pensel i skruelåg.

BRITFIX - 99 Kontaktlim
Til læder, gummi, metal, træ, glas og
mange andre materialer. 10 ml tube.

BRITFIX - 20 PVC-lim
Til reparation af f.eks.
plasticregnfrakker, badebolde o.lign.
Som lap kan et stykke fra en
bærepose bruges. 10 ml tube.

BRITFIX - 19 Epoxylim
2-komponentlim, der anvendes, hvor
andre limtyper ikke kan holde. Tørrer
på 5 minutter. 30 og 60 ml tuber.

BRITFIX - 44 Papirlim
Specielt egnet. når japanpapir limes til
træ. men er velegnet til al limning af
papir. 10 ml tube.

BRITFIX - Trælim
Enestående stærk lim, der binder på
vådt træ, og er således velegnet til
modelskibe, hvor skrogets lister f ugtes
inden påsætning. 120 ml. plastflaske.

BRITFIX - Plastisk træ
Lys naturfarve. Til udfyldning af revner
og huller i træ. 26 ml tube.

BRITFIX - Model Filler
Udfyldningsmasse til revner og
unøjagtige samlinger i

plasticbyggesæt. 31 ml tube.

- , -, ?-,-
-,-. 1

-. - ,-)[t]7
r-.,ltiDl-l
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Modelflyvenyt 4/81
Redaktion:
Per Grunnet (ansv.), L4ariendalsvej 47.

5610 Assens, 09-71 28 68.
Jørgen Braaby (radiostyring),

Bredager 37, 2670 Greve Strand.
02-90 17 66.

Hans Geschwendlner (linestyring),
Wibrandtsvej 67, 2300 Kbh. S.

01.59 62 13.

Jørgen Korsgåard (f ritf lyvning).
Ahornweg 5. 2391 Ellund. Tys{ :-:
009 49 46 08 68 99 (f,a Danrr'-

Medarbejdere ved delte nummer:
Benny Furbo, Chr. Garr€:ls :_-:' - :"
Juhlin, Erik Krudser -=::i ','i.. -
Preben N ese". ore'-=-',:'-. - = :--
dersen,PalePc::':.- --r: - - :
sen, Gunnar -ira^{_='

Kontor og ekspedilio.:
Tlicctr'{+it rr_-:

lMarienda's,.e. tr; aa': ::::-:
Postglrokc^i: : ': ': --
ffi.A9'7'23 43 -.:':::: --":

Udgiver:
Dansk Mcia' ,,: ::':--:
Harløseve. lal :j:: - :'r:
Abonnemenl '.' '!a' a ---': -.3s::. (r. 65.'.
som indsæii€s :: : ::::: :::ig'c{cn1o

Løssalg: \1c::' ,.:^r: :c'randles r lØssalg i

større kroska. tr \r. r f - i.. sik. Kroskdrstribution:
Dansk BiaC D.st. r"trcr lli.01-13 30 45.

Flytning:
N4odelflyvenyt sendes til abonnenterne gennem
Avisposlkonioret. Ved flytning skal abonnenter
derfor meddele det lokale postkontor, at man
abonnerer på bladet - derefter sØrger postkon-
toret for, at Avispostkontoret får meddelelse om
ad resseændri ngen.

Udgivelsesterminer:
f,4odelflyvenyt udkommer i begyndelsen af måne-
derne februar, april, juni, august, oktober og de-
cember. Annoncemateriale skal være os i hænde
senest en måned før udgivelsen.

Oplag: 4.200 ekspl.

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

Maieriale til Modeltlyvenyt:
lndlæg cE arl,('e: t I llcdelilyvenyt sendes til re-

daktefer ai d:: :3Qæl:€.de stofområde e Ier til
| ?d:1: ":'=::: ','i::: : :i :er sl l: ldga ur.
de. mai: ' ,,:-^ :^:'-:: :" : : .: ::dde elser.
:'.: :-::= :_. i. :-i--- i--:; -- :^9'S l:..-,-. ^:-.v':-.3- 

='a' -;:t-- :-:- :: i:: : 1 -.=' :^1,:'
.:. i::':':'i: -:::-:: -:::'?: -:- :.-- ,:

Redaktior€n siu:::i : ,: - -::-
Oead ijnE lof::. l:' j' : -::-
Mod€lllraer!i:3',:.:--: : -: :. ::-r'

Forsrden: t: -----t -. :-:---:-. . -

'::i :t-: -:: :' I : :- .- :- -.. : :

Indhold:
Jumbo.kunstllyvning ...................................-...... I
Et træningsprogram lor A2.llyvere

- Jim Wilsons ideer om konkurrence.
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Modelf lyvesommerlejren 1 981 ........................... 30
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Orientering f ra Frilllyvnings.Unionen ............... 40
Orientering f ra CL-unionen ................................. 41

Orienlering f ra RC.unionen ................................ 43
Opslagstavlen...... .................45
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-S. lrori:niere-i-<erede kan læse

-,-:. --::- :i!:e :rr.!å gummimotordrevne model-
:ir. \l:n nrem llper med Peanut-modeller i
;:gl Sk:ir til \lodelflyve Nyt!

\rT \fULTIPLEX-KATALOG - Maaetoft
Trading har sendt os det nye Multiplex hovedka-
talog 1981. Det er i år på 136 sider, med masser

af gode farvebilleder af alle de ting, Multiplex
tilbyder. Kataloget er veldisponeret, således at
man finder fjernstyringsgrej for sig, flymodeller
for sig osv. Hovedkataloget indeholder ingen

større nyheder i forhold til nyhedsprospektet,
som blev udsendt i forbindelse med Niirnberg-
messen tidligere på året. En ting ved kataloget,
som særligt skal fremhæves er, at alle de omtalte
løsdele er afbilledet. Med kataloget i hånden kan
man let finde frem til netop de smådele, som
man har brug for.

JUMBO-MOTORER - Et rygte vil vide, at
Lars Petersen fra Jumbo Hobby for tiden er ved
at afprøve to nye motorer specielt egnet til
Jumbo-modeller. Den ene er på 22 cm' og yder
1,2 HK. Den vejer ca. 800 g og kører helt vibra-
tionsfrit. Den anden er større, 32 cm', og yder
1,8 HK. Hvis motorerne opfylder de krav, som
man bør kunne stille til dem, vil de snart komme
i handelen. Priserne bliver i givet fald lave - ca.

1.000 kr. lor den lille motor og ca. 1.300 kr. for
den store. Lars Petersen vil ikke fortælle, hvem
der laver motorerne, men han vil muligvis i løbet
af au,sust kunne give nærmere besked om, hvor-
r icl: motorerne opf,vlder kravene, og hvornår de

: girc: i:id kommcr i handelen.

t \\D:HoLD:L Dl \(;ELsE PA Rt SSISK

- - :: - ::.-r: :-:: \1.'::..:lrS;-.i:t. har Ccr-- .. . - :
.-'...\J

.- . -_ _. _.- -_ _- -=-. , :.r.::-
::-- j -:- :- :: -- ::'.1-: ---. l: - -': '' -

Først samler man eliteflyvernc i en træning.-
lejr, som varer l4 dage. Deltagerne får udbetalt
normal løn for disse l4 dage. På den første lejr
træner man, og der udtages et ))bruttohold( på

7-8 mand fra hver klasse til næste trreningslejr.
På den næste l4-dages træningslejr, der afhol-

des forholdsvis kort tid før konkurrencen, kon-
kurrerer man i forskellige discipliner, f.eks. stør-
ste højdevinding ved udløsningen, termiksøg-
ning på højst 5 minutter, løb med modellen på li-
nen I km på hurtigste tid osv. I hver disciplin
gives der points, og pointene lra de forskellige
discipliner lægges sammen til slut.

Der går fra tid til anden rygter om, at de russi-

ske modelflyvere er )statsamatører<, altså pro-
lessionelle idrætsudøvere. Dette er iflg. russerne

ikke korrekt. De modtager kun tabt arbejdsfor-
tjeneste for den tid, som de bruger på trænings-
lejre og rejser. Det svarer altså ganske til, hvad
man f.eks. yder til amatørfodboldspillere, der
må tage fri fra arbejde for at deltage i en turne-
ring el. lign.

KONTORTIDER - Det er ikke et udslag af vo-
res humoristiske sans, når vi ved bladets adresse

skriver, at der er telefontid kl. l0-12 på hverda-
ge. Hvis vi skulle passe telefon for Modelflyve
Nyt hele dagen, ville det kræve en helt anden ho-
norering, den den, der gives (nemlig ingen!).
Ring derfor kun om formiddagen kl. 10-12 på
hverdage, når du skal tale med os. Og skriv hel-
lere, hvis dit ærinde kan klares på den måde.

LØSSALGSFRI.IMSTØD - Med dette nummer
forsøger vi endnu et fremstød for Modelflyve
N1't orer lor bladkiosker mv. Vi fordobler det
opla,r. der sendes ud til lossal,e og kører samtidig
er - l;.iiedr-n - annoncckamDagne i no,cle

::.:.:::. H,.:. cu blir:::lurgi. hror man kan
:,. :.::;:. :::a::€.. :: C:: i:. ialle StOrre kiO-

- Nu er spørgvnålet om jeg skal huve clen i ltilen,

eller om jeg skal have bilen i den ....-

''-. . J

.-. ::i :-

. ,.,1..t,1



JUMBO HOBBY
05.66 16 30

Ny f antastisk listeskærer
Fem års garanti

En selvbyggers ønskedrøm!

54,00 kl. vejt.
Et nøjagtigt arbejdende stykke værktøj, der skæ-
rer balsalister på op til 7 x 13 mm. Kniv medføl-
ge r.

Fås hos: SALLING, Århus - Jefsen, Sønderborg

- Centrum Legetøj, Tønder - Fibaero, Grind.
sted - Vestjysk Hobby, Esbjerg - RC Model-
sporl, Esbjerg - Randers Hobby og Leg - Co-
bra, Viborg - Hobbykælderen, Viborg .....

Byggetegninger:
',/. Jenny Curtiss ....... kr.250,00
',1 Piper C!p Super Cruiser .................... kr. 198,00

'.! Piper Skycycle .... kr. 109,50

'. Proer Cup J.3 . ........... ...... kr.139,50
'. !-lealh Paraso ..... .. kr. 59.50
'. Fe3.\rri S{yrarEer kr,198,00
Cala ^e s:v 27ocr kr.149,50
F esel:fS:3':- s:, 233:T kr.149.50
Si r r sc. V: ,3 ^"' s: , 2:a : - kr. 1 C9.50
l"icJ':-,- \:':9-j- ::. :'r :- kr.'39:€
3e€ah:'3': S:a:;a'r -: ::. 'a: kr. la-a i:

Bud Nosen byggesæt:
Danske b\E::,i. i:^ ^l:' ,:: j;:
Trarner.scv25Sc-'::-: :a-:s:'s
C.tabr,a. spJ 265 J- ': :-. ::;s:'.s
Brgs:ik siv 256cr Q-el'å caqs;..s
Cessna 310, spv 30C cr.2 x 10 cm' dagspils

- fås også hcs SAL-lNG r Arhus

PROCTOR's byggesæt
- er bare Yerdens lineste.....

MIN AN-IC
vægt 2 C Kg

Vi søger forhandlere - skriv iaag

JUMBO HOBBY
Grumstrupvej 40, 8732 Hovedgaard
Tlf . 05-66 16 30 - Gito 2 06 74 71

Hvis din hobbylorhandler ikke kan
levere, så ring eller skriv!

VOL LIBRE - Nr. 24 al dette franske fritflyv-
ningsblad handler udelukkende om wakefield-
modeller. Det er det første af tre eller fire blade
om dette emne. Andr6 Schandel skriver i sin be-
grundelse for at udgive et sådant temanummer
bl.a., at wakefieldklassen jo altid har været
>rygraden< i fritflyvende modelflyvning. Og at
gode resultater i denne klasse i modsætning til
,{2 ikke kun er bestemt af taktik, men også af vi-
den og erfaring, Interesserede kan abonnere på
Vol Libre ved at skrive til: Andr6 Schandel, l6
Chemin de Beulenwoerth, 67000 Strasbourg,
Robertsau, Frankrig. Andre lorstår fransk, tysk
og engelsk.

INDISK MODELFLYVNING - Vi har netop
modtaget resultathæftet fra >32nd All India Mo-
del Aircraft Rally<. I hæftet finder man resultat-
listen fra konkurrencen samt et par artikler om
modelflyvning i Indien. Der er åbenbart store
problemer med at skaffe ordentlige materialer til
landet - alt skal importeres - og der lægges
store afgifter (150-20090 beskatning) på alt mo-
delflyveudstyr, så det bliver en meget dyr fornø-
jelse at være modelflyver på topniveau.

Der er muligvis håb om en ændring af disse
forhold - hvis det lykkes den indiske aeroklub
at overbevise finansministeriet om, at modelfly-
vegrej anvendes til sportslig virksomhed, så kan
den meget høje importafgift fjernes.

I'ORMATIONSFLYVNING - Imponerende
fløjet, ikke? Tre modeller så tæt .... ! Billedet her
under afslører, at her ikke er tale om præcisions-
flyvning, idet de tre modeller i virkeligheden er
€n. Det er iøvrigt skalamodeller af Fiat C-91
bygget af italieneren Raffaele Oberti. >Model-
len< har en spændvidde på 120 cm og vejer fly-
veklar 1,5 kg. Motoren er en Super Tigre G
2t / 46.

,w
E\GEL-\l\E \IESTERSK.A,BF-R - De engelske
i'ritflIr n:nr.rn-:.iet-ikaDer bier afviklet i halvdår-
ligt rejr. men m:i ':o: oa enrutiastisk deltagelse.

DIF-SAGEN - Vi lovede i sidste num-
mer en kommentar fra bestyrelsen i
Dansk Modelflyve Forbund om forbun-
dets forsøg på at blive optaget i Dansk
Idræts Forbund. Modelflyveforbundets
bestyrelse har imidlertid ikke haft lejlig-
hed til at holde møde om sagen, så vi må
vente med kommentaren.

Mike Fantham fik en kærkommen sejr i A2-
klassen. Han er givetvis Englands bedste A2-
flyver, men får heller ikke i år lov til at prøve
kræfter ved VM. Wakefield blev vundet af Dave
Greaves, mens gasklassen vandtes af Bob Bailey.

NFFS AWARDS 19El - Den amerikanske frit-
flyvningsorganisation NFFS udpeger hvert år
>årets modeller< i forskellige klasser samt udde-
ler særlige hæderspriser til modelflyvere, der har
indlagt sig hæder på et eller andet område.
Blandt 1981-modellerne var >Simple Toyu -
Jim Wilsons A2'er, som vi iøvrigt bringer teg-
ning til i dette nummer. >Vitar< - Ron Pollards
wakefieldmodel. I gasklassen udpegedes Mario
Rocca's VM-vinder fra 19'79.I den internationa-
le indendørsklasse valgte man Irv Rodemsky's
>Gram Prix< - alene navnet er begrundelse nok
for udvælgelsen.

Specielle hæderspriser gik til Ralph Prey
(USA) ior en artikel om trimning, Ceorge Bene-

dek (Ungarn) for han. prolilserie samt til Will
\akasnirna :o: nans modeit-1]r'e" ittighedstegnin-
g.r.

Sc'n ce s:as:e par år har kriteriet for valg af
å:e:s nocelier r æret gode modeller med konkur-
rencsucces. \Ian kan undre sig over, at det ikke
bler den russiske E\{-vinder i gasklassen, der løb
med laurbærrene frem for Mario Rocca. De rus-
siske modeller ved EM udviste en rimelig grad af
nytænkning rent flyvemæssigt, ligesom de an-
vendte en ny byggeteknik med de aluminiumsbe-
klædte vinger.

Nomineringer til 1982 kan indsendes indtil 1.
januar 1982 til Steve Geraghty, 194 Vista Del
Monte, Los Gatos, California 95030, USA.

CYANO-ACRYLAT-LIM - Bostik har mar-
kedsført en cyanoacrylat-lim, hvor man i samme
pakning får en flaske opløsningsmiddel. Hvis
man ved ei uheld limer sig selv last til et eller an-

det, kan man bare smøre opløsningsmidlet på
limfladen, hvorefter man bliver >befriet< i løbet
af få minutter. Hvad man skal gøre, hvis man Ii-
mer hænderne sammen, melder pressemeddelel-

sen ikke noget om - men man kan jo altid råbe
på hjælp.

VI BEKLAGER - Mange måtte gå adskillige
gange forgæves, da de ville købe Modelflyve Nyt
nr. 3 i deres bladkiosk. Oplaget til løssalgsdistri-
bution blev ved en beklagelig fejltagelse afleveret
på en lorkert adresse af trykkeriet. Bladene lå og
blomstrede på et lager i over en uge, før fejlen
blev opdaget. Og før bladene var afleveret, gik
der over l4 dage. Forsinkelsen betød, at en del
kiosker, som normalt kun sælger et eller ganske

få blade, overhovedet ikke modtog nr. 3. Vi be-

klager det skete og lover fremover at drage om-
sorg for, at den samme fejl ikke gentager sig.

TAK
Hjertelig tak til modelfllrevenner i

Linestyrings-Unionen for r enlig deltagel-
se ved Olav's begrarelse.

Fantilien Hune



Der er ingen gntnd til at klø siz r rakken, -ior
der skal faktisk to nnnd Iil ai i.ar-.-ro,:ere er

kunst_fll r' n i n gs rnode I t de n re s ; ø rre l:e.
Modellen er en l',1K-i0. -'ar-<:,ne! nieci Ia

sammenbyggede l0 crn ntotorer. kr ''eier 8,5
kg og tilhører Heln;ui H'tep. T;'siiand.

Modellen pa neeste side er er C;r' 2a blgget a-f

Bernd Seyer, ll-ol-f-fsbuc. kn er blgget i
glasfiber og skun og te_ier 3 I:_2. Suendridden

er 230 cnr, o? mororen er en Quodra
ben:inmotor på 33 utt'.

-

Jumbo-kunstflyvning
En mere reqlistisk form -for radiosty,ret
kunstflyvning er på vej fretn

Modellerne til jumbo-kunst-
flyvning er ikke bloi større; de er
også mere realistiske, og de byder
på mange tekniske udfordringer.
Og så flyver de en helt ny form
for kunstflyvning.
Jesper og Ole Meyer fortæller her
om denne nye form for
radiostyret kunstflyvning.

Kunstflyvning med store modeller - også
kaldet >Las Vegas-kunstflyvning< og
>Aresti-kunstflyvning< - er blevet vældig
populær i mange lande gennem de seneste
år. Nu, da vi her i landet også har fået mu-
lighed for at flyve med jumbo-modeller, er
de første jumbo-kunstflyvere også dukket
op, og vi bør nok overveje, om vi skal tage
genren op på organiseret basis. Inden vi be-
slutter os, må vi nok hellere se lidt nærmere
på, hvad det er for noget.

Modellerne
I reglerne lor de berømte Las Vegas Tour-
naments - der vel nærmest må betegnes
som de professionelles VM'er - kræves, at
modellen skal r.ære en gengivelse af et >rig-
tigt< fl-v, der er beregnet til kunstflyvning
eller af en militær :ræner. Spændvidde,
vingekorde ved roden sam: kroDDen-i læng-
de, bredde og højde ma ikke airige mere
end l09o lra skalaforholde:. og:ngen andre
mål må afvige over 2010. \tocei.en siai
være forsynet med pilor og ins::u;::n:c:.

og den .ka1 r'ære bemalet som et rigtigt fl1'.

\laximumr'ægten er 7,5 kg uden brænd-
stol; for biplaner dog 8,4 kg. Motorstørrel-
sen må gå op til 35 cm'.

Tyskerne kræver i deres regler blot en
genkendelig model af et bemandet luftfar-
tØj. Største spændvidde er ca. 250 cm, ma-
ximumvægten er fastsat til l0 kg, og moto-
ren må være på indtil 50 cmr.

Personligt synes vi bedst om de ameri-
kanske regler, men på grund af nabofor-
holdet er det selvfølgelig mest praktisk, at
vi lægger os op ad de tyske. Vi kunne na-
turligvis lave Las Vegas modeller og også
bruge dem i Tyskland. Men omvendt ville
så ikke alle tyske modeller kunne bruges
her i landet.

Uanset om man bruger det ene eller det
andet sæt regler, så får man - viser de
udenlandske erfaringer - nogle meget
spændende modeller ud af det. Der er en
lang række velegnede prototyper at vælge
imellem som f.eks. Zlin, Laser, CAP, Pitts,
Cranfield, Dalotel og Akro Star. Og da vi
jo her bevæger os ind i nyt land, er der en
masse tekniske udfordringer at tage op. Det
er nok ikke mindst disse, der er årsagen til,
at genren er blevet så populær, idet mange
veteraner blandt modelbyggerne begejstret
går i krig med nye teknikker og metoder.

Motorområdet er et kapitel for sig, og
man oplever næsten alt - lige fra alminde-
lige 15 cmt motorer over gearede og sam-
menbyggede motorer op til de store Quadra
og Erra benzinmotorer.

\-ed monteringen af radioudstl,ret er der

reniens til at sprede servoerne rundt i mo-

c::len - der. hvor der er brug for dem, og

:ii a: bruge l'lere servoer til de enkelte ror.
L ciorelsen af trækforbindelser, horn og
hængsler krærer også ofte nye metoder.

Endelig krær'er opbygningen af selve

modellen også n1'e - eller måske rettere
gamle - materialer. Således vinder fyrre-
træslister og krydsfin6r indpas i stigende
grad side om side rhed de moderne kunst-
stofler. Ønsket om at gøre modellen adskil-
lelig - og dermed mere transportvenlig -
stiller også krav til opfindsomheden.

Sammenhængende
manøvreprogram
I den gængse F3A-kunstflyvning skal man
lave €n manøvre, hver gang modellen pas-

serer dommerne. Det giver mulighed for, at
man kan flyve l-a-n-g-t ud til hver side, før
man vender, således at man kan lå et or-
dentligt >tilløb< til hver enkelt manøvre, og
resultatet er da også blevet >high-speed<
kunstflyvning.

I jumbo-kunstflyvning gælder det prin-
cip, at der skal laves en manøvre, når man
passerer dommerne, og at vendingerne i

begge sider også skal udgøres al manøvrer,
som tæller med i bedømmelsen. Vendema-
nøvrerne skal ligge inden for en vinkel på

120o, og kommer man uden for denne be-
grænsning, får man ingen points for den
manøvre. Vendemanøvrerne kan være
stall-turn - med eller uden rulninger -
split-S, immelman, haleglidning med udrct-
ning i rygflyvning, spind orer l:: omgang
osv. Da manø\'rerne således kommer til at

hænge sammen. har man ikke mulighed lor
at )tage tillob,, til den næ,rte manølre. Og
da man således rnå girr- atliald pa lartover-
skudder. må man i stedet ha"e en model,

iortsæ!rcs næste stde
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PILOT
JUMBO MODELLER

Biicker Jungmann % skala. Spænd.
vidde 211 cm. For r","r 
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Pitts S-2 A 1/3,5 skala. Spændvidde
174 cm. For motor 10-30 cm3.

Tiger Moth 1/3.5 skala. SpænCv:ce
224 cn. For rctor 1C.3C :r-:

Bellanca Decatchlon l/a skala.
Spændvidde 244 cm. For motor 10-30
cm3. Kr.2.225,00

Big Rainbow. Spændvidde 254 cm.
For molor 10-30 cm3. Kr. 1.695,00

Pilotbyggesættene har alle dele ud-
savede eller udstansede i balsa eller
krydsliner. Modellerne er konstrue-
ret, så byggetiden er reduceret mest
muligt. lndeholder righoldigt tilbe-
hørssæt.

Det nye Pilot katalog kan købes hos
din lorhandler eller direkte hos os
mod kr. 17,50 i frimærker.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- lørende i modelfly siden 1960 -
Vi oplyser gerne om nærmeste
lorhandler.

Kr.2.375,00

Kr. 2.375.00

der kan sejtrække gennem manøvrerne. Vi
får derfor automatisk en form lor kunst-
111 vning. der er lans-iommere og mere rea-
.->!.:\.

\Iere nabor enlig
Den ker:isgerlng. a: :-.)\n:ng3ii skai ho1-

des inden ior 110'-ramn.ien, gor i sig selr

-iumbo-kunstt-lr.rningen mere nabovenlig
end den gængse form for kunstflyvning,
idet den støj, der nu engang udstråles, ikke
bæres så langt omkring i omegnen. Men
hertil kommer, at det uden videre vil være
muligt at fastlægge en lavere støjgrænse for
jumbo-modellerne end for F3A-modeller-
ne. De tekniske muligheder er til stede gen-

nem de større motorer osv., og >juridisk<
står vi frit, idet vi ikke er bundet af over-
ordnede FAl-regler. Endelig må det være
nemmere at få accepteret en lavere støj-
grænse lor noget nyt, end det er for det be-
stående, da man jo ikke kommer i den si-
tuation, at man gør en masse højtudvikle-
de, eksisterende modeller mere eller mindre
ubrugelige. Der er alt,iå al mulig grund til at
tro, at vi kan skabe en lorm for kunsttlli-
ning, der kan fl1 re-r ogsa pa de pladser.

hvor det i dag ikke er muligt ar- t-11re F-1A-

flyvning.

Vore egne erfaringer
Vi har i år stillet rore F-l.{-modeller lidt til
side og har i stedet bl ggel en Cranfield A- I .

Den er magen til den. som Henrik Wynne
fra Skagen har, og som \ar afbilledet i sid-
ste nummer al \{ocieli'l1re N1t (hvor den
lidt flot var præsenteret som en skalamo-
del). Den er b.vgget i skum og glasliber, har
en spændvidde pa 202 cm o-e vejer 4.960
gram uden brændsrof. \lotoren er en OS

90 FSR, der trækker propellen direkte. På

nuværende tidspunkt har vi kun haft nogle
få flyvninger med den, men det ligger fast,
at den er anvendelig til jumbo-kunstflyv-

',"'.,ik'M

ning, selv om den er et godt st-vkke fra det
optimale. Den kunne godt tale at være lidt
langsommere og lidr mere sejtrækkende. Så

hr is r i kan blive enige om at flyve lidt orga-
:is::e: jumbo-kunstfl1'r'ning i 1982, går vi

'iiierl i gang meC et ny.t projekt i løbet al
r iil:eren.

\år detie læses, har vi desuden været en

tur i Lemgo i Vesttl'skland, hvor der midt i
juli blev afholdt en >>Grosskunstflug<-kon-
kurrence, hvor vi vil have haft lejlighed til
særligt at studere regler, dommersystem og
konkurrenceorganisation i praksis.

Og med baggrund i disse erlaringer har vi
aftalt med kunstflyvningsgruppen, sports-
ligt udvalg og jumbo-udvalget, at vi skal
prøve at koordinere jumbo-kunstflyvnings-
arbejdet under den indledende fase.

Vil du Yære med?
Da vi som tidligere nævnt ikke er underlagt
nogen overordnede FAl-regler, har vi for
en gangs skyld mulighed for at gå demokra-
tisk til r'ærks og tage piloterne med på råd,
inden r i opstiller et sæt foreløbige regler for
dan.k j u mbo-kunst flyvning.

Vi har udarbejdet et sæt materiale be-
stående af en mere detaljeret oversigt over
udenlandske regler, forskellige flyvepro-
grammer, en beskrivelse af Aresti-manøv-
resystemet samt et spørgeskema. Hvis du er
seriøst interesseret i jumbo-kunstflyvning,
så send en frankeret (kr. 2,30) kuvert i A4
format med dit navn og adresse til Jesper
Meyer, Paludansvænge 4, 4700 Næstved.
Så vil vi få mulighed for at vurdere, hvor
stor lorhåndsinteressen er. Og du får mate-
rialet og dermed mulighed lor at fremkom-
me med dine synspunkter, før vi går videre
med sagen.

Lad os slutte med at nævne, at vi har for-
stået, at Nuserne er villige til at indlægge en
jumbo-kunstflyvningskonkurrence i deres
jumbo-træf i 1982, der jo bliver et 2-dages

l0

arrangement. fl



Et træningsprogram for A2-flWere
Jim Wilsons tsnker om konkurrenceforberedelse
- samt tegning til hans model, Simple Toy

Jim Wilson er amerika:rsk -\]-
flyver. Han var på \-\I-holciei i
1979 - bler, selv nr. -i. og holdet
blev verdensmesrre. I år er han
igen på det amerikan.ke
landshold. I artiklen her citerer
Per Grunnet fra en anikel, Jim
Wilson har skrevei ril ,>\Iodel
Aviation< i norember 1980.
Citaterne dre_ier sig om træning og
taktik. Jims forberedelser til
konkurrencer svarer til, hvad man
ville fon'ente af en topidrætsmand
inden for de anerkendte
sportsgrene.

>Konkurrenceflyvning er det vigtigste i min
modelflyvevirksomhed. Det er belønningen
lor arbejdet i byggerummet og træningen.
Det er også det mest oversete emne i mo-
delflyvelitteraturen.

De følgende ideer er bare dn måde at
flyve konkurrence på. De passer måske ik-
ke dig. Hvis ikke, så skal du udvikle dine
egne metoder. Det kommer du sandsynlig-
vis til under alle omstændigheder, når du
forsøger at få det bedst mulige ud af dine
evner.

Succes i konkurrencer grundlægges gen-
nem træning. Der er ikke nogen magi ved
det, ingen genveje. Det ville ikke være mor-
somt, hvis der var. Man har brug for en
stærk motivarion for al gøte det, som er
nødvendigr for at få succes.

Det er ikke er spørgsmål om at vinde så
o-e så mange pokaler - snarere om at kun-
ne 1de den beds: rnul:_ee indsars i lorhold til
sine erner og si: :.1'.:a:.

slags. Listen forræller -. :.;.-. . : :::=-::..-
ser der skal trælles for a: ^----:= ! -::: : :
disse forskellige omsrændre:e:;:

Arbejdet med at lave listen =.:::.-:::. :..
man bliver nødt til ar o\en3-=:::_i:-:
grundigt - og alle forholdsre*ele::-: :=.:-
nes i underbevidstheden, således a: c: r--_
dukke op som betingede reflekser. rlå: :=:
er brug for dem. Det er vanskeligr mic: _:-
der en konkurrence at analysere forholc:::
og skifte taktik eller flyvestil, sålede. a:
man er sikker på at opnå et godi resul:a:.
Man må stole på de reflekser, man har o;-
arbejdet ved gennemtænkt træning.

Flyvning med sveevemodeller krær.er. a:
man er i god fysisk form. Et beskedenr io-
beprogram på 30 km om ugen med en has-
tighed på ca. 10-12 km/t vil holde die i

iorm, så du kan klare en højstart på en halv
time i en morgenperiode med stille vejr.
Løb op af bakker, stigningsløb (løb med
større og større hastighed over en given -kort - distance) og den slags styrketræ-
ning er også udmærket. Bevægelighed, fart
og kondition er målet. Den rigtige træning
gør, at du kan flyve 10. periode lige så sik-
kert, som du fløj den første.

Modelflyvere, som ønsker at have et for-
billede for deres træningsprogram, kan
bruge den amerikanske A2-flyver Dennis
Mihora fra Santa Barbara. Han har løbet
l0 km på lige over 32 min., og han har gen-

nemført et marathonløb på ca. 3 timer.
Jogging er populært for tiden, og man

kan finde en del bøger om emnet. Løbetræ-
ning kan blive et mål i sig selv. Brug så me-
get energi på det, som du synes, du har for-
nøjelse af. Svævemodeller er den mest atle-
tiske gren af modelflyvning, og der er ingen
vigtigere del af model/forberedelse/træ-
nings-ligningen end en god fysisk form.
Formen kan ikke overvurderes - det er
vigtigere at være i god form end at være
skrap til at trimme sine modeller.<

(.....)
>For at komme i form mentalt udfører

jeg prøve- (dvs. mental gennemgang af
flyvningens elementer), koncentrations- og
afslapningsøvelser for at slippe distraheren-
de tanker og indtryk under flyvningerne.
Øvelserne hjælper med til at holde præsta-
tionerne på et rimeligt højt niveau.

På flyvepladsen
Træn de vigtigste elementer på flyveplad-
sen. Hav en liste over, hvilke mål du skal
koncentrere dig om, og lorsøg at være
smart og hård, når du træner. Du kan flor-
\e;r:e. a! dine modstandere er velforbered-
:.. :rii:r al Ce ikke har nogen srrate,sisk!.
:. : : :: : -: -: 

: ::::. K c I r'..; ::::t :e: a is r- ::. r cc.
- i--: -_:.-..._ _:.. -..:.. ..._ .....,-*t-.;. -:

:::- -:: :. ::-: ::--:l =: :=. =::-.; - :::-
' :. : -: -.:--:-:i..:::1:::'::J--

-: :-i :-:l- :: :: -:,,:::: :-- :--: .-a;. lSi:.
t.1"-:: '---'.:--.:: -::::;:-;: \;: :u:Eere

:--,:. - . : : : - ::-:--, ;=--::: ::-. Cer DaSSer til
::-: :-::-:. :-: ::::: =-::- ;^-:j gOdt fgsUltat
. ii l-: . = .:--=: ::: iOrkurrencer. Indøv,
---r:: :- :- :=:.-: cig ai gøre ved konkur-
::::::. I i .::.a ' :3t med dine bedste mO-
:.--=:. \i-:,::--::i-.e har forskellige person-
,:;:::=:. --; j:: må lære dem godt at kende.
\ -=: -i-r: :ange for at smadre modeller.
O::: :.r: er sr ær emodeller bedre efter repa-
--.: ^- --
^ i--! --.- .

De: ei srært a! træne og forberede for
meger. men man kan rent mentalt miste
gejsten. Foreblg dette ved at indlægge

>lege< i dit trænin,esprogram. Her er et par
forslag:
l. Snylte-øvelse. Et vist anral modelfll'r,ere

højstarter. Alle skal udløse og mare i

den samme luft, som den først startende
udløser i - uanset hvor på fly'r'efeltet
han udløser.

2. Flyv to modeller i død luft for virkelig at
kunne checke trim og flyvetid.

3. >Champagne-fly-offcs ved konkurren-
cer, som alle kan deltage i. (Dette cali-
forniske fænomen går vist nok ud på, at
man flyver et fly-off med progressivt
max, uanset hvordan man har klaret
konkurrencen. Vinderen får sandsynlig-
vis en flaske champagne ......).

4. lVledvindsstarter.
5. Sørg for at afslutte din træning med en

-eod fl1'vning.
Slutresultatet al den rigtige træning er

selvtillid. Man ved, at man kan styre sig
selv og sine modeller. At være velforberedt
i VM-sammenhæng er ikke nogen tillældig-
hed, men produktet af organiseret, gen-

nemtænkt træning. Det er ikke let at være
med på dette niveau, men det er besværet
værd, og jeg elsker det. De mange, som har
fremført ønsker om at simplificere FAI
konkurrencerne, så modelflyvning bliver
lettere tilgængelig - mere hobby-præget

- har efter min m0ning ikke fattet en brik
af det hele. Dem, der ønsker at flyve en
gang om måneden.mellem kl. l0 og 14 på

en søndag, hvor vejret er perfekt, skal en-
delig gøre ddt. Men lad være med at gøre
andet end det, I har fornøjelse af. Det er
kun hårdt arbejde, hvis man hellere ville
bruge sin tid på noget andet.

Når en konkurrence starter, så kan du
bygge sin selvtillid op på dine forberedelser.
Du ved, at du er i så god form, som du har,-
de planlagt. Du ied, at dine modeller er
irimmet og klar. Glem ah andc-t og kon-
.en:re:- dlg om ai ii1 rr' marer. Lige lør du
:::::3:. .: .ial ai cl ojeblik oq gennemgå
::: :--',''::.;--s neniali ira ho_jstart til model-
.:: :a: ;1.r.1:3: nat. \'ær opmærksont, hold
::: iorcenlreret om konkurrencen og læg
;ræ:ke til ethr ert tegn på termik. Elter hver
llr r ning skri,'er jeg et notat til senere
granskning - på den måde kan jeg få op-
muntring fra de gode flyvninger og lære af
de dårlige. Hvis du dropper en flyvning, så
prøv endnu hårdere at maxe i de resterende.
Du er ikke ude af legen, før konkurrenccn
er fløjet færdig. Civ aldrig op!<

- Så mange var ordene fra Jim Wilson.
Han var i 1977 til VM i Roskilde som obser-
vatør. Ved den lejlighed fulgte han specielt
det russiske A2-hold på nærmeste hold, og
han har udviklet sine tanker om konkurren-
cetræning især på baggrund af sine obser-
vationer dengang.

forlsrettes næste side
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du kan fore:::ll: :-: ;=:
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Der er næppe megen nirl om. a: -[:r;i
Wilsons træningsform er mege: :t:er::.. -og man kunne nok forbedre i.:ss. :":..':
modelflyveres internationai: ::'--:::3: : -=-
sentligt, hr is landsholCs:r :c. ; :.:. :::. : : :-: -

nede på denne eller er. .:::::.:; :::j:; : :a:
sidste halve år op iil -: \'\1. E\i ;-.:- .,_r-

nende. \Ien - .or'-t -T:= \\ .-.----. -';:: .i.:.-
ver - del skal rær: .:,.:.:.. ::: ::..i] ..,-':-

ket, ellers er d:i b::: :.3-:: j::;,::.
Lad mig da lig: .i.-::-:--; ::.;i ;: .:..: _::,d-

korn fra et norss i..-::.=: - ::: r:.: rist
Per Thomas SL'-..:.: :;: : :-.-- ::d skrer':
>Det -gælder irri t::: j: ;.:.:; i..:i';rrencer

- men bare o:i :: :lr:3 ::ar : alie starter-
ne(. Det er re. -I::r \\:.:..i:s :deer i en nød-
deskal.

Konditionstræning
Princippet i ko:oiiob eller jogging er, at
man skal beræs: sig og bruge kroppen på
en harmonisk n:åde - uden at forbrænde
mere ilt. enC man samtidig kan optage gen-

nem lungerne.
Hris din lejrtrækning er dårlig, og din

evne til at optage ilt er dårlig, så skal begge
dele forbedres, før du kan løbe lange ture
med udbytte. Hvis man forbruger mere ilt,
end man kan optage, så bliver man træt,
får kramper og smerter - og det har krop-
pen slet ikke godt af. Derfor skal man star-
te langsomt og kun byde sig selv så meget,
som man kan mærke, at kroppen kan tåle.

Efterhånden - hvis man bliver ved - vil
man mærke, at benene løber mere og mere
>af sig selv<, og at vejrtrækningen ikke så

let bliver anstrengt som i begyndelsen.
Skulle nogen føle sig inspireret til at gå i

gang med kondiløb, så er her et par gode
råd, som man lor sin sundheds skyld bør
lølge:
l. Du skal hare ordenili,st lodtøj. Køb et

par gode _iogge.ko (hælen skal r'ære t1'k
og liedrenJ.3. s:'ter..ial ræ:e algummi.
helsi n:e: :a'.: :::::: :.1:: irairige
træ:.:::b::- .:-:;:. .: .. -':: r!:. :.:l:---..--:--gll !Ul-.---.----.5-.-..-.:. .: -;.. .::.J .-

\ai l:i . :-.=--:-. :: :::i..: :.=: .. --::
L^. - ,-llU\; a-- --.!....-.-_..5 . : :: .:-
jen:::l:: --'.:: .:.:: ii. : -- ,. 1:- :-
almince.:; i-::= .. -. i. -.-.. . : :-
den .lag. it-.i: :::: :: r: --= :- :u

du sandsinlig'.:. ::::::. :: ,. ----
bensbetændelse:.;:;: =.=' -:.- -,.
kommer pga. dei i:.':. i--:: '. -: =- :-
sig op gennem dine'e::.. :..:- :::; :-
lander på foden (tænk pa. i: ..:: ::-
lander 5-600 gange for hr:: r .::::.:-

3.

du løber......).
Løb i det tøj du har og venl ril-: :: .:,'.:-
stere i løbetøj, indtil du har :u:.::: -:
af, om det er noget for dig.
Løb kun, når du er rask. Lad \æi3::::
at tro, at du kan løbe en iniluenza u.l ::
kroppen og den slags. Det er ikke sur::
at iorsøge.
Find en rute, hvor du kan løbe 3-J \r:^
til dine første ture. Løb helst på græs ei-
ler grus. Asfalt og beton er hårdere red
benene - hvis du kun har mulighed lor
at løbe på en vej eller et fortov, så er der

:\:::3 ":gii,ei med gOde SkO.

S:::: ;reci at løbe 50 meter. Gå sa,

::::-l Jin rejrtrækning er normal. Løb
:_:e.- j0 meter. Og gå igen og få rejr-
::ækningen i ro. Fortsæt på denne må-
je. \ar eller hvis du bliver træt, så gå

resten al turen i roligt tempo.
i. Efierhånden som du klarer de 3-4 km

uden problemer, så forlæng din tur.
Idealet er en tur på 7-8 km. Du bør løbe
mindst en halv time hver gang, du træ-
ner - hvis du løber kortere tid, opnår
du ikke så god en kondition.

6. Start altid en konditur med opvarm-
ning. F.eks. tre gange 30 sekunders løb
med et minuts gang imellem. Derefter
tre gange et minuts løb stadig med et mi-
nuts gang mellem hver løbeperiode. Så

tre gange to og tre gange tre minutters
løb - med et minuts gang mellem hver
løbetur. Efter sådan en opvarmning kan
du løbe din tur uden stop.

Lad være med at forsøge at sætte nye
hastighedsrekorder på dine konditure.
Løb langsoml - den mest almindelige
>begynderfejl( er at sætte tempoet for
højt. Løb lige så hurtigt, som du går,
når du går rask afsted. Efterhånden fin-
der du din egen rytme, og efter et par
ugers jogging kan du mærke, hvor hur-
tigt du trives med at løbe.

Simple Toy

- Jim Wilsons model fra 1979
Simple Toy er en meget letbygget konkur-
rencemodel. Den har eiter sigende gode
præstationer, og den er tilpasset Jim Wil-
sons måde at flyve på - ideel til snyltetak-
tikken.

Den adskiller sig fra de fleste andre mo-
derne A2-modeller ved at have enkelt v-

lorm. Det forenkler bygningen, gør trans-
port af mange modeller lettere - og man
får lenere ringer. Jim Wilson skriver, at
han ikke mener. der er særlige fordele eller
ulemper red enkelt r-iorm iøvrigt.

Set med danske ojne ma vingekonstruk-
tionen siges at \ærL- spinkel - men den
kraftige dobbeltliste red roden skal nu nok
holde til selr, den krahigste katapultstart.
Det er vingespidserne, som rirker for svage
til landinger i blæst, hvor modellerne ofte
bliver vendt om på ryggen af vinden.

Kroppen er af balsa - ingen glasliberrør
eller flex-joint her! Dog er kroppen be-
klædt med tyndt glasiibervæv, så styrken
er sandsynligvis rimelig. Bemærk et par fik-
se detaljer: Toppen al forkroppen kan
skrues af - så slipper man for problemer
med pianotråden til vingesamlingen, som
jo ellers ville gøre det vanskeligt at pakke
kroppen på lidt plads. Finnen er hængslet
på bagkroppen, så hele finnen bevæger sig
som sideror. En sådan fuldt bevægelig fin-
ne gir,er efter nogles mening mindre risiko
for spiraldyk i forbindelse med katapultud-
løsning. lV1an skulle kunne undvære forsin-
ket kurveklaps-funktion.

Bemærk endnu en lidt usædvanlig detal-
je. Vingens indstillingsvinkel i forhold til
kroppen er 0o, mens haleplanet er indstillet
med + 3o. Dette er mange californiske 42-
flyvere begyndt at flyve med. Tanken skulle
vist være at holde haleplanet ude af de
hvirvler, som vingen laver. t.l

Del bliver spændende at se, hvordan Jim Wilson
klarer sig i Spanien.,Man kan vist roligt regne
med ham som en af mange favoritter i 42-
klassen. I næste nummer af Model.flyve Nyt
skulle der komme et'referat fro VM 1981 i Bur-
gos!

2.

\ Iaster Airscreu.
balsa siripper
:-,. -.:- l:-:.. -:- :--.-::i:a::: l:i-

- ll':- :-.:-: i: lr.:i.:!i3;.

- ,::,. 
=-=:=:. :: =: :-:r:. D:n >kæfgf

-:l :, . :-. :-':- ::: ;: ::=:dl iaSt med tO

: ( --:- -. :: ,r=::.:.-..: a; knir bladet skal

- :: . =:: ::::-'::. :i.ei skruerne eår ret
.:-:--: i... =.a:. lumler lor meget, kan
:::: ::.:_::: .:. kOrtme til at hugge knivbla-
::: r:;.. :--e: e: andgt ømt Sted.

' .,:=.i.=:e:en kan skære lister af balsa-
:.=::::" r;:;l l0 mm tykkelse iop til 19

::.:: ::.::3. Producenten anbefaler dog, at
:.:: :.rl,i:r ,rig til balsaplader på op til 6

::.::i :-.kkelse og listebredder på op til l2
:i-.;:'l .

\ar man skærer balsa, kan kniven bøje
ied skæring i særlig hårde områder. Dette
kan man i nogen grad kompensere for ved

ar ,.kære halvdelen af snittet gennem pladen
fra den ene side - så vende pladen og skæ-
re listen fri lra den anden side.

Ved afprøvningen af listeskæreren lave-
de vi nogle fine lister i blødt og halvhårdt
balsa. I en hård 5 mm plade konstaterede
vi, at kniven bøjedes lidt, så listen skullc
have rettet snitfladen af med en balsahøvl,
før den var klar til brug.

Prisen taget i betragtning er listeskære-
ren en god investering lor de modelbl'-ege-
re, som bruger balsalister. Dcn gør udskic-
ring af lister til en le-e - man kan lavc en

stor stak lister på lå minutter. Og så _uiver
fabrikken endda fem års garanti pa liste-
skæreren for fabrikationsfejl.

Per Grunnel

l3
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Motortest

Cipolla 2,5 cm3 diesel
Denne italienske teamracemoror ha: ::it:-
gere været kort omtalt i biad.e;. \'l ia: ii
haft lejlighed til at skille et ekse=;.a-- a; er.e

teste den.
Motoren minder en hel ;e. ".i:, e:r Buel

med samme slaglæn-rce c-i :.-:tr_E. krum-
taphuset er skih og ao::3:i ::::'beider som
på Bugl. Stempei-k1c.::nisanlingen er
konventionel. Kol:roole:l iigger an mod
foringen uden ar gå:led : denne.

Bagindsugninge; e: en sakaldr Natalen-

Danmqrks hurtigste
linestyringsmodel:

FLIMMER II
Ole Poulsen har for nylig sat
Danmarksrekorden i linestyret
hastighedsflyvning op til 258,4
km,/t med sin model >Flimmer
II<. Her fortæller han om
modellen.

io-indsugning, hvor den centrale indsug-
ning ledes op under stemplet fra rotoren.

Hele motoren er ret kraftigt dimensione-
ret, hvilket giver en vægt på 165 g incl. cut-
off i AAC udgaven.

En god ting ved motoren er, at man kan
få bearbejdet panne, cutoff og motor som
en samlet helhed lige til at sætte i en model.

Test
Karburator: diameter 3,5 mm
Propel: 8x4 Kavan

På prøvestand gik motoren 16.200

omdr.,/min., hvilket svarer godt til en stan-
dard BG eller Nelson.

En ting, der undrer, er udstødningens
meget skarpe lydtryk, med samme timing
på udstødningen burde det svare til andre
motorer. Måske kan det forklares ved skyl-
lekanalernes lidt mindre tværsnitsareal,
hvorved skyllehastigheden øges.

Konklusion
Den testede motor var af god kvalitet bort-
set fra cylinderen, der var 0,005 mm oval i
toppen.

Motoren er på linie med Nelson og BG,
men indtil nu har vi kun set italienerne køre
rigtig hurtigt med den.

Motoren er urimelig tung for en topmo-
tor, man har idag ikke råd til at forære 30-

40 gram væk. Luis Petersen

L-
i
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L

--- I
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Abonndr på Modeftyve lt{yt !
Få Modelflyve Nyt leveret gennem brevsprækken hver gang det udkommer! På ku-
ponen herunder kan du bestille abonnement for resten af l98l (2 blade) til 22kr.

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 efter hvor mange gamle numre, du køber.

Modelflyve Nyt sælger også praktiske og solide samlebind, som hver rummer op
til 12 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!

]{ti: Llu tkke ttl thppe i hlddet, sa send din bestillnq i el brct eller på el potlkorl. Husk ttd.ltg aJsenderotlretse!

P's.'rr':an:!< olade:
B-::: ::a .9---lySi::
\:: :,:.,-..::: =: I :lic: I biadr'er stykprisen

-t. : :,.:: -i l.ac: Lo-.ter 1,50 kr. pr. stk

Or er -< biade koster kr. 6,- pr. stk. incl
: !1.

TILBUD: Alle l7 numre fra 197'7 til og med
1980 samlet koster kr. 75,- incl. porto.

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



Tips - specielt til linestyrede
Benny Furbo har samlet
nedenstående små tips, som
sandsynligvis er kendt af mange,
men de kan nok alligevel tåle
offentliggørelse.

Påsætning af silke og papir
Det er noget lettere at beklæde med rirke o-c

papir, hvis man bruger tapetklisier i ':e,t::
lor den sædvanlige metode meC Co;e. a;e-
tone og rand. Beklædningen komme: gan-
skc enkelt ned i noget opio't tapetkliste:.
og derefter pa l.ek;. ringen. der skal be-
klædes. Fordelen er bl.a., at man kan blive
ved med at arbejde med det, indtil et til-
fredsstillende resultat er opnået. Efter be-
klædningen skal det gennemtørre, og der
fortsættes efter tørring med dope på nor-
mal vis.

Papiret skal være af en kraftig kvalitet
lor at kunne holde til denne metode.

Messingrør
Når man skal dele messingrør i to, kan det
være en fordel at bruge en (gammel) kniv.
Kniven placeres vinkelret på røret, der her-
efter rulles med kniven, som presses ned
mod røret. Røret kan derefter knækkes.

Metodens lordel er nogle forholdsvis pæ-
ne kanter på, røret.

Håndtag
Du skal bruge lølgende materialer: 2 stk. 8

mm og I stk. 3 mm krldsfiner, et stlkke
messingrør, I kronmuffe, I stlkkc stalsi:r'.

Alstanden mellem linerne: ud_sans.-
punkter i handtager cr normalr mellem 9 og
l0 cm ellers elter behag. Udskæringen i -i

mm krldsliner til mc'ssingror!'t skal \ære i

blodc buer for at lette isætning al n1'*ire. I

messingrøret skal der liles huller til skruer-
nc f'ra kronmulfen. dc'tte afmærkes red at

9* :^ !^

c

r':.€ ityk)

-iæi:3 :rl:3: . I;.1; : : 3l C-: !--:3.:i-.::a : i: Jeine.
\år du ha: samiei hanc:a-:c:. ra; du iile
det til. så ciet passer iil din hanci. He:.'il:r
males den ø\.erste del af handlag!-'r ior al
markeret op-ror og det hele brændstoi.ik-
res.

Når du skal stille håndtaget neutralt, så

fat om det (som når du flyver), stil handled-
det nevtralt (kan bevæges lige meget til beg-
ge sider) og skub på wiren indtil rorfladerne
er neutrale, spænd skruerne i kronmuffen.
På denne måde indstiller du håndtaget efter
din hånd og ikke hånden efter håndtaget.

Oplader
Har du f.eks. en transformator til elektrisk
tog, som du nu bruger, når du skærer
skum, ja, så kan du også lave en oplader til
dine 2 volt NC akku'er for nogle få kroner,
sådan som tegningen viser.

Når du skal oplade, så skruer du op lor
translormatoren. indtil pæren ll ser nor-
malt. og dit battr-ri ril L'lire mat. opladcr

a^_-^ - - -

ensretter

BREV

Modelflyvenyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens

;nessingrTr ( lmn udvendig)

kronnuffe
( e1.1 edningssamler)

med 0,4 amp. Det betyder ikke noget, at
pæren ikke passer i volt. Pæren virker des-

uden som sikring. Systemet har jeg brugt
længe.

Boremaskine
Kan til en vis grad anvendes som >dreje-
bænk< til f.eks. linpudsning af rørender og
til spidsning af pianotråd l.eks. til en kør-
ner. Sæt materialet i borepatronen, start og
brug en lil til at lave faconen. På denne må-
de har jeg f.eks. lavet en dims til afbalance-
ring af propeller ved at lodde messingrør
uden på et stykke pianotråd og så pudse
ned til passende tykkelse, så propellen pas-

ser på. Dimsen er spids i begge ender og
holdes løst mellem to fingre.

Husk: Nøje kontrol af, at den viser kor-
rekt !

Strygejern
Srrigejern kan bruges til mange ting, bl.a.
påsærning al lilm, glatning af combatmo-

dellers beklædning for bedre overflade, ud-
glatning af bobler i f.eks. silkebeklædning,
opvarmning af limede genstande.

Glasfiberf orstærket tape
Den glasfiberforstærkede tape er glimrende
til at forstærke træ- og skumflader, der ud-
sættes for træk, Leks. bagkanter på com-

batmodeller. Tapen kan holde til mange ki-
lo's træk.

Tegningen viser forstærkningen på mine

combatmodeller.

PS: Jeg vil lorøvrigt gerne tilbagevise den
påstand, at linestyringsfolk er dovne, fordi
de altid bruger den letteste løsning.

D?re ( 5V-o,4A)
/
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Ole ll'endelboe t'andl DM og skal derfor
deltage po det danske hold til NM i stand-off
scale. Her ses hans D,\f-vinder - en smuk
model uf kuristfltet KZ l'llI.

straks tilbød de at stille deres plads til radig-
hed. Selv ville de så flytte deres store svæ-

vefly til andre pladser i nærheden de dage,

hvor NM-skala skal finde sted. Og samtidig
fik man lov til at afstikke en plads på

60x80 meter og med det samme gå igang
med at behandle den, så den kunne blive
perfekt til NM. Fra RFK sagde man tak til,
og så blev der fred om pladsproblemet.
Gudskelov!

Og nu sker det altså i weekend'en d. 29.-

30. august. Jeg kan roligt sige, at skulle I
have mulighed for at stikke op, hen, ned el-

ler hvad det nu er for jer, til Frederikssund i
den rveekend, så skulle I gøre det. Det er de

bedste skalabl'ggere,'piloier lra hele Nor-
den. der kommer. Skønne. dejlige maski-
ner - 111 . sorn r il iå hjertet ril at banke lidt
s:æ:iie::;nC ellers. Der ril blire en oplevel-
:: :åie a: se dem på jorden og i luften. Vi
'.3:. :.: i:: sreiske hold bliver det samme
.::r siis:e ar repræsenterede Norden ved
\ \I-'ka-a i Canada. hvor de placerede sig

so:r ir:. l. I og J. Det er faktisk verdenseli-
:3:. og cer i:i blive en oplevelse. Vi er jo
nogie stlkker. der har iaget lidt forskud på

derte r ed i de loregående år at tage til skala-
trellet i Rakkestad i Norge. Dette stævne,
der i år finder sted d. 15.-16. au-eust, har jo
hidtil været et uofficielt nordisk mester-
skab, og her har man kunnet nyde alle disse
pragtlulde fly med deres gode piloter. Det
er det - måske bedre - vi skal opleve i
Frederikssund d. 29.-30. august.

Og så må vi ellers ønske os allesammen
en god fornøjelse, og til de danske piloter,
der deltager i NM-skala, rigtig: Pøj - pøj

Nu sker det, Nordisk Mesterskab
i stand-off scale i Frederikssund!
Jeg tror, at \ordisk \le::e::r.:: : .:a::-:::
skala bliver åreis otier:is; :c: .i::.":.-lr-::l
Det er snart mani3 Sa:_:i.:.:.-.::::-:..::
med planer Om e: nC:c'i)i il:St3r:råt til
skalafl-v. Og sidsre år :å de: ogsa ud lil. a',

det skulle lvkkes meC Srerige som arran-
gør, men uhelder rar desværre ude, og
stæ\'net blev afl1st. Nu sker det altså. Og
det er os her i Danmark, der får glæden af
at lægge ud. Ih, hvor er det spændende. Vi
har jo ved skala-DM i juni udtaget de seks
danske deltagere. Deres navne kan I læse
bag i bladet under officielle meddelelser.

Nordisk mesterskab, ja, I må høre lidt
mere om alt det, vi har været igennem, for
som i eventyrene skulle vi også gå grumme
meget igennem , før alle smilede lykkeligt. I
har måske i bladet for juni måned set, at
NM-skala skiftede flyveplads, for I læser
selvfølgelig de officielle meddelelser bag i
bladet! Det var Radioflyveklubben (RFK),
der fik overdraget arrangementet af stæv-
net, og de havde en tilsyneladende skudsik-
ker aftale med Roskilde lufthavn, Tune,
om husly for Nordens første NM. Det val
man ganske tryg ved. Men - som bekendt
er det svært at spå om fremtiden. Først var
der lukningen af Skovlunde flyveplads ved
København, der tilsyneladende gav en me-
get større trafik på Tune, end man havde
regnet med, og så kom flyvelederkonflikten
til. Det første var ved at være klaret, men
kont-likten generecie på den måde, at ledel-
sen i RoskilCe :ik så lrar'lt. at de ikke kunne
give det grønne l'" s iii r o:r ,qræ\ ne så betids,
at vi fik tid nok ::- a: a:sende Ce indbydel-
ser, der skulle ais:e: ::l ie and:e nordiske
lande. Så turde rnan i.s: ;::: .obe an oå
velviljen i Roskilde. og ir: ia: :.le:: >lor
velvilje, bl.a. fra lut-ihar;s;:re:,\i:::::i:'.

..::. :-::- ::::-::-:::.: -. :..r.:: .-; :.-: .::-
::. -<ii\ i1 ::: :::: ;:::: -: i-l:ll3l.. 

- 
rai: ...::: a:.::: =:; 3: a.:i 3 i: ic;=:se: a.:i:ia-

-;!

Srær'efllr.eklubben >>FFF< (Frederiks-
sund-Frederiksr'ærk Flyveklub) har en dej-
lig svæveflyveplads i Frederikssund i Nord-
sjælland. Der var i forvejen gode forbindel-
ser mellem RFK og FFF, lor man har sam-
men bygget en tradition op. Hvert år i juni
måned holder FFF et stort åbent-hus-
stævne, og her har RFK i de senere år givet
en RC-modelflyveopvisning. Nu hørte
svæveflyveklubben om de vanskeligheder,
der mødte NM-skalastævnet i Roskilde, og - pøj ....! Benny Juhlin

Ivar Nobel blev nr. 3 til DM med sin Hanriot HD I og er derfor også pd det donske NM-hold.
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Motortest

Telco COrmotor med turbotank
Modelmotoren

- der starter hver eneste gang,

- der er næsten lydløs,

- der ikke sviner,

- der har let kontrol af gangtid,

- der kan køre effektivt ved
mange hastigheder,

- der kan bruges indendørs ....

.... Sådan dn findes ikke, siger du. - Jo,
den præsenteres her: CO2-motoren.

Typen har eksisteret næsten siden mo-
delflyvningens barndom og er altså ikke n1".

Drivmidlet er luftarten kuldioxid under
tryk. Det er den samme Iuftart. der findes
opløst i sodavand og som ved omrlsrning
frigøres, så energien kan udnlttes til el
voldsomt sprøjt.....

Motortypen har været anrendt en del tid-

Fis. I

CYLINDERHOVED

KUGLEVENTIL

VENTILHOLDER

KRUMTAPHUS

EKCENTRISK KRUMTAPLEJ E

STEMPEL

PLEJLSTANG

BAGPLAOE

ligere ude i den store verden, og har også
\'æret at finde i Danmark - nærmest som
en kuriositet. I England og USA har den de

sidste år vundet stor udbredelse til brug ved
både inden- og udendørs skalamodelflyv-
ning, men også ved konkurrencemodeller
til tidsflyvning.

Den almindelige opbygning af en COr-
motor ses på fig. I, hvor de 3 hoveddele -motor, tank og påfyldningsventil - ses at
være forbundet med længere eller kortere
stykker tyndt kobberrør. Tanken kan så
placeres efter ønske i modellen, men til gen-
gæld kræves der en loddekolbe ved monte-
ringen.

Den r oksende interesse lor CO"-motoren
har lået labrikanterne ai Telco-motoren lil
eite: et sioi:e io:skir:n-esarbejde at, sende en

mere handl motor på markedei. hror Ce:

hele er samlet i dt. Problemel har ræret den

PÅ FYLDN I NGSVENTI L

nære lorbindelse mellem motor og tank.
Tanken skal nemlig helst være kold for at
rumme mest mulig COr, og motoren skal
være varm for at gå bedst muligt. Resulta-
tet ses på fi-e. 2.

Sådan virker den
På oversiden af stemplet (se fig. 1) er der en
lille tap. Når sremplet går i top, presser rap-
pen kugleventilen op, så trykluften strøm-
mer ind fra tanken, trykker stemplet ned og
lukker kugleventilen, indtil stemplet ved
svinghjulsvirkning kommer i top igen, og
det hele starter forfra. Simpelt. Systemet
bevirker også at motoren ved start let kan
gå i gang modsat den tilsigtede retning, så
check lige propellens rotation, inden du
slipper modellen!

En af fordelene ved COr-motoren er, at
man kan lå stor kraft og hurtige omdrej-
ninger ved kort motortid, eller lille kraft og
langsomme omdrejninger ved lang motor-
tid (op til l0-15 minutter). En måde at regu-
Iere dette på ses på fig. 3, hvoraf det frem-
går. at man ved en regulerbar ekcentrisk
krumtap kan få stempeltappen til at presse
kugleventilen mere eller mindre åben.
Krumtappen drejes med en fast nøgle, som
medfølger. Et system, hvor hele cylinder-

Fis. 3

horedet kan skrues op og ned, findes også.
\lotorens løbetid afhænger selvfølgelig

al, hvor meget CO2 man kan fylde i tanken.
Der er 3 måder at klare det på.

I kuldioxidpatronen findes COt som en
væske nederst og som luftart (en gas)

øverst. Ønsker du en kort motortid (trim-
flyvning eller på en lille plads), giver du mo-
toren en gasladning. Motorens påfyld-
ningsventil vender nedad og påfylderens

opad, så det er COr-gas, der presses i tan-
ken.

Længere motortid fås ved en væskelad-
ning, hvor påfylderens ventil vender ned-
ad og motorens ventil opad. Det er nu
COr-væske, der fyldes i tanken. Denne væ-

ske fordamper i tanken til gas, så motoren
stadigvæk kører på CO2-gas.

Meget lang motortid fås ved en supervæ-
skeladning. Først gives motoren en almin-
delig væskeladning. Man lader så motoren
bruge denne ladning. Ved fordampning af
væsken i tanken, køles denne kraftigt ned
(der kommer is på), så når man - hurtigt
efter at motoren er løbet ud - giver den en

HURTIG

SKIVE
KRUMTAP

l8

MEDBRINGER



ny væskeladning, kan tanken rumme
enormt meget.

Hvad motoren kan bruges til
Ifølge fabrikken er denne n1'e motor langi
bedre end de gamle og skulle kunne klare
lritflyvende modeller op ril ?6 cm spænd-
vidde og ca. 110 g r'ægt. Til linesrlring (in-
dendørs) anbefales modelier på ca. 30 cm
spændvidde og 60 g vægt.

Jeg har selv prøvet motoren i en Hornet
(et Humbrol-byggesæt, der fås i alle hobby-
og legetøjsforretninger), som egentlig er be-
regnet til gummimotor. Det er en ret letbyg-
get halvskalamodel, som er helt pæn at se

på. Jeg har næsten ingen ændringer gjort
for at få den ombygget til CO2. Det forreste
kropsspant er lavet af 3 mm hård balsa og
placeret ca. 2 cm længere bagude end på
gummimotormodellen. På motoren har jeg
monteret en 1,5 mm krydsfinerplade, som
slutter tæt om motoren. Denne plade kan
så holdes ind mod forreste spant (der er hul

til tanken) med en elastik eller skruer. Ved
at placere tyndt finer mellem motorplade
og kropsspant kan jeg variere trækretnin-
gen som på en gummimotormodel.

\Iodellen er sjov ai flFe med. og man
kan lå skalaagrig tlFling ud af dei ved at
lade moioren køre langsomr. Dei er nemt at
flFe med CO.-motor, og man savner slet
ikke batterier, fedrer brændsrof og brændte
gløderør. Motoren passer selvfølgelig bedst
til små modeller og roligt vejr. COr-tids-
flyvning har Frank Dahlin prøvet med en
Humbrol motor. Han har bygget vinder-
modellen i CO2-klassen fra de engelske me-
sterskaber i 1980, og ved dens første flyv-
ninger var den tæt på 3 minutter. Impone-
rende at se med flot stig og dejligt glid. Vi

- og tilskuerne - var meget begejstrede
over disse motorers muligheder, og det er
bestemt ikke de sidste COr-modeller, vi har
bygget.

Motorerne fås - i udlandet - i mange
variationer: 2-cylindret, 6-cylindret (dyr!),
meget små til peanutmodeller osv. - men

det er en anden historie.
Jeg har erhvervet min motor fra Hans

Rabenhøj, Vinderup. Han har taget nogle
eksempfarer hjem og sælger dem for 220,-
kr. Til den pris medfølger motor, en kulsy-
repatron, påf-vlder, nøgle til fartkontrol
samt propel. Propellen har jeg på det sidste
udskiftet med en piastikpropel lra Peck-
Polymers. Den trækker meget bedre, så lidt
eksperimenter her kan give resultater.

CO2-patroner kan købes for ca. 2 kr. pr.
stk. og giver en 4-5 flyvninger, alt efter hvil-
ken opladningsmetoden man bruger. Større
beholdere med CO2 kan også købes, men
der kan blive problemer med at lå en ventil,
der passer til motorens ventil. Endelig må
man huske på, at trykluftbeholdere ikke tå-
ler kraftige stød eller høj temperaturer.

Konklusion
Motoren kan absolut anbefales til ung-
domsskoler og andre kurser. Man kan evt.
nøjes med dn motor, da den er meget let at
fl1'tte fra model til model. Da der ingen
startproblemer er med den, er det alle tiders
begl'ndermotor, hvis man instruerer dem i
forsigtig behandling - den er lidt spinkel.
Da b1-ggesæt til Hornet fås i enhver hobby-
forretning, er det bare at gå i gang. Men
husk at indbygge termikbremse. Indendørs
fllwning i haller ved vintertid er måske også
en id€ - med meget lang motortid kan den
bruges til decideret indendørs tidsflyvning.

Er du træt af cirkelkroge, radioanlæg,
eksploderende gummimotorer, Iarmende
motorer mm. - køb dig en COr-motor og
nyd en afslappet form for modelflyvning!

Erik Knudsen

To små
svævemodeller
Ved DM 1980 kom Harald Andersen, der
er en modelflyver noget op i årene, og gav
os tegningerne til de to modeller, der er vist
her på oversigtstegningen.

Harald er altid gået sine egne veje i op-
bygningen af modellerne. Han er snedker
af profession og har derfor i udstrakt grad
gjort brug af sit store kendskab til forskelli-
ge træsorter - modellerne her er opbygget
af fyr, ask og abachitræ samt naturligvis
også balsatræ.

>Ample< er den ældste af de visre model-
ler. Det er en Al be_e-vndermodel. Kroppen
er opbygget omkring en kn'dsfinerkerne
foran med 2 og 3 mm abachi på siderne og
til den ka-<se- der ud_eør bagkroppen. Den
forreste horedb-iælke i vingen er lamineret
ai i1:re- og a-sketræ.

l5CL\I-6 er en stillevejrsmodel med stor
spændvidde og lille korde. I modsætning til
Hala!.ds tidligere modeller har disse almin-
ielig pianorrådssamling. Tidligere anvend-
te han en speciel affjedret vingesamling for
at undgå vingebrud under en brutal høj-
stan.

Se tegningerne på næste side!

JK

Frank Dahlin's konkurrencemodel - kopi af lan Dowsett's engelske mesterskabsmodel.

PÅFYLDN I NGSVENTIL
TELCO MOTOR MED
TUBBOTANK
VIST I FULD STøRRELSE
VÆGf:22 $am

Fig. 2
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Noget om at styre med sideror ... o

Det er en udbredt opfattelse, at
sideroret på en RC-svæver virker
som roret på et skib. Det er kun
delvist rigtigt. Her forklarer
Preben Nørholm, hvordan dit
sideror virker, og motorflla'eren
uden krængeror må gerne ki-ege
med over skulderen.

Ofte hænder det, at en s\'æ\'er med kun si-
deror og højderor lider af disharmoni på
rorene. Højderoret virker fint, sideroret
somme tider også, men til andre tider er
den næsten umulig at dreje. Måske forsø-
ges med et større sideror uden at komme
problemets løsning meget nærmere. Fejlen
skyldes lorkert V-form på vingen (for lidt)
og,/eller forkert wash-out. Wash-out er et
udtryk for vridning af vingerne, således at
tipperne flyver med mindre indfaldsvinkel
end resten afvingen. Som lor så mange an-
dre avancerede aerodynamiske trimfæno-
mener eksisterer der ikke nogen dansk be-
tegnelse, så vi må altså 1ære dette udenland-
ske begreb for at trimme vores svæver kor-
rekt (med mindre vi da r'ælger det antikva-
riske danske: r'skrænknine.,).

Sådan virker sideroret
Pa figur A1 ser vi en s\æ\ei;'l]re liee:mtrd
os. Vingerne er heli lige. ahså uden skær-
heder eller *ash-out. \-i giver sideror iil
højre (A2) og ser, at halen svinger ud ril
venstre. (Samtidig får vi lidt øvelse i at flyve
imod os selv, lor højre og venstre er på skit-
serne byttet om ligesom i virkeligheden).

Nu hvor halen svinger ud til venstre, be-
gynder flyet naturligvis at dreje til højre li-
gesom et skib i vandet? Nej den gør ikke!
Hvorfor skulle den det? Den har jo ingen
køI. Kroppens virkning som >skibets køl< i
luften er så minimal, at vi helt undlader at
regne med den. I første omgang fortsætter
vi med uforandret kurs, men sidelæns gen-
nem luften. Den teoretisk befarne model-
flyver vil sige, at vi har ændret heading men
bevarel track.

Men vi ser noget andet spændende på
A2. Vi ser, at venstre vinge (altså den til
højre) set i dette perspektiv nu har fået stør-
re indfaldsvinkel, mens højre har fået
mindre. Der er intet fup ved dette perspek-
tiv, for det er præcis dette perspektiv, luf-
ten ser modellen i, når vi flyver sidelæns. Vi
ser straks. at vi har fået hele vingen som
krængeror. så nu sker der noget. Vi kræn-
ger som visi på A3.

Eller gør vi .) Der er _:o :ri:ol ie:. i i ber i-
seligt somme tider :k\: :,-:. .\:.::::. i,::.
være manglende \--ior=. i..= :. :..::-:;:
kan forestille os giver for lid: , i:æ:.;e:::.-
udslag<. Men hovedårsagen 3: rLr.. 3: ;: ;:
venstre vinge med lorøget ind;alds',::-r:.
også får en stærkt forøget lufttrtods:arc.
mens præcis det modsatte er tillælder i hø-i-

re side. Denne variation i modstanden ril
dreje flyet omkring sin lodrette akse mod-

sar den retning, vi lige har drejet sideroret.
Heading r,ender tilbage til track, >kræng-
rorsudslaget< forsvinder, og vi har misdren:
Den svinger ikke.

Vi får den til at svinge
Vi skifter til ligurerne Bl til 83 og ser, at
vingetipperne har fået wash-out, altså redu-
ceret indfaldsvinkel. Da modstandsvaria-
tionerne jo har den længste momentarm i
vingetipperne, er det her, vi skal gribe ind.
Vi ser, at venstre tip nu bare får en såre be-

skeden indfaldsvinkel, og dermed også en

beskeden modstandsstigning. Højre tip har
fået negativ indfaldsvinkel i forhold til luf-
ten, hvilket også giver en modstandsstig-
ning. Vi opnår hermed en modstandsmæs-
sig balancetilstand, der ikke blander sig i
vores sidelæns flyvning. Krængningen bli-
ver en realitet, vi trækker blidt i højdero"et

- og svinger
Og når vi retter ud igen, gentages det hele

modsat. Og det er jo i sig selv en stor for-
skel fra skibet og dets ror, for skibet vender
straks tilbage på ret kurs, når roret neutrali-
seres.

Til tider kommer man ud for en svæver,

der ikke vil svinge til den ene side, men ger-
ne den anden, skønt den flyver pænt ligeud
med neutral sideror. Til gengæld er den
næsten ikke ril at la ud af svinget til den si-

de, hvor den -serne drejer. Fænomenet skyl-
des skær'e vinger. lor Iidt eller ingen wash-
out i den ene vinge og omvendt i den anden

- måske endog uash-in. der aldrig har no-
gen mening ved trimning af RC-svævere.

Hvor meget wash-out
Vi vender kortvarigt tilbage til figur B og
forestiller os hele vingens indfaldsvinkel
lorøget svarende til unormal langsom flyv-
ning og ligeledes mindre indfaldsvinkel sva-

rende til hurtig flyvning. Så opdager vi, at
vi burde have variabel wash-out, mere ved
langsom og mindre ved hurtig flyvning. Det
kan vi ikke. Træerne vokser som bekendt
ikke ind i himlen. Her skal vi blot nævne,
at med rigtige krængeror vokser træerne
lidt højere, hvis vi forstår at tackle nye
problemer, som slet ikke er enklere end si-

.derorets problemer.
Men hvad er en god gennemsnits wash-

out? Det står i byggevejledningen. Og gør

det ikke det, er en god tommelfingerregel at
løfte bagkanten 4-7 mm, når vi snakker om
en mellemstørrelse svæver på 2,5-3 m med

fortsættes næsle side

--=_ --_--r-- -,-/-)=-\-\ :' -"'=7
\

,-t=

2t



6' V-lorm eller tilsvarende stigning peører,
dobbelt V-form eller polydihedral, som det
nok hedder i den udenlandske vejledning.
Vi nøjes med at give ørerne wash-out, eller
ved almindelig V-lorm ca. den yderste tre-
diedel af vingerne.

Man kan også prøve i luften om wash-
out'en er passende. Vi flyver helt ligeud og
trækker ganske, ganske langsomt højderor,
så flyvefarten g-r-a-d-vist mindskes ril stal-
lingshastigheden. Vi vil nu i reglen se mo-
dellen taber den ene vinge samt dl kker næ-
sen lidt og genopbygger fl1'r,efart i afvigen-
de retning. Vi rører før og under stallet na-
turligvis overhovedet ikke sideroret.

Det her gentager vi mange gange, mindst
10. Hvis vi næsten hver gang taber samme
vinge, så er vingerne uens vredet, og vi må
stoppe prØverne, indtil denne fejl er rettet.
Den tabte vinge har for lidt eller den anden
for meget wash-out. Eller er den sidetung?

Og det forudsættes rettet nu. Hvis vi ta-
ber vingen meget voldsomt, så har vi for
lidt wash-out. Hvis vi kun sjældent taber en
vinge, men oftest kun dykker næsen, har vi
nok rigeligt wash-out. En mellemstørrelse
svæver skal i reglen tabe snart den ene,
snart den anden vinge ca. l5-2i grader. før
flyvefarten er genopblgget.

Tyngdepunktet
De rette konklusioner lorudsætter korrekt
placeret tyngdepunkt, og at det stemmer,
har vi afprør'et ved samme lejlighed. Hvis
modellen staller sådan ca. når højderoret er
halvt oppe (din hjælper ser på styrepinden),
så er vi tæt på. Skal højderoret næsten eller
helt op, eller vil den slet ikke stalle, så fly-
rer vi næsetungt, mens for tidligt stall in-
dikerer haletung.

Denne stall-prøve kræver naturligvis ro-
lig luft (turbulensfri), men kan foretages
både på skrænt og fra højstart. I tillæg
kræves en følsom hånd på styrepinden.
Hvis du i artiklens indledning var forvirret
omkring højre og venstre, så er det nok
bedst at få en af ekspert-vennerne til at
hjælpe ved pinden. Men lad ikke ham styre
hele tiden. Vi skal have manøvren lært, så

vi til stadighed kan kontrollere vores trim.

Ovennævnte tommellingerregler gælder
de fleste træningsmodeller. For konkurren-
cemodeller med hysterisk tynde laminar-
strømsprofiler gælder noget mere kompli-
cerede regler, som krærer teoretisk og
praktisk riden og eriaring. de: falder ud:n
for denne ar'.ike.s :an:i.Iie:. \'.cs:: d.:: :o:::-

-: -.--: -::3:.3: ll:L ll3- l.l..i 'r3:.1-.r-l r:L -å:3

rulninger med sideroret - plus en særdeles
øvet hånd på højderoret? Det kan man!

Rygflyvning er også mulig, og her er en
lille pudsighed. Sideroret virker i rygflyv-
ning jo sådan rent geografisk lige modsat,
men da V-formen også er omvendt, bliver
den resulterende krængningsvirkning ret-
vendt. Minus gange minus giver jo plus, så

det er kun højderoret, der vender på hove-
det. Det er naturligvis med omvendt V-
form en meget ustabil flyvetilstand, også
lordi wash-out'en er blevet til wash-in, og
kommer krængningen over 20o, er det selv
med høj hastighed næsten uundgåeligt at
rulle tilbage til retvendt flyvning.

Wash-out'ens andre virkninger
Wash-out har på de almindeligste rektan-
gulært-, trapez- eller dobbelttrapezformede
vinger en gunstig indflydelse på vingens op-
driftsfordeling og dermed den inducerede
modstand, eller på dansk: Iavere synkehø-
stighed. Men det er et helt emne lor sig,
som vi vender tilbage til. Her slutter vi med
et godt slogan, som vori sprog (også) er lor
ial:igt :ii a: rumme:

\\..{TCH OUT THAT YOUR
\\..{SH.OUT iS IN!

DM i RC-skala 1981
Og sa bler der pinse. :iden da D\I i skaia
skulle aftroldes. Der kan nok rære, ar det
kriblede i os af spændt forventning, og så,

ak, ak - drilledjærlen holdt ikke ferie,
nej, han var skam lderst aktiv! Nå, ja, hav-
de vi nu været blandt de eedle dyrkere af
skræntflyvningens kunst, så ville vi have
jublet, men for os skalafolk var humøret
lidt overskyet, for det blaeste, og det oveni-
købet i stødl Vinden var mellem 6 og l0 se-
kundmeter, og det kan de færreste af vore
modeller lide - for ikke at tale om piloter-
nes aversioner. En første verdenskrigsflyver
fløj jo helst kun, når det var vindstille. Og
det havde det veeret aftenen før!

Falcon klubben havde arrangeret dette
skala-DM i allerfineste stil og form, alt
klappede og var klart, altså med undtagelse
al vejret. Alt var godt lavet, og det skal de
have en varm tak for.

Man startede med en briefing ved mid-
dagstid, hvorpå de statiske dommere gik
igang og bedømte kvalitet og skalalighed.
Dejlige fly var mødt op og forskellige var
de, så det var en hel fornøjelse. Det er jo
bl.a. det, der giver DM-skalastævnerne de-
res charme, og charmerende var de, disse
små >rigtige< fly. Alle glædede og hyggede
sig sammen om disse skønne modeller, der
var til stævne i Veerst.

Efter de fleste modeller var blevet be-
dømt, begyndte man på flyvningerne. Men
det var altså ikke let. Vindretningen var
netop sådan, at en stor gruppe træer kaste-
de en mængde turbulens ind over pladsen,
lige hvor flyene skulle starte og lande. Så vi
fik en hel balletopvisning, når de lettere fly
i en spændende dans blev kastet rundt på
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himlen. Gudskelov var vi lorskånet for al-
vorlige havarier, vel også fordi nogle piloter
valgte at give afkald på den første flyvning.
De håbede, at vejret skulle bedre sig. Det
gjorde det faktisk også, det blev helt vind-
stille, men først ved 21-tiden, da det var for
sent til officielle flyvninger. Men nogle be-
nyttede sig alligevel ai denne fred i naturen
til at træne lidt, mens vi andre sad og feste-
de i Falcon's klubhus. Og det var en hygge-
lig fest, så humøret steg til ganske gode høj-
der.

Men denne tossede vinddrilledjævel var
helt i hopla. Søndagen blev værre end lør-
dagen. Vindstød og turbulens. Gang på
gang blev flyvningen udsat, men rilsidsr
valgte man at forsøge at gennemføre. \Ian
spyttede i næverne og gik i gang. Der tør si-

Ole Wendelboe er ny Dantnarksnrcster nied
denne %-skala KZ VIII.

Bo Lybæks Spitfire.

ges, at det engang imellem var ved at blive
lidt for spændende. Anden flyvning blev
kun gennemført af lire piloter, og tredie af
dn. Men en afgørelse fik vi da, og det er
måske rygtedes, at den nye Danmarksme-
ster for l98l blev Ole Wendelbo lra RFK.
Den øvrige placering kan I se bag i bladet
under de officielle meddelelser.

Vi iik også udtaget seks deltagere til Nor-
disk \lesterskab 81, der afholdes 29.-30.
augusr i Frederikssund. Det NM-skala kan
I iæse om i RC-skalahjørnet. Men ellers fik
vi da en ganske hyggelig pinseweekend i
Veerst, hvor vi fik snakket en masse skala-
snak, både i flyvepauserne og om aftenen i
klubhuset. Trods vejret blev det til et skønt
og udbytterigt stævne, og vi glæder os alle-
rede til næste år. Benny Juhlin

Poul Mtinsberg blev nr. 5 med denne Saab
Supporter T-17.



TRANSM ERC radiofjernstyringsanlæg
Radiofjernstyring er blevet meget billigere på 13 år!
Vi har lavet et par eksempler udregnet efterdatidens kursværdi og den lønudvikling, der
har været i de sidste '13 år.

Graupner katalog 1967:
1 fjernstyringssæt bestående af 1

Digitalsender Tx 14, 1 Digital Rx 14
modtager og 2 Digimatic servoer.
Pris udregnet med hensyntagen til
lønudviklingen ................. kr. 1 1.788,-

Prøv og hør, hvad et Graupner an-
læg koster hos Transmerc!

Annonce i Modelflyvenyt
oktober 1969:
Futaba 4-kanal m. 4 servoer, akkus
og tilbehør.
Pris udregnet med hensyntagen til
lønudviklingen ................... kr. 6.125,.

Prøv og hør, hvad Futaba og Robbe
anlæg koster hos Transmerc.'

Multiplex katalog 1972:
Multiplex Royal med 4 servoer, ak-
kus og tilbehør.
Pris udregnet med hensyntagen til
lønudviklingen ................... kr. 9.604,.

Prøv og hør. hvad et Multiplex an-
læg koster hos Transmerc!

Transmerc kan idag levere et 4-kanals FM-anlæg med
4 servoer, akkus og tilbehør for under kr.2.000,- - altså til
ca. Vg af prisen tra 1969!

Robbe Mars FMM jun.
Anlægget leveres med det antal og den type servoer,
du ønsker, også den nye Futaba 5-26 kuglelejeservo

- direkte servokontrolledning - bærerem - forlæn-
gerledning - servoholdere - netlader - modul -krystaller og enten 27.35 eller 40 MHz.
8-kanals modtager. den 4-kanals sender kan man selv
udbygge til 8 kanaler med billige Robbe NF moduler,
så der kan bruges 8 senroer'.

TRANSMERC

Ring og få et godt tilbud fra Transmerc pa et af disse - eller andre anlæg!

Da Transmerc er et postordreiirrra. :e:es , : ; . ^3= 'a's: -. s :- . :'æ;3: ::sz:.
RingellerskrivtilTransmercefterka:a o,g:'* S-,å.2-.2.'a?' .,.'es _:-=: s r |:.,e:<a:acger:ra Robbe. Multiplex,Graupner,
CarreraogHegi kosterkr.25,-pr.stk. -'2..'.::'::.S:-::€?:€: :'?.<? =-"'-ær<?: * VrsenderoverheleSkandinavien.

7/,14 kanals Graupner JR-anlæg
7/14 kanals Graupner JR-anlæg med positiv puls, ind-
bygget panel i forsiden af senderen med kontakter til
at vende servoomdrejning, mixer-kontakt til flap/høj-
deror, indbygget dual-rate og modul i senderen.

Næstvedvej 73. Bårse, 47?f. Præstø
Telefon: 0:+^79 t2 02 mandag-lredag kl. 9.0S15.30.

0379 19 55 mandag-lredag kl. 15.3$18.30, samt lørdag k|.9.00.12.00



Masser al svævefly lra TRANSMERC

Graupner Filou, spv. 1400 mm. trækrop og
ribbevi nger.
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Graupner Mini Nimbus, spv. 3500 mm,
færdigkrop og færdigplaner med
balanceklapper.

Graupner Dandy, spv. 1600 mm, trækrop
og ribbevinger.

Graupner Ultrafly, spv.2300 mm, trækrop
og ribbevinger.

Graupner Mini Nimbus, spv. 3290 mm,
færdigkrop og ribbevinger.
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Graupner Pepito, spv. 1500 mm, trækrop
og ribbevinger.

Graupner Amigo ll, spv. 2000 mm, trækrop
og ribbevinger.

Graupner Cirrus, spv. 3000 mm,
kunststof krop og ribbevinger.

'æ.c,g<r'cD og rærcrgvinge.

Graupner Cirrus 75, spv. 3010 mm,
færdigbygget krop. ribbevinger m.
balanceklapper.

Prøv og hør Transmercs priser på
Graupner-byggesæt !

Mulliplex Filius, spv
balsavinge.

1800 mm, trækrop og

I.å

Multiplex Flamingo, spv. 2560 mm,
glasf iberkrop og ribbevinger.

å
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Graupner Bela,
ri bbevi nger.

%rq
SPV. 1970 mm, trækrop og
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Graupner Mosquito. spv. 2500 mm
trækrop og ribbevinger.

qS..:\Yifq

Multiplex Alpha, spv. 2800 mm,
glasf iberkrop og ribbevinger.

Multiplex Alpha H, spv. 2800 mm, trækrop
og ribbevinger.
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Multiplex Akro, spv. 1800 mm,
glasf iberkrop og færdi gplaner.

Multiplex Alpina, spv. 4000 mm,
glasf iberkrop og færdigplaner.

Da Transmerc er et postordref irma, bedes vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg.
Ring eller skriv tilTransmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkaiaioger f ra Robbe, Multiplex, Graupner,
CarreraogHegi kosterkr.25,-pr.stk. + 12kr. porto.Sendbeløbetrcheckellerfrimærrer * Vi senderoverheleSkandinavien.

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telelon: 03-79 02 02 mandag.f redag kl. 9.00.'t5.30.

03-79 19 55 mandag.f redag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00
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Graupner K8B, spv. 2800 mm, færdigkrop
og ribbevinger.

$ffir.i'1.1.g,,:, r, r,,,r..:, 1;;

k. *.,-i-. ,r. "t...,

$N,,, "l'is\i\\\\,N

.d

TRANSMERC



d* .^s\t$

::'.'t.1,., .t, ,..,.*..".1..-:;ni\uN.\r$ .:,,',*:\
Multiplex Fiesla, spv. 3240 mm,
_oiasf iberkrop og ribbevinge.

anr.!iis r'a\sit,inlrl r(rlrgf

Multiplex Hobby, spv. 2520 mm.
Glasf iberkrop og færdigplaner.

Robbe Diamanl TF s:,
færdigkrop og 'æ': ;,

Prøv og hør Transmercs
Robbe.byggesæt!

Prøv og hør Transmercs priser pa
Multiplex-byggesæt!

Transmerc leverer også
CARRERA-modeller til
billige priser!

Robbe Hornel, spv. 2180 mm, færdigkrop
og ribbevinger.
Robbe Hornet TF, spv. 2180 mm,
færdi gkrop og færdigplaner.

Robbe Diamant st'.' 3090 mm. færdigkrop
og ribbev -_c:.

Multiplex ASW 20, spv. 3620 mm,
glasf iberkrop og ribbevinger.

pnser pa
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Modeil des Jahres

Robbe Finikofi, spv. 1600 mm, færdigkrop
og færdigplaner.

u
\{

\

Robbe Rotario, spv. 2500 mm, færdigkrop
cg færdigplaner.

j

Robbe Roja, spv.3110 mr'

Da Transmerc er et pos:crc-a''--= :::=. a a' -::'l':' -. : :-,- =aa= =-=:aRingellerskrivtil Transme:c=''.a'-='.'-::;'* j-;.2'=-.2':,:':::'a'=.--:.:=.'z'.2=:=.',aRobbe.Multiplex,Graupner,
Carreraog Hegi kosterkr.25.-=' :'.- -:' .- ::-:: l:-::...=' :--::. : ='-'-='-:' * Vr senderoverheleSkandinavien.

Robbe Dura. scv 2ECO rr. iæ'orgxrop og
',bbevrrge.

Robbe Dura TF s:, 221) ':':,. færdigkrop

Næstvedvej 73. Barse. 4720 Præstø
Teleion: 0379 02 02 mandag.f redag kl. 9.00.15.30.

03.79 19 55 mandag.f redag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00-12.00
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Elektrofly lra TRANSM ERC

Robbe Riren C.3O "Edelweiss(. spv.
2500 mm. trækrop og ribbevinger.

Robbe Geier.E, spv. 1515 mm,
glasf iberkrop og ribbevinger.
Byggesættet indeholder el-motor.

Robbe Elektro.Rasant, spv. 1200 mm,
trækrop og ribbevinger. Byggesættet
indeholder el-motor.

Prøv og hør Transmercs priser
på elektro-fly!

Robbe Eltra, spv. 1650 mm,
glasfiberkrop og ribbevinger.

Robbe Elektro-Parat, spv. 1285 mm,
trækrop og ribbevinger. Byggesættet
indeholder el-motor.

Graupner Mosquito, spv.2500 mm,
trækrop og ribbevinger.

Graupner Ultra.Fly, sPv. 2300 mm,
trækrop og ribbevinger.

::.tr1øW,.44/!!kt'

a 'r' .P.r ,.\ \
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Graupner Elektro-Fly, spv. 1797 mm,
trækrop og ribbevinger.

Graupner Elektro.Max, spv. 1438 mm,
trækrop og ribbevinger.

Se også annoncerne i Modelflyve Nyt nr. 1,2 og 3 1981. TRANSMERC har det hele -
modeller, fjernstyringsanlæg, løsdele, materialer,vætktØj, stort og småt ....... ring og få et
billigt tilbud!

Da Transmerc er et postordref irma, bedes vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg.
Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner,
Carrera og Hegi koster kr. 25,- pr. stk. + 12kr. porto. Send beløbet i check eller f rimærker * Vi sender over hele Skandinavien.

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03.79 02 02 mandag.fredag kl. 9.00.15.30.

03.79 19 55 mandag-fredag kl. '15.30.18.30, saml lørdag kl. 9.00'12.00TRANSMERC



Motortest

Vi prØYekØrer

WebraT| 15 cm3

Firmaet John Vestergård Hobbileg -{ps.
Viborg har velvilligt stillet en \\'ebra T-l 1i
cm3 motor til rådighed for en prørekørsel.

Først lidt historie. Firtakt-mororerne var
for nogle ganske få år siden sjældenheder
inden for modelflyvesporten, og de moto-
rer, der var til rådighed, var nogle lunefulde
bæster, der var vanskelige ar få til at gå or-
dentligt, specielt i tomgang, hvor det var
nødvendigt med glødestrøms-installation i
flyet. Men dette er efterhånden blevet til hi-
storie, fordi den sidste generation inden for
firtakt-motorerne er blevet ganske væsent-
lig lorbedret. Til denne nye generation af
motorerne hører Webra T4.

Webra T4 er en af de højst ydende fir-
taktsmotorer på markedet. Ydelsen opgives
til 1,3 HK fra fabrikken. Motoren har et
gedigent udseende, og den leveres med de
nødvendige umbrakonogler. llddæmper.
silikoneslange og L,ruesa:r:::irg. C.t:::t:
medlølge: ikke. \ :; tr:-1i:\r-::-:: :.le: ;::
anrendi dei mec>::J:: ::=:-c.:,-:. \\;::"
Sprii S. hr o;: c:: 3: 3:..;:.:'- i_.:.:;:::i. :..:.
Blandingsiorholc:i ::::-sa: :i.i: ": ;:r,'c:--
Iagen, men 'nræ:;s:.-:::: ;J:r:=:i:;: :.;
ved, ar der næsten ingen tilsvining tandr
sted af prør'estand og prør'ekører. Efter ca.
20 min. kørsel var den medfølgende siliko-
neslange til lyddæmperen brændt totalt op,
men dette er ikke specielt for denne motor,
men nok nærmere et generelt problem med
den kvalitet al silikoneslange. Ved monte-
ring af lyddæmperen falder omdrejnings-
tallet med ca. 400 pr. min., og støjen, som
kritikere kalder lyden fra en modelmotor,
reduceres ganske væsentligt.

Motoren var meget vanskelig at starte
første gang, og da den endelig gav lyd fra
sig, foregik det i forbindelse med et enormt
slag på gummimanden. En ting er ganske
vist, uden denne beskyttelse havde fingeren
dagen efter haft samme farve og facon som
gummimanden. Og lad det være sagt til ad-
varsel, firtaktsmotorerne slår meget hårdt.
Men da motoren endelig gik i gang, kørte
den simpelthen pragtfuldt. Karburatorind-
stillingen er forholdsvis ufølsom. Tomgan-
gen var meget konstant, og selv elter flere
minutters kørsel i tomgang accepterede mo-
toren fuldgas uden protester. Drosselegen-
skaberne er meget gode, og der er en meget
jævn overgang i hele omdrejningsområdet,
hvilket bl.a. kan tilskrives den monterede
Dynamix karburator.

Motorens opbygning ligner ikke de øvri-
ge motorer på markedet, da man i stedet
for ventiler, knastaksel, vippetøj osv., har
monteret en kegleformet drejeventil i top-
stykket, således at denne udgør en del af
forbrændingsrummer. Detre har den flor-
del, at der er mulighed lor en bedre fyld-
ning af cylinderen på grund al de større

porte, samtidig med at der er lukket for
gløder ør et undtagen i lorbrændingstakten.
Sidstnævnte modvirker det normale tom-
gangsproblem med, at gløderøret bliver
blæst ud under indsugningstakten. Dreje-
ventilen bliver trukket af krumtappen via
en tandrem, og da der er lav belastning af
remmen, kan der påregnes lang levetid. Ef-
ter prøvekørslen blev motoren adskilt, og
der blev ikke konstateret noget unormalt
bortset fra, at de normalt forekommende
støbegrater i dette tilfælde ikke var tilstede.
Motoren var lavet helt færdis lra fab:ik-
kens side!

Testresultat:

Brændstof: Webra Sprit S

Gløderør: OPS og Fox nr. 8

Der blev ikke anvendt glødestrøm under
tom_eang.

Brændstofforbrug: ca. I liter pr. time.

Positivt:
* god ydelse

* vibrationsfri gang
* gedigen udlørelse/kvalitet
* lavt brændstofforbrug
* ufølsom karburatorindstilling
* der skal ikke stilles ventiler
* lavt støjniveau

Negativt:
. start-proceduren kræver tilvænning eller

anvendelse af el-starter
. silikoneslangen er for dårlig
o prøveeksemplaret var ikke tæt ved bager-

ste krumtapleje på grund af en deforme-
ret tætningsskive. Skiven var blevet de-
formeret ved monterinsen.

AIi i aii en god mo:or ned en skøn Iyd, og

den lrøresol:e no:or harde kun dn væ-
:e::-:g ::-il: De : i ar ciesvcerre ikke min mo-
:c:i Flemming Pedersen

' . ::. :eri: :.:.:: o.i artiklen til imporløren, der
i .. -''.'.. :e ? ?. -t. o b i e m e t nted s i I i k ones lan gen ;fo r
.:;,,:;:.:iti. Dtrned skuile detre lille problem;for-
r;:+rii:_z srtr: \LEre-bragt ud a-f verden til glæde

-ra,.;on;n;erde ll'ebra T{-ejere. Red.

!.:-r, --::-::
l.l-r-::-::
i.5,,-:::::
1.[r-ri, 3;3,

Navnesedler og FAl-stickers

Vi du have lavet et sæt navnesedler til at sætte på dine modeller eller et sæt FAl-stickers med

dit sportslicens-nummer og A, B og C-model identifikation?
Udfyld kuponen her og send den til os sexesl d. 25. august.
Navnesedlerne og FAl-mærkerne bliver trykt på klar vinylfolie med sort farve. Vinylfolien

er selvklæbende og iøvrigt meget tynd.
Et 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.
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 faerdige navnesedler og stickers til dig engang i september måned sammen med

en regning og et girokort, så du hurtigt kan betale for dem.

Htrs du t|ke til klippe i bladel, sd skriv opl)'sningeile i el brcv eller på el posrkoil. Skti| t!-deligt!

Ja, send mig følgende:

- sæt navnesedler å 50 stk. med følgende tekst:

Navn:

Adresse:

Postnr. /bylland:

Telefon-nr.:

Anden tekst:

n sæt FAl-stickers bestående a

Mit sportslicens-nummer er:

Kuponen sendes til: Modelfllre \1t
Mariendalsrej 47. 5610 .{r>ens

inden d. 25. august I98l.
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Automatisk
plæneklipper
Jeg sad som sædvanlig en dag på r'ores selv-
kørende græsslåmaskine og s!'ntes, det var
ved at blive en smule for rrist, da jeg fik en
idd til vores ny'e, runde modelfl)nreplads.
Ideen går ud på ar anbringe et rør i midten
af cirklen. Røret skal have en omkreds, der
svarer til ca. 90Vo af græsslåmaskinens
skærebredde. Et stykke murersnor bindes
last i bunden af røret og vikles op omkring
det. De sidste 3 meter vikles ikke om røret,
men lindes fast lil forsiden af rattet på slå-
maskinen. En fjeder eller flere gummibånd
sættes til at trække rattet til den modsatte
side af snoren, når den strammes. Slåma-
skinen sættes i stilling ca. 3 meter fra cen-
trum og med forhjulene drejet indad mod
cirklen og snoren stram. Så sættes slåma-
skinen igang bagfra, og den slår nydeligt
græsset i hele pladsens diameter.

Nu har vi i Køge Modelflyveklub prøvet

ideen på vores modelflyveplads foråret og
sommeren igennem og har fået nogle erfa-
ringer: Ved slåning i stærk blæst skal snor
såvel som fjeder være kraftigere, da vinden
ellers vil trække i snoren og derved give
>helligdage<. Med dette princip kan vores
modelflyveplads, der er 60 meter i diame-
ter, blive slået på 45 minutter med en slå-
maskine, der har en skærebredde på 60 cm.

Mens slåmaskinen klarer slåningen, gør
vi vores modeller klar og er klar til start,
når modelflyvepladsen er slået.

Selve røret i midten laves nemmest af en
træklods eller lignende sømmet fast på en
plade på 50 x 50 cm og et par kraftige spir
slået igennem pladen så den er fortøjret.
Trækket er dog ikke mere end et par kilo
med et par kraftige elastikker i rattet.

Skulle snoren knække, drejer slåmaski-
nen kun ind i en skarp cirkel til den modsat-
te side.

Jeg håber, at andre klubber kan bruge
ideen, som vi i Køge Modelflyveklub har

Luftcirkus I98I
i Tyskland
Den tyske modelflyveklub Ikarus
arrangerer hvert år i samarbejde
med firmaet Simprop et kæmpe
modelflyvestævne ved byen
Harsewinkel i Vesttyskland.
Preben Nielsen, Gunnar Trankjær
og Ejner Hjort overværede showet
i år og fortæller her i tekst og
billeder om det.

Hvert år i pinsen arrangerer modelflyve-
klubben Ikarus i samarbejde med Simprop
vel nok Europas største luftcirkus. Dette
luftcirkus havde nogle stykker af os i klub-
ben længe gerne villet overvære, og så i år
.var muligheden der. Vi tog derned og vil
med disse ord gerne berette om vore ind-
tryk og oplevelser.

Men lørst lidt om det at komme derned
uden at gøre de store forberedelser og kom-
me i god tid. Det går bare ikke, med mindre
man vil tage til takke med en plads på åben
græsmark, med dårlige toilet- og vaskefor-
hold samt en masse uro og støj om natten.
Det er en eod id6 at bestille plads på en
campingplads mindst tre måneder i forve-
jen, når det er op til pinse. Der findes en del
gode campingpladser i omegnen, og der er

mann Kristensen omtaler, er importeret af
Thorngreen Hobby og solgt gennem en hobby-
forretning i Hjørring. Futaba Import Danmark
kan derfor ikke have nogen garantiforpligtelse
på anlægget - helt bonset fra, at den sædvanli-
ge l1 måneders garantiperiode jo under alle om-
siændigheder var udløbet.

Selvlølgelig vil Futaba Import gerne reparere
ethvert defekt Futaba-anlæg. Også Henrik Lou-
manns. Ved modtagelsen af anlægget fik vi at vi-
de, at der var problemer med modtageren. En
afprøvning af anlægget afslørede imidlertid in-
gen fejl. Anleegget blev dernæst afprøvet ved
ekstremt høje og ekstremt lave temperaturer,
men det fungerede fortsat upåklageligt. En gen-
nemmåling af krystallerne viste, at modtagerkry-
stallet afveg en anelse fra det optimale, selvom
det stadig lå inden for de tilladte tolerancer for
anlægget. Serviceværkstedet udskiftede derfor
dette krystal med et optimalt. Regningen for ef-
tersynet og udskiftningen af krystallet blev 220
kr. incl. moms og forsendelse.<

Claus Damgård forlæller videre, at hans aftole
med sen-iceværkstedet er, at al service skal for-
midles gennem Futaba Import Danmark, sdledes
ot serviceværkstedet ikke ulejliges med opring-
ninger fra modelbyggere pd alle tider af døgnet.
Derfor kan hverken Henrik Loumann eller an-
drefå at vide, hvem der reparererfor Futaba Im-
porl.

Vi på Modelflyve Nyt undrer os over, at Hen-
rik Loumann tilsyneladende har sendt sin model
i luften på trods af, at han havde sin tvivl om,
hvomidt anlægget fungerede ordentligt. Det
havde da været bedre at afprøve det på jorden!
Måske var det i virkeligheden modellen, der var

haft stor glæde af. Christian Garrelts

Futaba og service
Blandt mange lyspunkter i modelfll'rehobbien er
her en kedelig historie, som jeg synes skal for da-
gens lys.

Jeg er den heldige ejer af et Furaba FP8 JN
anlæg, som er l7 måneder gammelt. En flyvedag
i april måned blev jeg klar over, at der måtte væ-
re en fejl i mit anlæg. Jeg kontaktede firmaet
Futaba lmport Danmark og aftalte, at jeg skulle
sende anlægget over til dem, så ville de videre-
sende det til deres service værksted. Efter tre
uger modtog jeg anlægget igen med en faktura,
som lød på 220 kr. samt teksten repareret og
kontrolleret.

Da jeg imidlertid var interesseret i at få at vi-
de, hvad mit anlæg havde fejlet, og hvordan fej-
len var opstået, tog jeg kontakt med Futaba lm-
port igen. På min forespørgsel forklarede de, at
de ikke kunne oplyse, hvad der havde været i
vejen med mit anlæg, men de forsikrede mig, at
det var 10090 i orden. Jeg blev fortalt, at man
simpelthen ikke havde tid til at skrive fyldestgø-
rende rapporter om reparationer. Derefter
spurgte jeg, om jeg selv kunne tale med service
værkstedet, som skulle have foretaget reparatio-
nen. Det kunne jeg ikke, fordi man ville ikke op-
lyse, hvem der foretager service på Futaba anlæg
af den grund, at man ikke ville ulejlige service
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værkstedet med unødvendige opringninger fra
forbrugere.

Disse forklaringer var jeg imidlertid langt fra
tilfreds med. Da jeg ikke umiddelbart kom me-
get videre med min utilfredshed. b*lunede jeg
mig for ar afprore an!ægger. hrilkei -ieg gjorde
den efierføl_sende lordag. Under den forsie pro-
retur konsiaterede jeg. ar mir anlæg reagerede
med den >amme fejl som for reparationen, og
jeg mistede ved denne lejlighed et fly.

Det var med bitterhed, at jeg igen kontaktede
Futaba Import Danmark og klagede over den
virkningsløse reparation, men Futaba Import
var af en helt anden opfattelse end jeg var, for de
sagde, at de ikke ville reparere mere på mit an-
læg, fordi det var formålsløst. Man kunne fristes
til at tro, at der overhovedet ikke var foretaget
nogen reparation, men indehaveren af Futaba
Import afsluttede ihvertfald vores samtale med
at råde mig til at skrive til Japan og reklamere
over mit anlæg.

Jeg kan kun afslutte med at sige, at det er
meget beklageligt, at der ikke findes noget or-
dentligt service værksted for et produkt som Fu-
taba, der jo ellers bliver værdsat af mange mo-
delflyvere, og samtidig konstatere, at service er
et ukendt begreb for firmaet Futaba Import
Danmark.

Venlig hilsen,

HENRIK LOUMANN KRISTENSEN
Hjørring Modelfl yveklub

Vi har forelagt ovenstående brev for Futoba Im-
port Danmark. Claus Damgård har følgende
kommentor:

>Det radiofjernstyringsanlæg, som Henrik Lou-

Den fuldaulomatiske plæneklipper i ganz med at holde græsset i passende højde.

noget i vejen med? Red.
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jo mange audre, som har fået den gode idd
at overvære dette gigantstævne.

Stævnet, der løber over to dage, starter
kl. 9 om morgenen, og så flyves der til ki.
2l om aftenen. Den første dag bliver ho-
vedsagelig brugt til at trimme motorer og
modeller. Desuden skal piloterne vænne sig
til den forholdsvis smalle flyveplads. Da der
var første gang, vi overværede delte stær.
ne, ville vi se al den flyvning, vi overhove-
det kunne, så vi troppede op lige fra sranen
om morgenen. Vi måtte betale l0 D\I for
en billet, der gjaldt de to dage, samt en af-
gift på 2 DM for en P-plads pr. dag. Vil
man overnatte på P-pladsen, koster det 10

DM pr. enhed plus entrd på l0 DM, så det
var der mange, der gjorde.

Arrangørerne oplyste, at de regnede
med, at mellem l5-18.000 tilskuere ville
komme på de to dage, men med flest om
søndagen. Som helhed kan vi som model-
flyvere på det varmeste anbefale alle, der
har med modelflyvning at gøre eller bare er
interesseret i modelflyvning, at aflægge det-
te store og spændende stævne et besøg. Der
er simpelthen alt inden for modelflyvning,
både fritflyvning og linestyring, men ho-
vedvægten ligger på RC-flyvning. Da man i
Tyskland har tilladt modeller over -i kg i
mere end 10 år, r'ar det disse modeller. der
dominerede med mange b1'gget i skala.

Efter mit skøn deltog der rel nok lCl-l ;il
250 piloter fra 5 nationer. Dei rar T1'sk-
land, England, Schseiiz. Øsrrig og Hol-
land med selveste Hanno Prertner i spidsen.

Det er vanskeligt at nedfælde alle de ind-
tryk, man får på sådan en tur, på papir,
men der er mange, og det er bare perfekt
flyvning, man får at se.

Ja, de flyver faktisk med det mest utæn-
kelige fra >plæneklipper< og brædder med
en )snuppy( monteret på, over de største
elektrofly på 3,20 meter i spændvidde til
motorfly med et vingefang på 4,80 meter.
Selvfølgelig er det da heller ikke begyndere,
der kommer sådan et sted, det er piloter i
topklasse. Dette ses da også af, at der kun
var fire havarier, og deraf var de to resulta-
tet af sammenstød i luften, og de to andre
var motorlejl i starten.

Noget af det bedste, der blev vist, var
Hanno Prettners opvisning med det pro-
gram, hvormed han vandt Las Vegas Tour-
naments i USA. Selv om man ikke synes
om kunstfll'r'ning, mårie man beundre,
hvordan modellen (en Dalorel) blev be-

Denne plæneklipper kan _fli'.e - den trækkes
af en I0 cmi OPS m. fugindesnin?.'

:.*q* G

øverst Juncker Ju-52, i midten en hollandsk jet-model og nederst Cap-20.

,
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handlet i de forskellige figurer. Også andre
piloter kunne gøre dette, der var et hold fra
cigaretfirmaet Peter Stywesant, der viste en
formationsflyvning med modeller (Cura-
re); det kan virkelig lade sig gøre, endog
med et særdeles smukt resultat til følge af
indsatsen.

Også Simprop havde to hold med, det
første fløj Pitts Special i en slags klovne-
nummer. Det andet Simprop-hold viste
kunstfll'vning med Biirger Jungmeister.
Disse piloter må man nok betragte som en

slags professionelle, da de får alt det mate-
riel. de bruger betalt. Hvis man ikke blirer
skrap af det, bliver man det nok aldrig.

Også p1'lon racing var repræsenteret med
et hold fra Kassel (t1'ske mestre). der viste,
hvad disse små, hurtige modeller lormåede
af fart og tempo i de rigtige hænder. Der

var l0 modeller oppe ai gangen, så det var
med at være på dupperne, hvis man ville
holde øje med mere end en model.

Nå, men alting får en ende. og det gjorde
Ikarus også, o,e det var med pomp og pragt;
to kunstflyvnings piloter fra det t)ske Eu-
ropamesterskabshold i fuld størrelse viste

til slut, hvad man kan b1'de el fl)'og dets pi-
lot. Begge piloterne viste det program, som
Hanno Prettner tidligere havde vist med sin
model, o,e de lod ham ikke være ene om at
høste laurbær. Et er at stå på jorden, noget

andet at sidde i et fll'med alle de påvirknin-
ger, det medlølger.

Ja, r'i r il på det varmeste anbefale en tur
til Harservinkel, det er en uforglemmelig
oplevelse, uanset hvad man dyrker af mo-
delflyvesport, og på hvilket trin man står.

T
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Linestyrede
kunstf lyvningsmodeller
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 tor øje, og de er nemme
og hurtige at bygge og samtidig
stærke og velf lyvende.

Desuden har vi endnu den lille Telco
Turbo Tank CO, motor til introdukti-
onsprisen 220 kr.

HR Modeller
v. Hans Rabenhøj

Holstebrovej 38, 7830 Vinderup
07-44 2128 (trælles bedst 17-18)

Modelflyve-
sommerlejren 19E1
Modelflyvesommerlejren. d:: :.:; :-.-.-.:.:: a: Li-
nestyrings-Unionen og Fr:::l;. ----:._:.-, --.:r:'len
fra fredag d. 26. juni til søncia; : j --- :.å Fiv-
vestation Vandel, blev igen: å:.,:: = =:.::: ofr
levelse.

Hovedparten af de 166 ce.::;::: --. -^:- :iie-
rede om fredagen, hvor ca=:::.;:.i:{:. :=i:in
blev fyldt op.'Da resten af Cei::;.:--.= --.i --:--- om
lørdagen, blev det nødrenC:;: ": -::...::.:: Cel

af vores linestyringsbane ::l --::.:.:;. :.::. det

lykkedes alligevel at få afnæ:.:: :: :e:. -.i:ge
3 flyvecirkler til linestyring.

Vejret var som altid aige:..-.:. ::::-::-ge af
lejrens aktiviteter, så da r: : :i::: ::;: ::rde
regnvejr og blæst på ca. ll') = .:i.. :.:. :::rru-
get af byggesæt og balsa rn;. .=:-:_: ':.'::. :ril-
ket også afspejlede sig: c::.,.a:::t::!::3:. der
var ibyggeteltet og de ør;:;e:cl:;. *..or':'l:kke
byggede modeller, brug:e ::::,-. ::. a: komme
hinanden ved< over en lii:e .::ai ..::: nodeiler og
andre interessante emner. B;a:lc: :e-i:ens deltage-
re var der også en udbredt ii:e:es:e ior grillmad
med tilbehør, så også her iunne man lære noget.

Ved mindste tegn på opklaring i det ustabile
vejr, strømmede næslen alle ud til flyvefelterne,
hvor der blev gået til den med stor energi. Der
var ligeledes et pænt deltagerantal i de konkur-
rencer, som traditionen tro blev afholdt. Des-

værre var tidspresset noget større end tidligere
på grund af vejret, men det lykkedes da at få af-
viklet de fleste konkurrencer med undtagelse af
mouse-race og 0,8 combat, da de små molorer
ikke kunne klare vinden. Det var ligeledes nød-

vendigt af hensyn til tiden at at1lse de mere

usædvanlige konkurrencer som apreisinkasse-

flyvning, ballonflyvning og me:g:::iwnin,e,

\
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men de kommer h:ii sikke;i :ilbage nei ;or,ye'.
si;rke til næste år, hror ri med sædvanlig opri-
misme tror pa godt vejr.

Fredag aften samledes lejrens deltagere til den
traditionelle pølsefest i byggeteltet, som var ryd-
det til formålet, og under kyndig ledelse af afte-
nens pølsemutter, som blev kendt af lejrens del-
tagere under navnet Judo Jane, blev de fleste
trakteret med røde pølser med brød, hvorefter
der var almindelig livlighed.

Lørdag aften samledes hovedparten af lejrdel-
tagerne til præmieoverrækkelse i briefingrum-
met, hvor udvalget til præmiefordeling havde ar-
rangeret et pænt gavebord, som følgende fir-
maer og enkeltpersoner yderst velvilligt havde
bidraget til:

Hans Rabenhøj
Jørn Rasmussen
Castrol
Solarfilm
Dansk Hobby
Ib Andersen Hobby ApS.
Leif O. Mortensen
Metabo
Marinus Olsens Antikvariat
A/S F. Heimann & Co.
Rødovre Hobby
Schweizer Ur-Import

På afrejsedagen søndag var det naturligvis
pragtfuldt flyvevejr med højt solskin, og den ty-
piske bemærkning man hørte, når deltagerne tog
afsked med nye og gamle venner, var: >Vi ses til
næste år< Benny Furbo

Og skal vi så lige tilføje, at årets lejrchef - Ben-
ny Furbo - ydede en kempeindsats bdde før og
under lejren. Det var ikke mindst hans skyld, at
årets sommerlejr på trods aJ det ddrlige vejr vil
blive husket med glæde af de mange lejrdeltage-

l'inderne Jra sommerlej ren:
ll\EST}?I\G:
CoEbrt. cls.: Li:c Hure. Di6.l<o6brI: 8€rn! Furb!. Com-
brt. bcg.: Jcns Krislensn. læ Vrndel: Johæn* Thorhau-
gelJohn Amnitzbøll. Stunt, cks.: Lcif O. l\'lortensen. Stunt ,
beg.: Jens Kristensen. Team-nce; Bjarne Knudsen/Per Sauer-

berg. Good Yesr: Nicls Lyhne-Hansen/Kurt Pederscn. Speed:

Ole Poulsen. KLM, linestyring: Stig Henriksen.

FRITFLYVNING:
Mrnahon: Hans Erik Hougaard. Cl: Flemming D. Kristensen.
P-30: Henrik Bay, Al, beg.: Morten Hansen. Al cks,: Hugo
Ernst. A2 beg.: Leif Nielsen. A2 els.: Finn Bjerrc. Chuck-glider:
Flemming D. Kristensen. XLM, frilflyvninS: Povl Kristens€n.

FÆLLES:
Individuel pointturnering: Niels Lyhne-Hansen. Hold-poitratur-
nering: Kurt Pcders€n, Niels Lyhne-Hansen & Per Sauerberg.
læjrens uheldigste dellsger: Poul Mordn. Hvis du ikke kan finde Bjarne Schou pri den sto-

re billede, sd har du ham herover. Det er sddon
combat-dommeren ser ham..... Nederst på
modsatte side ser du Benny Furbo (i midten) i
samtale med Dan Hune og Leif O. Mortensen.
Og til venstre herunder ses et udsnit af modeller-
ne, der deltog i KLM-konkurrencen. Herunder
ses præmiebordet.
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SIMPROP

Vi kan nu levere de veriensks::ia
Simprop anlæg.
SAM-systemet sikrer. ai aniæggei
altid er pa højde med dine krav.
Begynd med 4 kanaler og udbyg til 7
kanaler, eksponential-, mixer. heli
OSV.

SAM 4 m. 2 rormaskiner, akku i sen-
der og modtager .............. kr.2.695,00

P.B. Alph a 118
Alpha har uafhængig ophængning
på alle fire hjul, hydrautiske stød-
dæmpere, to-skive temperaturstabi-
liserede bremser, differentiale, ju-
sterbar afstemt lyddæmper mm.
Komplet byggesæt uden motor ca.
kr. 2.995,00. Prospekt sendes mod
frankeret svarkuvert.

Thunder Tiger
Firebird Buggy
Firebird Buggy til 3-4 cm3 motorer er
en kvalitets bil, der kan leveres til en
pris langt under det, du hidtil har
måttet betale ............ kun kr. 1.350,00

Kataloger
Simprop nyhed'198.l ............ kr. 3,50
Simprop hovedkatalog ........ kr. 37,50
ThunderTiger 1981 ......... ... kr.25,00
Fås hos din sædvanlige forhandler
eller direkte f ra imporløren.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08.52 0g SZ \
- førende i modellly siden .1960 

-
Vi oplyser gerne om nærmeste
lorhandler.
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:- 'l:; .--..-=.=.=-. s:- du bogstaveligt talt kan have stående på dit
s<' ,a::': siancariucs: i.: -,=" cbet støbejernsramme med slebne prisme-
,= q= -.- .---.=.-=-s.,:- :: :.,,,.femme. rembeskyttelsesskærm, spindel_
dc< reC a:æa s a-: a..- :-::..:: :=-:.3:3atron med vendbare bakker, medbrin_
gerskive (ocscæra --:s: :- =l -=.=- - j.. 2,aste pinoler, pinoldok, længde_
slæde med auromaiis{: s:æ-: -:- :,=-s æce. stårholder, 2 umbrakonøgrer,
en dobbelt gaffelnøgie. sai-:3=:.:- -3s,:_::- ^c kr.2.g2g,.

Borepatron 0,5-B mm (3 bakkei; kr. 134,.
Kuglelejepinol med dobbelt kugleleje kr. .12g.. Priser incl.

Forsætter til konusdrejning . . kr. 26s: 22o/" moms

. kr. 719,- - I

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!

EMCO Unimat 3

r'b.*.æ
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TLF:04 525101
lOyEqq1rry re
DI< 610cJ HADERSLEV

Køb idag r flW imorgen!
CARRERA Trainer
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\

I*
Begyndermodel i topklassel FERRAN-krop, færdigbygget styroporplan samt alle
løsdele. Se den i det store CARRERA hovedkatalog '8i.
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å'kw WEBRA 61 F.LS
Long Stroke

r rL+*
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Den nye Webra med lang slaglængde.
Velegnet til 13 x 6 eller 14 x 6 propeller.
1,3 kW v. 15.500 omdr./min. Har samme
indbygningsmål som Webra Champion.
Se den i Webras nyhedskatalog '81.

Ny WEBRA Reso.Silent lyddæmper til
alle Webra motorer fra 20 til 91.
..... KIarer selv de skrappeste regler for
lyddæmpning!M

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyteg ApS, 06.62 70 77
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3 års
fødselsdag

JS teknik har nu eksisieret i 3 år. Det-
te fejrer vi med følgende tilbud i au-
gust:

1 O 
o/o Bi"l:#,å::å:3,T:

tilbehør.

1 o o/o 
f; *:irlf"""'i l'-?

1OO/O 
På alle modeller fra

1Oo/o iffi!?'::Jg'fu'
Desuden har vi en del RC-teknik.
Bl.a.: Horn til biler/både, blinklys og
lys til biler, elektroniske tænd/sluk
funktioner, akkukontrol, afladere og
ladere, kort sagt en hel del special-
grej til brug ved fjernstyring af biler,
fly og både.

Ring og hør prisen på ovennaevnte
fødselsdagstilbud eller vort øvrige
program, eller skriv etter vor prislis-
te/katalog, der tilsendes gratis.

JS tekhik oz.zz ss sr
Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

Distriktskonkurrence distrikt
Yest, 1980/81, slutstilling
Vinterens dårlige vejr var skyld i, at der kun blev
fløjet ganske få af de planlagte distriktskonkur-
rencer i distrikt Vest. Herunder vil man finde
slutstillingen. Tallet i parantes efter resultatet
angiver, hvor mange konkurrencer, der indgår i
det pågældende resultat.

A2 eks.: l. Jørn Rasmussen 1256 sck. (2),2. Biarnc Jørgensen
I2,19 sck. (2), 3. Per Crunnet 792 sek. (l),4. Finn Bjerre 671 sek.
( I ), Erik Jensen 655 sek. ( I ), 6. Claus Bo Jørgensen 529 sek. ( I ),
7. Frank Dahlin 332 sck. (l),8. Manin l.eirner t78 sek. (t),9.
Steen Crcgersen l4 sck. (l). A2 beg.: l. t-eif Nielscn 62,1 sek. (l).
Al eks.: l. Chr. Senncls 1469 sek. (3), 2. Ole Brauner 1354 sek.
(3), 3. Erik Knudsen 1055 sck. (2), 4. Jens Kristensen 425 sck.
(l). Al beg.: l. Finn Dahlin 5.18 sck. (2),2. Knud E. Bech 296
.ek. (l), 3. Jørgcn Jcn\en 290 sek. (l),,1. l\,lorten B. Hansen 286
.ek. (l). 5. Finn \lorrcnsen 2.15 sck. (t),6. Erling L. Jørgensen
:01 ..1. (l). i. Han. Erik Hougård ll3 sck. (t). C2: l Jens B.
Kri'lcn..r sl5 .ei. (l). P-30: l. Bjirn('Jorgensen 27,1 sck. (l).
Dl: L f::ri D=:ir:: I'tt.:i. (i). Chucl: l. Tontm\ Jen\en 239
..i l:r.: i..-: F...: -..:: l:...i. t!)

OM-F's -{ 1-konkurrence
d. 21/5, St. Højsrrup
O\1-F's Al-koniu::::.:; :.:. '1,, : :. :'
strup i frisk til jærn r:c:::.;: :::-::: :.::
blev kun fløjet 3 star:e:. ci ri':i. ...: .:'
de til mere.

l. Blarnc Jørgen.en 2U0.(1.,:. Hr -. . - .-. : -

tsjarnc Ceipel:,10 \€1. (l)..1. Frnn B ::-- : : -. ,

Jørgenscn lll3 sek., 6. Pcr Bierrc 5: rei. (:r

Vårkonkurrence 2, distrikt
Vest, Vandel d. 3l/5-Bl
På overgangen mellem forår og sommer risre
vejrguderne sig fra deres absolut bedste side. So-
len skinnede, vinden holdt sig nogenlunde i ro.
Den lunefulde Vandel-termik viste sig straks fra
konkurrencens start. Det var dejligt.

Konkurrencen var ikke specielt velbesøgt -kun fem i ,A2 eks., tre i wakefield og otte i både
A1 beg. og Al eks. Men standarden var høj.
Begge Al-klasser blev vundet med fuld tid, hvil-
ket også var tilfældet i A2 eks.

Finn Dahlin viste, at han virkelig er talentluld

- han vandt Al begynder med tre marer. \lette
Knudsen droppede i sin lørste start og måtte der-
for nøjes med andenpladsen. Både Finn og NIet-
te er >modelflyvebørn< - det er åbenbart en
fordel.

Det lykkedes igen for Heinzi Lorenzen at vin-
de Al ekspert-klassen. Jørgen Korsgaard, der
har konstrueret Heinzi's model, måtte igen se sig
henvist til andenpladsen med >kun< tre maxer.
Bjarne Jørgensen havde også tre maxer på tre-
diepladsen med en Sus. Det blev iøvrigt Bjarnes
eneste maxer denne dag - i wakefield ville det
slet ikke gå for ham. Christian Sennels, Erik
Knudsen, Ole Brauner m.fl. måtte sande, at
Vandeltermikken er mere end almindelig lune-
fuld.

Povl og Jens Kristensen algjorde wakefield-
konkurrencen i anden periode. Jens havde drop-
pet 54 sek. og Povl kun 5l - da begge fløj lutter
maxer derefter, vandt Povl.

A2 begynder blev vundet af Leif Nielsen med
to gode maxer og et enkelt drop. I ekspertklassen
vandt Jørn Rasmussen suverænt med 900 sek.
foran undertegnede, som havde problemer med
termikken og derfor droppede to starter. Mi-
chael Schwartz var på andenpladsen indtil han
droppede næsten to minutter i sidste start.

Et par modelflyvere deltog slet ikke i konkur-
rencerne. Det var Lennart og Ole Oberg, der her-

Lertnrtr! /t,,.) o:: OIe OberJ

Fritf lyvnings-
modeller

Særdeles velegnede til
kurser i modelbygning

Abdul
Abdul er en begyndersvævemodel i

klasse 41. Kort byggetid og fremra-
gende f lyveegenskaber.
Byggesættet indeholder al le nødven-
dige dele, f.eks. udstansede prof iler,
lister (med formet forkant), farvet pa-
pir, højstartskrog, bly og alle dele til
kurveklap og termikbremse.

P-30 byggesæt
3egy"Cerrnooel med gummirnotor.
K:': o','-cg?i jd (ca. i5 timer) og gode

r r==v= :r-uF .

',': e;'i'=, scn ,niroduktion til motor-

3!_cgesæitet er amerikansk (dansk
;ejledning). Det indeholder udsøgte
materraler. bl.a. propel, gummimo-
tor. lejer mm. Kun dope og lim er ikke
med i sættet.

Til ungdomsskolerne: Forudbestil-
ling så tidligt som muligt inden sæ-
sonen vil sikre hurtig levering. Ved
bestilling kan opgives forventet an-
tal byggesæt - nøjagtigt bestilling
kan så sendes, når holdene er dan-
net.

ERIK KNUDSEN
Amagervej 66, 6900 Skjern

Tlf.07-35 17 67 (bedst 17-18)
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med var med til deres første konkurrence. De
medbragte en masse gode Al-modeller, som de
trimmede en masse på. Hvis de var mødt op med
tyngdepunkter og højstartskroge i de rigtige po-
sitioner, kunne de meget vel have gjort sig gæl-
dende i konkurrencen.

Det blev en umådelig dejlig flyvedag, som vi
sagtens kunne bruge mange, mange flere af.

Per Grunnet

Stillevejrskonkurrence på
Eremitagen d.2/6-81
Også denne konkurrence blev velsignet med næ-
sten stille vejr. \{odellerne drev ikke mere end
ca. 60 meter på et mæ1. Hvis man da ellers kunne
lave et sådantl

Det kunne Peter Buchwald i A2, så han fejre-
de det ved at flyve 900 sek. Og det var også kon-
kurrencens eneste maxer! Det må dog indskydes,
at både Steflen Jensen og Peter Otte påstod, at
de lod de bedste modeller blive i kasserne og i
stedet gik og trimmede på de nye modeller. Det
er vel også hovedformålet med denne konkur-
renceform, at man går og småhygger sig, får mo-
dellerne i trim og til sidst kan konkurrere lidt.

Det med hyggen tog især Hillerødderne sig af.
De startede som sædvanligt med at gøre en mo-
del ineffektiv ved at smide den i et vandhul,
hvorefter de begyndte at kaste med frisbee
o.lign.

Nå, tilbage til resultaterne; i Al lavede Peter
Buchwald 316 sek. i 3 starter med en model med
pulskrog (det var den fra sidst, han harde ænd-
ret lidt på). Systemet virkede dog ikke, da Peter
ikke kunne få linen af i det stille rejr. Henrik
Lamberts medbragte også en Al med pulskrog.
men nåede dog ikke at få den i trim til konkur-
renceflyvning.

Chuckklassen blev præ,eet af det ulige opgør

mellem Flemming D. Kristensen og Peter Buch-
wald. Palle Pedersen

A2: l. Pele: Br:i*;l:9f,{ .3i( . : Sliflen Jensen 766 sek.,3.
Pe:er Oile -.+5 13\ .: P3l.: Pa:a:iar -:.1 sel.,5. Tommy Jensen
.l6t :ei Al: i. P3:.: Br:ir*a,c -:16 sek. Chucl: l. Flemming D.
K::.:r:-: li9 =r . L Pe:e: Buch*ald I2.1 sek.

J1'llandsslaget 1981,
Vandel d.27-28/6
\år man arrangerer konkurrencer, er man na-
iurligvis altid spændt på, hvordan vejret vil arte
sig. Torsdag aften før >rslaget<< vartede man i ra-
dioen op med en vejrudsigt, der skulle byde på
rolige vindforhold og enkelte byger, så det var
med ro i sindet vi tog til Flyvestation Vandel fre-
dag aften. Her bød militæret dog på lidt af en
overraskelse for nogle enkelte, der som sædvan-
lig havde stillet teltet op på kødbenet uden for
sommerlejren. Der måtte vi nemlig ikke være i
år, så de måtte flytte ind på fodboldbanen, da
sommerlejrens campingplads var fyldt op allere-
de. Det var stort set også det eneste problem, der
var med militæret under afviklingen af stævnet.

Lørdag bød på skønt trimmevejr inden kon-
kurrencens start, og det gode vejr fortsatte i før-
ste periode. Så kom der en kraftig regnbyge led-
saget af lidt torden, men uvejret kom aldrig helt
tæt på. Men vinden svingede meget, og konkur-
rencelederen var tæt på at flytte startstedet. I be-
gyndelsen af tredie periode svingede vinden i en
uheldig retning og friskede lidt op til 3-5 m/sek.,
og startstedet blev uden afurydelse flyttet en halv
kilometer. Fjerde og sidste periode om lørdagen
bragte ingen ændring af vindstyrken, og da det
efterhånden var blevet sent, var det ikke let at
finde god luft. 3. og 4. periode blev ikke fløjet af
wakefield-folkene, da de var meget nervøse for
nogle kornmarker mod øst. De kunne dog godt
have fløjet, for faktisk ingen af de andre fløj
derhen, selv ikke på en sikker max.

Da de sidste dråber hvidvin i Hillerødteltet
blev slugt ved ettiden lørdag aften, var vinden
igen løjet af, og det var en skøn sommeraf-
tenlnat. Søndag morgen og resten af konkurren-
cen var det det mest ideelle fl1.r'erejr. man kunne
oplere, næsten rindsriile. orerskle: og lunr. Ter-
mikken r ar sr ag det mste at iiden. nen ai og ril
gik de: en kraftig 'uoble l:d=ge: a: :ii.ra:enCe
nedrinci. :orn ll]-ii:c3 roge: :u;iC: på p.acenn-
gerne.

Og nu konkurrencelederens indtryk fra denne
skønne konkurrence.

Ansgar Nilttgens blev suveræn vinder i FIA
ved årets Jyllandsslag - 1260 sek.

FIA:
Denne klasse havde l7 aktive deltagere, hvoraf
de tre var fra Vesttyskland. Jeg regnede med, at
spidserne fra ratinglisten ville gøre det godt, men
det gik ikke helt som ventet for dem. Efter lørda-
gens flyvninger førte Ansgar Niittgens, D, med
fire maxer fulgt af Hugo Ernst, der havde to små
drop på ialt 22 sekunder. Finn Bjerre havde
droppet alvorligt i 2. periode, ligesom han drop-
pede i femte (i det lækre vejr!). Per Grunnet la-
vede en dårlig start i tredie periode, da det be-
gyndte at blæse op, men mistede derefter kun fi-
re sekunder (for tidlig D/T!) i resten af konkur-
rencen, hvilket gal ham 3. pladsen. Ansgar og
Hugo marede resten af turen og tog derfor 1. og
1. pladserne. Fritz \\'ilkening, D, besatte med tre
srnådrop' .1. pladsen foran Finn og Erik Nien-
s:æci.

Iørrigi rar del skuffende, at kun tre mand
kom or,er 1200 sekunder i det gode vejr, ligesom
alle landsholdsmedlemmerne glimrede ved deres

fravær. Det er også lidt forstemmende, at en så
godt beliggende konkurrence kun kan samle 14

danske A2-flyvere i ekspertklassen og 4 i begyn-
derklassen. Det er ikke fordi jeg vil råde folk til
at lade være med at flyve med russerkrog, men
for mig at se er det virkelig svært at gøre det or-
dentligt, selv med en rimelig træning. Erik Nien-
staedt blev sidste år nr. I og i år nr. 6 med en mo-
del uden russerkrog, så har man en velflyvende
model uden russerkrog, er man alligevel ikke
chanceløs. Internationalt kan man selvfølgelig
ikke undvære den lidt komplicerede indretning.

FIB
I forhold til sidste år var deltagerantallet i denne
klasse halveret, f.eks. lå Jens B. Kristensen der-
hjemme med influenza. Men de seks, der var i
denne klasse, fik en spændende kamp ud af det.
Dog blev de ved fælles overenskomst enige om
ikke at flyve 3. og 4. periode på grund af vinden
lørdag aften. De var lidt nervøse for at miste mo-
deller her kort før VM i Spanien. Lothar Ddring
fra Kiel, der er førstemand på det vesttyske

landshold, fløj som sædvanlig med sin meget

store helbalsamodel med trekantsturbulator.
Den har et dødlækkert glid og stiget, der er regu-

Henrik Bay Møller med en velflyvende P-30 model - vandt vårkonkurrence 2 pd Vandel.
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Lothar Ddring var suveræn i wakefield -eneste nted _fuld tid.

leret med :ailplan:-:e::ing osr - er huriigere o,e

stejlere enC c.ia: k;:-le ::gn: ::ei. Ha::s i:rr:k-
søgningsudslll ra: c;-:l : ::. i.l-.: :-.:.:_:. ::::-
lig en høj l mon:a::: : ::::-- :.: : : :-'. :: ::. :..::: : :
skrirer nede pa !o::::.. Hr;: _:-_:. ::- .:= i:.
temperatursrigning :::::e:: .-.-_ --_: :l r i:c . _::.
Det rar mir indtnk. 3: 3: :1- :: :--.r::--: :.r
lov til ar benlrre Ce::: c.E:a:::.

Sommetider. når .o.ir t]a: så :c=.:rr.: u:s:1r.
går det ikke heh ei:e: pia:ierle. nen Lothai
prikkede fem sikre marer ind og randr foran r.o-
res egen PorI hrisrensen, der tlor droppede otte
sekunder for ar undgå ar komme i fly-off. Bjar-
ne Jørgensen fra Odense kæmpede sig efter en
energisk indsats to sekunder foran Peter Ras-
mussen og blev nr. 3. Erik Nienstædts )Nille(
var lidt ude af trim, så et par alvorlige kiksere
sendte ham ned på 5. pladsen. Gerrit de Kruyff
fra Holland sluttede feltet med en serie meget
jævne flyvninger, men han havde dog nogle hyg-
gelige timerl

De to veteraner, Erik Knudsen og Jørgen
Korsgaard, undlod at flyve i denne klasse på
grund af travlhed andetsteds. Efter konkurren-
cen så vi dog Eriks ABC wakefield i nogle trim-
starter, og det så godt ud. Vi går ud fra, at han
hurtigt bygger et par stykker mere, så han begyn-
der at flyve konkurrence i klassen igen.

FIC:
I denne klasse havde vi besøg af den verdens-
berømte Hans Seelig, der selvfølgelig er kendt
for sine robuste >Seelig-timere(. Han var ver-
densmester i gasklassen i 1967. Sammen med de
tre danskere, Niels Chr. Hammer, Tom Oxager
og Thomas Køster fik de i det gode vejr en geval-
dig dyst ud af det. Men også de sprang over 3. og
4. periode lørdag, men de blev dog enige om søn-
dag at flyr-e de manglende starter, så de kom op
på s!\ starter. I de tre første omgange var Tom
Oragers model lidr ude af trim, så først resten af
flyvningerne \ar ma\er. De tre andre maxede
konkurrencen ud, hiorior der var lagt op til et
sPændende fl).off.

Thomas Køsrer t1øj meC en al sine ny.e alumi-
niumsbeklædte gassere meci super udretning i
toppen af stiget. Det i irker på den n:åde. at ha-

leplanet først går ned og får modellen over i næ-
sten vandret stilling, når motoren cutter, hvoref-
ler normalt glidetrim kommer ind. Det så i de
fleste tilfælde meget elegant ud. Hans Seelig og
Niels Chr. havde et mere almindeligt stigemøn-
srer. I lørste fly-off start fløj de alle tre sikkert
de fire minutter. Til den næste start om de fem
minuner fly'ttede de startstedet, og minsandten
om de ikke atle fløj maxen hjem. Så skulle der
flpes seks minutter, og det blev problematisk
for Thomas, der ikke kunne få sin timer til at kø-
re så lang tid, så han måtte på interimistisk måde
sætte lunte på. I det første startforsøg iløj mo-
dellen i jorden, men næsten uden at tage skade. I
mellemtiden havde Niels Chr. fløjet seks minut-
ter og Hans Seelig 250 sek., og da Thomas ende-
lig kom i luften, måtte han nøjes med 185 sekun-
der,

Et spændende fly-off og en fin præstation af
Niels Chr. Hammer. Det bliver interessant at se,

hvordan det danske landshold vil klare det i Spa-
nien. Der ligger en enorm indsats på de tekniske
detaljer, og de nye Rossier har de også fået.

FlH, Al eks.:
I denne - også internationale - klasse var der
rekorddeltagelse, nemlig 18, og det var en mere
end i FlA, sandelig imponerende. Flere havde i
forårets løb lagt op til, at Jørgen Korsgaard
skulle ned med nakken. Og Heinzi Lorenzen, der
allerede har besejret ham to gange i år, var i stor-
form. Efter 1. periode var der fem med mar.,
Jørgen Kors_eaard måtte nøjes med 96 sekunder,
så han røg langt ned i rækkerne. Efier de to blæ-
.elde perioder lø:,1ag alren. hror Heinzi og Hu-
5l E::..: :å !-'.::5a1::3;1j: :nåce og= natede.
::: :r: :j::a: -':, :i ;i::::::-;::::- H:ii:-a r.i
-i-;-' :.-::::-::-. ?::=: r-: :;: Li.-.:::.::: Hl.-
.---:- ::: -i::-'.:- l- n:r-:-::: :,-:-r:- i\.':;;::--:.
i -:._:::: :=: . :=i.\:=3 :..'-3 :: ;;r :I:=s ::.
;:-d:agei=e;l e;e i+-en a'å lrt..ls al de: gocie rejr.

Sandag iagde Hugo ud med er alrorligr drop,
fulgr af Heinzi i næste sran med en meger dårlig
stan. Det samme glaldt hollænderen, der kikse-
de 5. og 7. periode alvorligt, så pludselig kunne
Jørgen Korsgaard gentage sejren fra sidste år
ved at flyve max i sidste periode, men en lettere
sjusket katapult og lidt nedvind fik hans model
ned på 93 sek. Men Hugo og Heinzi maxede sik-
kert i den sidste start, hvorfor resultatet blev, at
Heinzi vandt foran Hugo og Jørgen, med de to
hollændere Peter van der Linden og Ekkelen-
kamp på de følgende pladser. Sebastian Ham-
mer, der vandt Al begynder sidste år, var rykket

Thomas Køster med den første danske
alu-gasser.

op i ekspertklassen og klarede med en serie jæv-
ne flyvninger en 13. plads.

Hvis man ser bort fra de to hollændere, så var
afstanden fra de tre første danskere og ned til
Claus Bo på 6. pladsen 133 sekunder, og det er
rel egentlig ret me,set, det gode vejr taget i be-
tragtning. Ser man på modellerne, så r'ar der vel
iike andre rigti-ee konkurrencemodeller end de

-::r :g:s:e.. Heinzis rar en Super-\1ar, Hugos
e: ra:ianl derai - Eas!-\lar. Jørgens en Hot-
\tar. o_s de :o hollænderes nogle pæne selrkon-
strukrioner. Resten al modellerne var Sus, Ju-
nior og en enkelt Fidusia (Finn Bjerre). Bjarne
Jørgensen har en modificeret Sus med cirkel-
krog, men han holdt også i år op med at flyve
A1, da det gik ham godt i wakefield.

A2 beg.:
Her var der fem deltagere, hvoraf Jørn Ceipel
havarerede sin Nova, inden han fik noteret et re-
sultat. Ældste deltager var Henning Nyhegn, der
med sin Skymaster fik nogle gode flyvninger,
men det var ikke nok til at slå Leif Nielsen fra
Kolding, der vandt klassen foran Tommy Jør-
gensen fra Taulov. Nyhegn blev nr. 3 med Jens

Hans Seelig med gasmotormodel i hans sredvanlige stil. BIev nr. 2.
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Knud Erik Bach fløj med denne sntukl
dekorerede Sus.

Kr. Larscn på 4. pladsen. Når de får lidt mere
hold på tcrmiksøgningen, bliver de ganske gode.
lgen er det lidt tankevækkcnde, at så få flyvcr i
A2 begynder, nrcn byggcmæssigt er det vel lidt
at en indsats, dcr skal præsteres i forhold til at
blgge cn Al model.

Al beg.:
Ellere dr-ltagc're i ar i dcnne klasse er udmærket,
og de iik da oq.a godc rcsultatcr ud af dct, og
dct god.' \.jr hr',sræn)!-de havariernc. I-eif
Ejskj;r:r lra Skirc llir,i nrcd 657 sc'k. en forste-
plads hjcnr - cler rille hare giret ham en t'cmte-
plads i c'kspertkia.:en. Pa andlnniad'ctt kom
Sclren Nicl:cn lra CIL:<:i:rn. nan. tr iiljn_rcb:tr:
Peter korn pa l'critlcnllJ.;;:. .; O::o P:i;:.r':.

hurtige at bygge, men det kan være svært at få
dem bygget let nok. Trimningen er vel også lidt
af et problem, modellens lille størrelse gør dog
havarier til en sjældenhed. Det bliver spændende
at se, hvor mange der efterhånden kommer
igang med denne sjove modeltype.

Ja, det var J-vllandsslaget 1981. En prægtig kon-
kurrence med et skønt vejr - det mesre af tiden.
Pokalerne lortæller mig, at det var niende gang,
jeg har arrangeret konkurrencen, og dermed skal
det være slut. Hris der bliier eI ))slag( til næste
år, vil jeg deltage rom ain:nC-:lig Celtager. Jeg
kunne godt tænke m:s a: _:--:. :.';:: '.;j *ake-
field og P-30 loruden.{1. .: r::-:-':::.i:lle
være interesceret i at 3:::;=J:: JJ:-:.J . . :..-:-
rence til næste ar, så har ;;;: ::.: :r :.':. r:::_::
oplysninger og materialer. Hr:: lir: :.-';::. :::.-
der sig frivilligt inden udgrngin 3: -j::: i:. -:
der et par stykker, der ril fa cn p.Jr.\\:.:_j .'::. :--
ring fra mig!!

Tak for denne gang, tak for de mange gai;;. i
har været med til at gøre dette strerne :ii ::e._:::

særligt her midt i sommerferien.
Jørzen Korszaard

NB! Jyllandsslagets pokaler er eri-et randrende.

llA: l. An\gar Niittgens, D 1260\.k.,2. Hir!,, Ei::.r ll:\.:i..
3. Per Crunnet 1201 sek.,4. Fritr \\ilkenrn!, D il9l.ri..5.
I inn lljerrc I 186 sek., 6. Erik Nicnrticdt I I l\ .c1.. l. irirn Ra.-
mussen 1093 \ek.,8. Edmund 1Ue!er, D 10.18 '.1..9. Petcr Bu;h'
rald 1022 sek., 10. Claus Bo Jorgcnien 9sJ..i.., 11. Karilen
Kongstad 955 sek., 12.'lorleif Jcn\en 9.19 rcl.. 13. Erik .lensen

864 sck., 1,1. Niels Hem 7,19 sck., 15. Stccn Cregersen 678 iek.,
I 6. Kim Kø\lcr 663 sel.. I 7. Tonrm\ Jensen 525 sck. Fl B: I . t-o
thar Doring 90ll sek., 2. Povl Kri\tcn\cn 892 sek., 3. Bjarne Jør-
gensen 870 \ck.,.1. Pelcr Rasmusscn 868 sel., 5. Erik Nien\tædl
775 sek., 6. Ccrrit de Kruylf, Nt- 679 sek. !lC: l. Nicls Chr.
t{ammcr 1260 + 2.{0 + :100 + 360 \ek.,2. Hans Seelig, D 1260

', 2.10 { -100 i 250\e1., 3.ThonrarKø\lcr 1260 + 2.10 + 300
. 185 sck.. 4. TomO\rger llTl sck. FIH - Al cks,: l. lleinzi

I orcnren t08 rek., 2. Hugo Ern\t 799 sek., 3. Jørgen Korsgaard
-\9 -.\.. { l):i!r \arr ricr Linderr. Nl.75l scl.. 5. W. Lklelen
...,::r:- \l- 6:-.:1.6 CirJ. IJo.ldr!cnicn 656 i.1..7. Brian
( :r... (::l ri:: .r. . \ C:::.:r.,:r S:;r::1.61\ ..1..9. ()llo Pe-

r-,1 .i 1 I \ .i. H:j: (61 ..L

Comet Cup d. 26/4-81
Det blev endnu et stævne med hårdt vejr og end-
nu et opgør mellem Tordenskjolds soldater. Dan
og Olav stillede med nye modeller, som var lidt
for levende i den kraftige blæst, så Benny vandt
rei surerænt med sine mere stabile modeller.

: I)iln Hune. l. Olav Hunc

\f ind1.-Pokalen 1981,
d. 16.-17. maj
Igen i år fik ii fint vejr til Windy Pokalen, men
n-red hård vind, som gav mindre udslag i flyve-
kvaliteten.

Konkurrencen blev afviklet planmæssigt, og
til alle deltagere blev uddelt en tidsplan, som
blev fulgt, hvad alle skal have ros for. Windv
Pokalen fik også den ære, at Niels Lyhne-Han-
sen og Kurt Pedersen satte en ny og flot Dan-
marksrekord i good-year.

Vi takker alle deltagere for et dejlig stævne og
glæder os til næste år. lltindy

COMBAT: I combat deltog 7 mand, hvoraf de 5

var rettidigt tilmeldt. Det var ikke helt uden ner-
ver, arrangørerne tillod de to sidste at deltage,
men vi kunne ikke stå for deres store, bedende
øjne. Nu lykkedes det næsten at overholde tids-
rammen, da stuntfolkene var vældig kvikke til at
afvikle deres flyvninger, men alligevel vil jeg ger-
ne rene den misforstaelsr'. at københavnerstæv-
n..r .. losei ;lan bare moder op til med sine mo-
.:;ll::. rr j. nan ier 11st. Det er altid rart for ar-
::::.-::::3 :: ric:. hror mange der deltager.

i. :';.;3 rl:r :Lrie: om lordagen i klart solskin
o; _'.=r i-. r:ncj. re.ien om sondagen i godt vejr af-
bruci: ai en enkelt b1ge. l. kamp var hurtigt af-
gjort. Bjarne S. og Oiar tog hver et klip, men ef-
ter lidt linevikling og et sammenstød førte Bjar-
ne med en hel model, som han hentede noget
lufttid med. I 2. kamp tog Dan tre hurtige klip i
starten af kampen, hvorefter han blev jaget af
Bjarne K. i resten af kampen næsten uden afbry-
delser. 3-l til Dan og næsten fuld lufttid til beg-
ge. I den tredie kamp var Uffe og Asger ikke
længe om at klippe hinanden. 2-l til Uffe, hvor-
efter den eneste afbrydelse var en kort mellem-
landing til Uffe pga. molorstop.

I opsamlingen mødtes Bjarne K og Olav. I
klip til hrcr, Bjarne randt pa lufttid. I første eli-
mination klinpede A-\ger Bennys streamersnor,
o_u Bennl klippede Asgers streamer og liner. As-
ger rar nodl lii at ga op med reservestreamer for
ikke at tabe sikkcrt på jordtid, da den frigjorte
rnodel srak ai med knuden. Benny var ubeske-
den nok ril 3: udn)lte situationen og vinde med 2
klip moci l. I L c'limination vandt Bjarne S over
Uile. I cien ene semitlnale tabte Dan håndtaget i
cl sammcnstod. -.å Benny gik ubesværet til fina-
len. I d:n anden semifinale mødtes Bjarne og
Bjarne. Schou vandt. I kampen om tredieplad-
sen randt Dan med 2 klip mod l.

I finalen glemte Benny at holde øje med dom-
meren. Og så var Bjarne S. grov nok til at starte
med 2 hurtige klip. Efter ca.ztA minxt og megen
dramatik stod der 3-l til Bjarne, men til gengæld

havde Benny den eneste flyvedygtige model.

bcsat al-OIal E:r-: r:\.\;: :;

\trad. Hai) l::.:oi l":r::.:- i- .i:: r:: -.i-
:k1ld. han ikk.' h:,r;: i.::i::l i i.. -;.: t:_t:l
rlrr clut ciiili;:t .rl .r ii..- l!-\::J!:r',':..';, ": .--
rc ternik.o,rningcn. k.ln.: ::i. ..1: iar:;: :::ir;<
f ine hoi.rarrcr ()_q ha\ ja r.:cr iornojcligi. \,I.'ri.
Knud'clt l'ra SkjL'nl - kla\\cni enc'stc'kr indelige
irlitt - nratte nojci nted 9. pladscn.

Chuck:
Hclc l3 dcltagere var tilmeldt i dennc omgang,
men kun I'cm fik skrcvet resullater op. Jørn Ras-
rnusscn, dcr fik trc maxcr, vandt foran lrlem-
ming D. Kristensen, der dennc gang måtte nøjes
med andcnpladscn med to maxcr. Hugo Ernst og
Niels Henr kom på dc l'ølgende pladser. Sidst
blev Jørgcn Korsgaard, dcr ikke rigtig kunne få
sin n1'c rnodel højt nok op - til trods fbr en sne-

dig trekantsturbulator. Mcn den glider godt, og
han vil l'orsøge at arbejde ridere pa det.

P-10:
For f'ørste gang proredc ii at ll1rc rned disse
rnodeller til >Slagct,<, ellcr ornfattcnde propa-
ganda i Modelf'ly',e N1,t. Firc' fik onnaet rc-:Lrlta-

ter. Bjarnc Jørgensen vandt foran Erik Knud-
sen. Disse to var i særklassc med nogle irnponc'
rcnde f'lyvningcr og flcre rnaxer. Pcter ran der
l.inden og Gerrit de Kruytl' kom pa de lolgcndr'
pladser, sidstnievnte havdc problcnrcr mcd 'it
lriløb, så propellen ikke villc løbe rundt, nitr mo-
toren var kørt ud, og dct virker lige så godt som
en termikbremse.

P-30 er en sjov klassc, modellernc er mcget
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Birthe her stod for de sntukke keratnikpræntier
til Jyllandssloget.



Benny manglede 5 sek. i at opveje Bjarnes over-

skydende klip, så resultatet blev:

l. Bjarne Schou, ALK, 2. Benny Furbo, Kjoven. 3. Dar H-::.
Kjoven, 4. Bjarne Knudsen, Haderslev, 5. Uffe Edlle!. \Lii. a

Asger Bruun-Andersen, Sydfyn, 7. Olav Hune, Xio\::.

De øvrige resuhater:
SPEED;
1.LeifEskildsen,635..............233,7 :-11.5 l:llr- :

2.BjørnHansen,Comel.......... 0 1 .-: r- :

l. Niel\Lyhne-Hansen,615 ...... 0 . .- :

GOOD-YEAR:
l. Niels Lyhne-Hansen/Kurt Peder!.:. 6:i

.1:j9.- :-: !:-:3,0
2. Carsten Thorhauge/Jespei R3!=-:<- :- : :-

! -: -:-! 9:51'5

3. John Amnitzbøll/Johanr:. l::-::-i. å.f,::::
:,r ::'-.:r 9:51,5

TEAM-RACI]:
l Niels Llhne-Har::: l-: ?r:-<.61j:

l:il.: 3:i3,1 7:58'2

2. Per Sauerber-: Bt:':: l:-:<:. ii;:i:!le\:
j:'5.5 3:56,0 8:31'2

3. Carsten T.:':::-i: J--: Rarulsen, Aviator:
J:11,2 4tO1,2 9:15'0

4. Jens G3..1-i.:::-- L- i Pe:ersen, Comet:
4:19,2 4tl7'9

XI-'\STFLI\ \I\G:
L::: E:s:i:,::. ri.lj ...-..............3967 p.

R.r: P::i:-.. \\ ind! .........................,............ 3582 p.

I 3i : O. \f !r:i3lsn, A\ iator .....,......................,..... 353 I p.

S:rg H..::\<en. \\ indy .......................-.--..-.......... 3477 p.

J!.ir Anni:zboll, Aviator .,..,..............,........,....... 3395 p.

Johannes Thorhauge, Aviator .............................. 3388 p.

Carsren Thorhauge, Aviator ...........................,..... 2539 p.

Jura-Cup 1981, Breitenbach,
Schweitz d.29-31/5
Konkurrencen blev afholdt i en bjergdal ca. 30

km fra Basel - og havde igen i år dansk delta-
gelse, idet der deltog tre hold i team-race og 6n
mand i speed. Stævnet startede om fredagen
med en runde i stunt samt træning i speed og
team-race,

Den første dansker kom i ilden lørdag formid-

Ole Poulsen klarede sig godt ved Jura-Cup

Denne speedmodel har skubbende rnotor, og

szrtrognen frigøres fra nrodellen pr.
ratirosi-'ring. Spændende ..... men desværre

kom modellen ikke i luften!

cag og her satte Ole Poulsen ny dansk rekord

ned 255,8 km/t. I anden runde beskadigede Ole

modellen og fik et rundt 0. I tredie runde brugte

han sin >B< model og fik noteret 245,5 km/t og

sluttede på en 7. plads. En klar vinder blev Luis

Parramon fra Spanien, med en meget fin serie på

268,0,266,4 os 268,4 km/t.
I stunt var der ingen dansk deltagelse, og her

vandt Compostella fra Italien foran schweitze-

ren Salathe og tredie blev sidste års vinder, Dr.
Egervary fra Vesttyskland.

I team-race deltog der 31 hold, så der var no-
get at se på. Jens/Luis fløj to stabile heats på

3:46 og 3:43, på trods af startvanskeligheder
med deres ellers hurtige BG med integreret AAC
cylindersæt.

Hans/John fløj 4:08 i første heat og mistede

>semi'en< i andet heat, idet John tabte modellen

i et stop, hvorved de ifølge Jens/Luis tidstabel

mistede l0 sek. De fik alligevel 3:49, hvilket gav

dem i ll. plads.

IblOle var helt ude af trim og fik 4: I 3 i første

heat med en meget overophedet motor og måtte

udgå fra andet heat, da pannen revnede under

opvarmningen, så de måtte tage til takke med en

placering som nr. 24.
I semifinalerne fik Jens/Luis igen 3:46 i første

heat - og prøvede derefter deres nye flyvende
vinge, men den gav kun 4:09, så de sluttede på 7.

pladsen.
Finalen blev et opgør mellem Voghera/Me-

nozzi (I), Cipolla/Cipolla (I) og hollandske
Wakkerman/Weerd, så der var lagt op til en fin
finale - men desværre udartede pilotteknikken
sig efterhånden som finalen skred frem. Så ved

125. omgang med en svag føring til
Voghera/Menozzi, fløj Cipolla ind i Wakker-

man's model, da den foretog en ellers fuldt reg-

lementeret overhaling. Herefter blev Cipolla/Ci-
polla diskvalificeret og Voghera/Menozzi kunne

erklæres for vindere.
Så kunne vi bryde op og tage nordpå igen efter

endnu et veltilrettelagt og gennemført stævne.
Ole Poulsen

F2A, speed:

l. Luis Parramin. Spanien .

L Joref\lult, Ungarn ......
i. SanCo. Szesedi, Ungarn
-. Ol: P.'tr:!:f,. D3.n:!i\

f:8. {Eot:

l:;:_: r--::

fl{ u-r:
':';.'.-'a \'- :: - :

I -:..:-:_ -=-a -

................. 268.45 km/l

var Musd de I'Air, der er flyttet ud til den ned-

lagte lufthavn. Man føler sig helt hjemme, når

man står og snurrer rundt med Concorde 01

stående ikke 30 meter fra cirklen. Museet var en

oplevelse ud over det sædvanlige med alle de

meget specielle franske prototyper udstillet så

man virkelig kunne komme til at se.

Vores vinge ramte desværre et hul i banen un-
der træning, således at næsen blev slået af nær-
mest som var den skåret af. Derefter var det re-

servemodellen.
Konkurrencen blev afviklet i kulde og blæst,

der steg nærmest til brkan i finalen, idet et rus-
sisk Antonov kæmpefragtfly rullede ud med

snurrende propeller. Det gik ud over nr. 2 og 3 i
teamrace, der simpelthen stallede under indflyv-
ningen trods god jordhastighed.

Før finalen oplevede vi det helt uhørte, at FAI
jurymedlemmet Horwood opfordrede os til at

flyve finale mod Metkemeyer, selvom de an-

Jens Geschwendlner med Concorde i
baggrunden.

262,58 km/l
160,68 km /r

15i.E6 lm'l

,-:. ?,,,,,n
_ i:'-< :ei_-:i:--i_, l:::::x:

j:1.6
- l':<-.-:--- \1:- J::-=3:i:

l:.19.1

:: i.: -- ::_ ::,-+.. D::T.ari:
J:ll..t

Criterium de I'Ile de France,
Paris d.20-21/6-8l
Denne internationale FAI konkurrence afhold-
tes igen i år på Le Bourget lige uden for Paris.

Jens Geschwendtner og undertegnede havde

besluttet a! prøve denne konkurrence som en af-
veksling fra de sædvanlige. Det, der bl.a. trak,
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vendte en ulovlig tredie model. Hvis det bliver
praksis, må vi se at få lavet nogle større tanke og
motorer!

Fire hollandske, seks britiske, et tysk, et dansk
og seks franske hold deltog

I speed var der 9 deltagere. Luis Pelersen

SPUI:D: L Bellelle 261,058 l.m/t, 2. latty Deslages 252.808

lm/1, 3. Billon 251.?48 km/r,4. Consranl 251,572 km,r.
TEAM.RACt:; L Merkemeyer/Flores 8:01,0, 2. Peter.en,Ce-
\ch$cndtncr 160 ome., 3. l\leijcr/Van der Kroon 56 ore.

Hertug Hans Stævne,
Haderslev d.2l/6-8l
Tilsyneladende mener konkurrenceledelsen, at
resultaterne taler for sig selv, for vi har intet re-
ferat fået:

STL\T. elr.;
L I crl E\kild\en, Trelantens \tFK ..........................3545 pt.
2. Lei I O. lllorrcnsen. A! iator ................................. 3469 pt.
3. John Amnitzbøll, Aviator ..........-........................ 3351 pt.

4. Sliig Henrikren, Orkan ...................................... 3346 pt.

5. Johanne\ Thorhauge, Aviator ....................,..,..... 3 I l6 pt.

6.Car\lenThorhauge,Aviator ......975pt.

STl.rNT beg.:
l. Carsten Bergcr, Aviator ............. -....................... I 3? I pt.
2. Mogens L. C)lsen, Rødekro MF ............................ l3l4 pt.
3. Jens Kriltcnsen, Aviator ..................................... l276pt.
4. Jan Ovesen, Avialor ............................ ............. 1079 pl.
5. Hcnning Nielsen, Aviator .................... ..... .. .... E7l pi.
6. Finn W. Niclscn, Haderslev ....... 'i8 pl.

7. O\c Michelscn, A\iator ................-.. . . ........ 60: i:
S.PcterKoch.A!ialor..-..-..-..-........... ......... l0:c:

C()MBAT:
l. A\gcr Bruun'Ander'.n. S!;itn. L Bjarr. !n:"-.. {l-X. l.
Bjarne Knud\cn, Hader.le\. 4. Lffe Ed.i:r, Al,K.

T}:AM.RACI,:
I. Palle Ed\lcv/Jørgen KJærBård, ALK/Slire:

4:01,4 l:5.1,0 7:56,1

2. lh Rasmu'scn/Ole Poul'en. ALK:
4:05,9 3;55,2 99 omg.

3. Per Sauerberg/Bjarne Knudsen, Haderslev:
4:M,2 4:12,O disk.

4. Kurt Pedersen/Niels t.yhne-Hansen, Haderslev/Trek. MF:
4:14,5 l/12 ome.

5. Carstcn Thorhauge/Je\pcr Rasmussen, Avialor:
4:19,8 4121,5

GO()I)-YT-AR:
l. John Amnitlbøll/Johs. Thorhauge, Aviator:

4:15,6 4:20,8 8156,8

2. Kurt Pedcrscn/Nicls [-yhne-Hansen, Haderslev/Trek. MF:
4tl0,2 4:19,8 8:J9,5

l. Hcnrik Nielscn/Karsten KronSaard, Hader\lev:
63 omg. 20 omg.

4. Car\lcn Thorhaugc/Jcsper RaJnrussen, Aviator:
disk. uds.

Europamesterskabet 1981,
d. 7.-11. juli, Genk, Belgien
Europamesterskabet l98l blev afholdt på et per-
fekt linestyringsstadion med 7 asfaltbaner og 3
græsbaner. Vejret var fantastisk fint. Solen skin-
nede, så det næsten fuldtallige danske hold nød
livet i deres teltby på campingpladsen.

Onsdag morgen var indvejnings- og trænings-
dag, og vi blev allerede kastet ud i det kl. 8.30, så

vi måtte tidligt op for at gøre klar.
Alle danskere klarede modelkontrollen, så det

var som sædvanlig ved træningen, problemerne
dukkede op, og det i særdeleshed i team-race og
speed, hvor kontrollen over grejet ikke var over-
dådig. John Amnitzbøll afprøvede betonens
hårdhed med sin stunter, uden at det dog gav al-
vorlige skader.

I combat var det helt store samtaleemne den
russiske verdensmester Doroschenko, der fløj
helt fantastisk overlegent og hurtigt, med en for-
ce i en overlegen motor.

I tcam-race viste russerne helt fantastiske ydel-
ser med en lufthastighed på 195 km/t over 35

omg. og dermed et potentiale på 3: l5-3:20, men
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det store spør-øsmål \ ar. on de og.:i k:rnne .:ar:e
motorerne.

Speedfl)r erne. :ræning r iste. al en masse har -

de problemer ai den :ne elier den anden art, så

konkurrencen \ar meget åben. Til vores o\erra-
skelse rar der ingen, som anvendte den nye Ros-

si.
I stunt viste der sig en del nye ansigter, men

italienerne med tre gamle kæmper var storfavo-
ritter.

Torsdag startede konkurrencen, og første
dansker i ilden var Ole Poulsen, som var vores

eneste mand i speed. Han kom lidt sent i stander,
men fik alligevel 250,3 km/t.

I combat var alle tre mand i ilden og kun Uffe
Edslev klarede sig igennem i første omgang, men

Asger og Bjarne Schou tabte så knebent, at der
var optimisme før opsamlingsrunden.

I team-race var Hans G/John Mau, der også

var holdleder, først i ilden, og de fik fine 3:35,4,
der desværre ikke kunne anerkendes som dansk
rekord, da det ene af holdene blev disket. Det
var en tid, som med sikkerhed ville bringe dem i

semifinalen.
Ole Poulsen/lb Rasmussen kørte et udmærket

løb, men en langsom flyvefart og et par små-

problemer bragte alligevel tiden op på 4:01. Jør-
gen Kjærgård/Palle Edslev havde virkelig pro-

Do rosc he n ko's c o m ba t- mo I or.

blemer med en opslidt B6-stålcylinder og fik
{:21.

I stuni fløj alle rore tre deltagere blandt de
første, og selv om de fløj godt, blev de alligevel
placeret i den nederste ende. Johannes Thorhau-
ge var dagens danske topscorer.

Om aftenen var det samlede danske hold hen-
ne og heppe på combatfolkene, der viste deres

kvaliteter ved at slå sig i 2. runde i 2 gode kampe.
Den forsvarende mester Vernon Hunt, England,
klarede med nød og næppe at komme videre.

Efter førstedagen var situationen så den, at al-
le 3 mand var videre i combat, men 2 skulle næ-

ste morgen i eliminationsrunden for at bringe
tallet ned på 16. I team-race var Hans/John på

3. pladsen og sikkert i semifinalen. I stunt var
det sikkert, at ingen af danskerne kunne klare
omflyvningerne blandt de l5 bedste, og i speed

lå Ole Poulsen på 8. pladsen.
Andendagen begyndte med team-race, hvor vi

havde sat næsen op efter en god holdplacering,
men således skulle det ikke gå.

Hans/John brugte reservegrejet, men fik alli-
gevel3:.44,7 i et godt løb, men holdresultatet røg
allerede i næste heat, idet Ole/Ib havde tekniske
problemer og måtte lande en del gange flere end
beregnet, så tiden blev meget dårlig.

JørgenlPalle fik en perfekt start, et godt løb,
en perfekt første-genstart, men modellen, der nu
var udstyret med en BG-AAC, kørte desværre
ind, da linerne hang fast i græsset. Det lignede
ellers en 3:40-3:45 flyvning. Pokkers!

Russerne drønede som ventet rundt med
speedhastighed, men som vi havde forventet,
kunne de ikke starte. så kun to russiske hold nåe-
de semifinalen med ellers overlegent grej, og
bedst var Barkoi/Suarev med 3:32,7.

I eliminationsrunden riste vores combatflyve-
re igen, at de rar relforberedte, idet både Uffe
og Bjarne vandt i gode kampe, og da Asger var
uden lor eliminationsrunden, var således alle tre
stadig med i 3. runde, og vi var således klar til en

medalje i hold, da vi var det eneste hold sammen
med England, der var fuldtalligt.

Ole Poulsen faldt helt ud af hak, og fik ingen

forbedring i denne runde. I mellemtiden havde

de andre fået det til at virke, så Ole gled desvær-

re længere og længere ned ad listen.
Efter min mening fløj vores stuntfolk virkelig

godt i denne runde, men dommernes veje er

uransagelige, så det gav sig ikke udslag på tav-
len, hvor de efter min mening burde have været

Kramarenco/Kouinetsov tar bedste nssere i lecn1-rdce. FIo.1 utroliz hurtigt.



noget højere oppe. Men der blev altså ingen om-
flyvningsrunde i denne omgang.

Ikke helt uventet var det italienerne, der domi-
nerede, og på dette tidspunkt lå de på de 3 fer.:e
pladser.

Om aftenen var der 3. runde i combar. o,s r.e:
3 blandt de l6 bedste var den halve opg:i: :.r-
tisk løst, og den desværre enesre or::lcr;:::
dansker i denne runde var Uffe Eclsier. :::,-._i \r-
ger og Bjarne tabte meget kneber:. '-::: .---; :

denne runde Tribe fra Englani : ::. ..:::. :i:
kaldte klapsalver frem, og dei l:i: i.-_:.::-er:ce i

en Uffe-finte, som bragre T:::.:: :.:.::. .c'Cre: i
jorden.

Verdensmesteren Dor.r>;ie:-i -- i :.: bievet lu-
ret af af en tysker. c.r ::-,-:-.- ciselmotor og
koldt stækkede rus:er:i: ::.--g:: ned 3 klip mod
t.

Efter andendage; r:': si:uarionen så den, at vi
havde et holi i :::.i::-alen i ream-race, I mand
blandt de 8 be;.:e i ;ombar, var sikre på mindst
sølv til conba:tc.d:l og endnu et forsøg til Ole
Poulsen i s5:d. Del øi rige danske hold gik over
til turisne.

På finaledagen lagde Uffe ud med at vinde
igen i combar, så nu var en medalje i syne, idet
han var blandt de 4 bedste, og mindst skulle
flyve om bronce.

I team-race semifinalernes 1. runde mødte
Hans/John Nitsche/Kiihnegger fra Østrig og
Kramarenko/Kouznetsov, Sovjet, men desværre
udgik østrigerne ved 30 omg., og Hans/John,
der havde sat motoren op til at hænge bag i Nif
sche, kørte i stedet pludselig kold og tabte meget
flyvefart. Slutresultatet blev skuffende 3:49,
hvilket rakte til en 5. plads efter 1. runde. Bedste
hold i 1. semi-runde var Rossi/Rossi fra Italien
(nej, ikke motorfabrikanten - Rossi er lige så
almindeligt i Italien som Jensen i Danmark), der
fik fremragende 3:29,8.

I anden runde, der blev fløjet lidt senere, gik
det helt galt for Hans/John, der brækkede vin-
gen på hovedmodellen i l. runde, og derfor hav-
de byttet motor til reservemodellen. Motoren
overvarmede, og det blev en svag tid. Men slut-
resultatet for dem blev en 5. plads ved EM. Der
deltog 43 hold.

Til finalen gik så de forsvarende europamestre
Buys/Visser, Holland, Rossi/Rossi, Italien og
Flores/Metkemeyer, Holland. De sidstnævnte
blev hele E\1 igennem hjulpet godt på vej af en
ellers stærk jurl . \år der rar hollandske hold på
banen. bler c:r 'te::rkelig lan i sine handlin-
qer. i3 d:: 1:t lliJ :::i: ::.J.:::. =::. ii :'lsm
:il llnai:n. l-.ie.; I -:1... F\1\'::::::::::.:c._:. E:
a: :roreii;=::e::; ::; F\1', ::. :: R--: \1::.:-
m:1er. de: sai ::::=.-:::; _-:.::. !.:- :: ..:
kuriosum kan nær n*. :: f :::: 1.1::.:::.. =:
l1øj med ulor lig piior ; :r.-r::..::_ : ; ,.: . . _i:
håndtag, italienerne med u-::=:. ::: -_ _ . . - _ -

(ikke forevist ved indrejninge:r r,: 3_..
ligeledes med ulovlig pilot i mode..::-. .\--: ...:
godt fra det!

Finalen i team-race blev meger lige, og :13::---
for inkonsekvens i juryen var beretrigel. ic::
Bert Metkemeyer fik lov til at optræde med ien
ene ulovlighed efter den anden, hvilket direkre
betød, at Flores/Metkemeyer vandt med ,i
omg. foran italienerne og igen et godt stykke
foran Buys/Visser. Vindertiden var så fornem
som 7: I l.

Flores/Metkemeyer burde langt tidligere i lø-
bet have haft advarsler til at tæmme en umaner-
lig optræden, men juryen var som nævnt pludse-
lig ganske uarbejdsdygtig. Det var den eneste
plet på et ellers perfekt arrangement.

I combat var Uffe nu blevet varm, og han
vandt igen i sin semifinale en ganske klar sejr
over en tysker, og skulle derefter i finalen møde

John Amnitzbøll

englænderen Sibbald, der i sin semifinale slog en

hollænder. Det tegnede til en jætte-dyst.

Finalen blev dog desværre en skuffelse set

med danske øjne. Uffe lagde stærkt ud og fulgte
Sibbald som en skygge i alle krøller, men des-

værre fik han klippet hele englænderens serpen-
tine i 6t klip, så Sibbald kunne stille og roligt
vente og fik efterhånden 2 klip mod Uffes ene og
vandt dermed endnu en sejr til England. Men -
dansk sølv og en stor præstation af Uffe og hol-
det, der også fik sølvmedalje.

I speed var Ole Poulsen helt ude af trim og fik
igen en svagere flyvning i tredie runde. Runden
afgjorde ellers hele EM i speed. Først fik Mult
fra Ungarn 268 km/|, og alle ungarerne dansede
rundt på banen, men da Parramon fra Spanien
derefter fik 270 km/t, skiftede stilen til spansk
tango. Juditta Horvath (gift med Fontana) blev
den første kvinde på sejrsskamlen ved et mester-
skab af denne størrelse, idet hun fik26'l km/t,
hvilket gav hende broncemedaljen. Sikkert unø-
digt at nævne, at de alle brugte de gamle Rossi
motorer.

Alt i alt et godt EM med fine danske præsta-
tioner, et glimrende arrangement, godt vejr, fine
baner og et godt kammeratskab.

Hans Geschwendtner

I2{ sped:
l- L. Parramon, Sranien ...........
2. J. \1ull, Ungarn
3. J. Hor\ath, ltalien
15. OiePoulsen. Danmark ........

F2B, slunt:
l. L. Compostella, Italien .........
2. G. Sbragia, ltalien ...............
3. S. Rossi, Italien ...................
38. LeifO. Mortensen, Danmark
39. John Amnitzbøll, Danmark ..
43. Johs. Thorhauge, Danmark ..

F2C. team-race:
I. Metkemeyer,/FIores, Holland:

3:31,1 3:50,3 3:49,1
2. Rossi/Rossi, Italien:

3:44,1 3:37,3 3:29,5
3. Visser/Buys, Holland:

3:42,3 disk. 3:41,6
5. Ceschwendtner/Mau, Danmark:

3:35,4 3:43,4 3:49,6
26. Rasmussen/Poulsen, Danmark:

4:03,4 4:40,9
36. Edslev,zKjærgård, Danmark:

412'l,3 disk.

f2D. combat:
L R. Sibbald, England
2. Uffe Edslev, Danmark
3. T. Ougen, Frankrig
9. Bjarne Schou, Danmark
14. Asger Bruun-Andersen. Danmark

263. t- 0 270,1

252,9 0 268,9

0 260,7 267,'l
250.1 0 230.0

.....5679 pt.

.....5635 pr.

.....5607 pt.

.....234'1 pt.

.....2314 pt.

.....2235 pt.

3:35,7 'ltll,1

disk. 7:15,0

3:44,8 7:52,9

4:31,8

De danske sølvy,indere -;t'ra venstre: Bjarne Schou, Asger Bruun-Andersen og UIfe Edslev
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World Free Flight Review
Bill Hartill's fantastiske bog om frit-
flyvning vil interessere enhver mo-
delflyver. Den fanger stemningen,
oplevelsen og udfordringen i model-
f lyvning.
416 sider indbundet, tormal 22x28
cm, over 650 fotos, heraf en del i far-
ver.
Send 30 $ plus porto (10 S luftpost.
.l 

$ alm. post) til forlaget. og rncdia.c
denne smukke bog.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalito Ave.. Canoga Park

Calif . 91307. U.S.A.

Kalender - fritfllvning:
-- l_1 t \'\1-\ I . Bu: go.. Sn.inrsn
9 I Flnsme:terskab klas.e 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 Eifel Pokal, Ziilpich, Tyskland
l3/9 Jyllands-Cup,Skjern
13/9 Sjællandsmesterskab,efterår
26-27 /9 Danmarksmesterskaber l98l
l8l10 Høstkonkurrence l, distrikt Øst

25/ t0 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest, St.
Højstrup, Odense

25/10 Klubmesterskab, klasse A, OM-F
l/ll Flvredagskonkurrence, decentraliseret
l/11 Distriktskonkurrence Øst, Hillerød
l/ll Distriktskonkurrence Vest, decentrali-

seret
l5/11 Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
22/11 Landsmøde, Odense
29/11 >Sidste flyvedag<, OM-F, St. HØj-

strup
6/12 Distriktskonkurrence Øst, Hillerød
6/12 Distriktskonkurrence Vest, decentrali-

seret

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

Konkurrenceindbydelser
Høstkonkurrence I, dislrikt Vest, d. 30,/E, Van-
del
Der er adgang til flyvestation Vandel fra kl.
09.00 søndag morgen. Konkurrencen begynder
kl. 10.00 efter en briefing.

Der flyves alle klasser.
Tilmelding med navn, adresse og person- eller

pasnummer senest lØrdag d. 22. august til:
Per Grunnet
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Såvel deltagere som ledsagere skal tilmeldes.
Deltagerne bedes også skrive, hvilke klasser de
har tænkt sig at deltage i.

I tilfælde af dårligt vejr kan man ringe til Per
Grunnets automatiske telefonsvarer fra søndag
morgen kl. 07.00 og høre, hvad der skal ske, hvis
det ikke er flyvevejr.

Eifel Pokal l9El, d.5.-6. september
Den sidste store internationale europæiske kon-
kurrence i år afholdes d. 5.-6. september i Ziil-
pich i Vesttyskland. Det er den kendte Eifel Po-
kal, der i år kan fejre 25 års jubilæum.

Konkurrencen åbner med første periode lør-
dag d. 5. kl. 14.00. Sidste periode flyves søndag
indc-n kl. l-s.00.

Der er iilslneladende stor interesse for dette
s:rr\ n3 her i Danmark. Adskillige har talt om at
ia-ge ned - interssserede kan ringe til Jørn Ras-
mussen. 09--10 l2 1.1 for lderligere oplysninger.

Tilmelding skal ske senest d. 25. august til:
Luftsportsclub Zulpich
K6lnstrasse 52
D-5352 Zi.ilpich, Vesttyskland

I tilmeldingen skal man angive navn, adresse,
nationalitet, sportslicensnummer samt hvilke
klasser man ønsker at deltage i.

Vi kan iøvrigt oplyse, at flyvepladsen ved Ztil-
pich er god i alle vindretninger. Det er også mu-
ligt at campere på selve pladsen.

Jyllandsmeslerskab d. l3l9. Skjern
Alle interesscrcde indbldes til at konkurrere om
placeringer o,e præmier - vandrepokalerne er
dog lorbeholdr mc.dlemmer af jyske klubber.

Der t11res i de sædvanlige klasser (også P-30).
Der er vandrepokaler i Al eks. og A2 eks. udsat
al pr'n,seinstitutter i Skjern, og præmier til vin-
derne i de orrigc'klasser.

Startgeb_tr: 5,- kr. for juniorer og 10,- kr for
sen iorer.

-\lødested: Ved den sædvanlige branddam på

Lonborgiej kl.9.45.
Ert. a-fb'sning: 13/9 kl.7.00-8.00 på07-35 17

67.

Konkurrencen slutter kl. 15.00 (evt. fly-offl
dog lra 15.00-15.30).

Kaflebord i Skjernklubbens lokale efter kon-
kurrencen vil koste 10,- kr.

KSS HOBBY
RC

Mandag
kt 1d-1q

"**

Rødovrevej 47,2610
01-41 29 98

Rødovre,

$

5

niotwn

Iritfl1rnilg5-fnionen er den danske
.a:c.o:ganisation for modelflyvning
:::c irill-ipende modeller. Unionen er
:ii:iuttel Kongelig Dansk Aeroklub og
Fecieration Aeronautique Internationale.
.{rskontingentet 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:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Peter Otte
Bøgeløvsvej 8, 2830 Virum
Tlf.02-85 18 52.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Jens B. Kristensen
P.S. Krøyersvej 28 A,
8270 Højbjerg
Tlf.06-27 13 28.

Fritf lyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Ålborggade 17, 5.th., zlmKbh. Ø
Tti. 01-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.SUS-byggesæt

Byggesæt til den kendte fritf 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

Ttt. 02.39 04 43

Model-Center
Special-f orretning

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 RC-svævemodeller, elektrisk høj-
startsspil til RC-svævemodeller og
meget, meget mere .....

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

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

Ordrer ekspederes slraks.r

Flyver du WASP?
Så kan du deltage i Fritflyvnings-
Unionens Danmarksmesterskaber!
Der flyves en specialkonkurrence
for WASP-modeller bygget efter
Humbrol-byggesæt.
Kom og \,ær mcd - det foregar i

Skjern d. 26.-27. september.

Lces neerntere pd nceste .side.l
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Af hensyu til kaffebord og præmieindkøb øn-
skes tilmelding senest d. 9/9 til:

Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern.

Angiv, hvilke klasser du flyver og antal dehaee:e
i kaffebordet.

Danmarksmesterskaber 1981
d, 26.-27. september, Skjern
Årets Danmarksmesterskabe: ai-hol,je. i Skjern.
Der bliver mulighed tor trrer;a:n;ng på Amager-
skolen i Skjern i lighed med 1919. \ledbring so-
vepose og iuitmadras.

Der fli'r'es alie klasser: chuck, Al beg. og eks.,
Al beg. og eks.. P-30, C2, Dl og D2. Desuden
flyves der \\'asp-konkurrence - se nedenfor.

Der er briefing lørdag d. 26. kl. 13.45 på fly-
vepladsen ved Skjern enge. Første periode påreg-
nes at starte kl. 14.00. Syvende periode forventes
afsluttet søndag kl. 14.00, hvorefter der er præ-
mieoverrækkelse på Amagerskolen efter evt. fly-
off.

I lighed med tidligere arrangeres fællesspis-
ning lørdag aften på en god og billig restaurant i
byen. Søndag morgen laver vi fælles morgen-
bord på Amagerskolen og der bliver også mulig-

hed for at smore madpakhe lil scnCagens iro-
kost.

TilmeiCing 'kal 
rære lremme senest _frecia? d.

1 8. sepienfor irl:
Je:is B. Kristensen
P. S. Krøyersve j 28 A,82'70 Højbjerg

Ti'meldingen skal indeholde navn, adresse, op-
ll sning om hvilke klasser man vil deltage i. Des-

uden bedes man give foreløbigt tilsagn om, hvor-
vidt man vil deltage i fællesspisningen lørdag af-
ten ogleller morgenmad søndag morgen.

Startgebyret bliver kr. 15,- for juniorer og kr.
30,- for seniorer. Maden lørdag aften vil koste
ca. 40,- kr. Morgenmad og madpakke søndag
ca. 15 kr.

Særlige DM-arrangementer
I lighed med sidste år vil der blive afholdt en
Wasp-konkurrence. Alle, der møder op med en
Wasp bygget efter byggesæt, kan deltage. Der
flyves tre starter - de afvikles sandsynligvis lør-
dag eftermiddag. Hvis der er behov for det, bli-
ver konkurrencen opdelt i en begynder- og eks-
pertdel. Hvis vejret tillader det, bliver det på-

budt at jordstarte i ekspertklassen!
Traditionen lro er der fine præmier til de

bedst placerede i denne konkurrence. OBS! Del-
tagere, der kun flyver Wasp, skal ikke betale no-
get startgebyr!

Lørdag aften bliver der mulighed for at flyve
med indendørsmodeller i skolens gymnastiksal.
Alle, der har bygget disse modeller, bedes med-

bringe dem. Ved samme lejlighed kan vi aftale
tid og sted tor et indendørs DM i løbet af vinte-

Endelig håber ri ai kunne vise billeder fra VM
i Spanien. Og måske kan et par al deltagerne og-
så orerrales til at fortælle lidt om turen.

Der bliver nok a! være med til ved årets DM.
Mød talstærkt frem - og sørg for at også de
mange ungdomsskoleelever får tilbudt kørelej-
lighed til DM!

Kalender - linestyring
1-i 8 Hadersler Cup, Hadersler'. Alle klas-

i -3r

:i 3C'C-:. K.':::r::"'::. åll: r.i-: - l\'1. 3: ::-:. {..: ;....:'
: r - :'.-,.-f ,:. i',.'::::..:. \.

\ dp: >-: -,1!.- -,-:- ' ': i,,nlurrrnftrne
freml,:rn:=:: ,e-: ii i:t: ht:- i \lDdFlfl)\enlt
og \en da:dt: :2. j:: c:::,'nen. .€hr€tariat.

Internationale konkurrencer

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisa:ion for mo-
delflyvning med linesrl rede 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
Tlf. 09-21 45 07.

Linestyrings-Unionens sekietariat:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19.
Giro: 5 20 87 69.

12-13/9 t. Internationaler MBZB-Cup, Brei-
tenbach, Schweiz, F2A, F2B, F2C,
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 internationale kon-
kurrencer kan fås fra sekretariatel.

Diplomer
Følgende er erhvervet diplomer:
Anders Ørts, Rydhave - A-diplom og B-diplom
i kunstflyvning,
Jens Kristian Christiansen, Rydhave - A-
diplom i kunstflyvning,
Lars Najbjerg, Rydhave - A-dipiom i kunst-
tl1vninr,
Ca:.ie:: Thorhaugc. '\r iaior
r. -n-::1" \ rri.:.
,l::t::-;> T:o:ila-::. -\r iaior

- .{-diplom i

- ..\-diplonr i

(,)

Danmarksrekorder
Ole Poulien må have opfattet Niels l-yhne-Han-
-en-i Danmarksrekord i speed som en rød klub,
ior med iver og udholdcnhed, der kun kan hol-
des vedlige af en sand fbragt lor fbrbedringcr på
kun 0,7 km/t, er det nu lykkedcs ham at lå rc-
korden tilbage igen, og det med hclc 6,9 km/t, så

rekorden nu lyder på258,4 km/t. Dct skal tillb-
jes, at rekorden samtidig er ny rekord i serie I l],
hvor Leif Eskildsen havde dcn gamlc rekord på
252,8 km/t.

Også i good-year er der blevet sat nyc rekor-
der, idet Niels Lyhne-Hansen og Kurt Pedcrscn
den l7 /5 forbedrede dcres tre år gamlc rekord til
8 min. 33 sek. Rekorden over 100 omgang cr og-
så blevet kraftigt lorbedrct, idet Carsten Thor-

l.i-li : ,. :. C:;:=-:::.'l::,
Fl\. ::f,. :::

22-23 t '.:,'.. C::::=-::.::. B:::'
i.:::. Fll

f - i,.:.. r

T.;ek ko'lova-

29-30 \ i::. C:::.::::::. \::r::r.. Belgien,
F:,{. F:B. F:C

29/8--1/9 Soia C-ip. S:::a. Buigaricn, F2A,
F]8. F]C. F]D

5-6/9 6. Int. Comba: \1:ctrng, Rixensout,
Beleien. F2D

Fritflyvnings-
klubber tilsluttet
Fritflyvnings-
Unionen
Københavns Fritflyvningsklub

Steffen Jensen

Ålborggade 17, 5.rh., 2100 Kbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36

Albertslund Modelflyveklub
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4 C,2620 Albertslund
TIf.02-6429 sl

Termik
Erik Jacobsen
Tamsborgvej 45, 3400 Hillerød
Tif. 0l-15 1l ll

Kalundborg \todelfl lr eLlub
To::::. S:::::::
So,tarr::. l-.::r 1..-

0dense !lodel-Fl! r ehlub
Claus Bo Jørg:;:.:r
Vinkælderrej 2. 5tX{r O:::.: l
Tlf. 09-13 77 89

Skjern Modelflyveklub
Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Tlf . 07-35 t7 6'7

Taulov Modelflyveklub
Erik Jensen
Vesterled 23, Taulov,
7000 Fredericia
Tlf. 05-56 24 65

Harreslev Modelflyvekluh
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, 2391 Ellund,
Tyskland
Tlf. 009 49 46 08 68 99
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hauge og Jesper Rasmussen den 6/6 fløj på
4:12,5. Den gamle rekord fra 1977 var på 4:36.

Kontingent
Her efter sommerlejren træder de nye kontin-
gentsatser i kraft, således at nye klubmedlemmer
skal betale 35,- kr. og nye personlige medlemmer
50,- kr. for resten af året. De nye medlemmer vil
kun få Modelflyve Nyt nr. 4, 5 og 6.

Konkurrenceindbydelser
Haderslev Cup, lørdag d. 15. august
Klasser: Stunt, combat, evt. die,ielcomba: lg
good-year og team-race, hvis det er muligr,

Startgebyr: 20 kr. pr. deh. pr- klas::.
Starttidspunkt: kl. 09.00 pa H\1F'. ':ar.ei.

Tilmelding til:
Kurt Perersen

Tlf. 04-52 5l 0l (arbejde)
eller
Finn Nielsen
Tlf. 04-52 80 26 (aften).

>Modell-Grossf lugtag<
Vi har fået indbydelse til >Modell-Crossflugtag<
i Tarp i Tyskland d. 16. august.

Vi tager derned lørdag aften efter Haderslev
Cup til gemytligt samvær, og søndagens opvis-
ning (RC) er virkelig en oplevelse.

Interesserede kan henvende sig til:
Kurt Pedersen
Tll. 04-52 5l 0l (arbejde)
eller
Finn Nielsen
Tlf. 04-52 80 26 (aften).

BG Cup
Hermed indbydes til BG Cup søndag den 23. au-
gust kl. 10.00.

Sted: Amager Fælled.
Startgebyr: 15 kr. pr. klasse og l0 kr. pr. føl-

gende.
Klasser: alle klasser.
Kaffebord i Comets lokaler - Nyrnbergsgade

29, nm S - efter konkurrencen.
Tilmelding inden d. l8/8 til:

Hans Ceschrrendtner
Wibrandtsvej 67
2300 Kbh. s
0r-59 62 r3.

I)anmarksmesterskabet d. 5.-6. september 1981

DM afholdes pa LK-NES fabrikkens grund, In-
dustriparken 20-26, 27 50 Ballerup.

Overnatning og banket på Ballerup Cymna-
sium, Baltorpv ej, 27 50 Ballerup.

Baneforhold: I cirkel med aslalt, 2 cirkler
med græs.

Overnatningsmuligheder: Sovepladser i gym-
nastiksal med medbragt sovepose og luftmadras.

Hotel: Crantoftens Hotel ca. 2 km fra flyve-
pladsen, værelsesbestilling: 02-97 58 I l. Bestil i

god tid og opgiv, at det er til DM i modelflyv-
ning.

Enkeltværelse pr. nat excl. morgenmad 49 el-
ler I l0 kr. Dobbeltværelse 8l kr. eller 180 kr. pr.
nat. Nlorgenmad pr. person 20 kr. Priser her op-
givet med forbehold. Forskellen på værelsespri-
ser er betinget af en mulig rabat og rettidig til-
melding.

Klasser der fl1res i: F2A speed - F2B stunt -F2B stunt beg-vnder - F2C team-race - bzD
combat (i combat rillc ri rære gladc' for en sik-
kerhedsline til motorc-n).

Tilmelding: Sidste tilmeldingslrist er onsdag
d. l9l8-81. Tilmeldingen skal rære skriltlig og
samtidig skal man indbetale startgeblr og beta-
ling for banket. Dette gælder også,eæsrer og L'd-
sagere. I tilmeldingen bedes man desuden opll-

42

se, om man ønsker at købe en madpakke søn-
dag.

Startgebyret er 40 kr. pr. klasse pr. mand eller
dame. Bankeuen lørdag incl. I øl (el. vand) +
en lille en 75.- kr. \ladpakke søndag 15,- kr.

En velassorterer bod med mad og drikkevarer
ril rære på cladsen.

Foreløbigi Dro_ira:l: D\I starter lørdag kl.
I 1.00 n'le: 'l::e:lrg. FlFning.n begynder kl.
12.ff1 o_e s:;:::: .-e. il. l-.00. Kl. 19.00 til kl. ca.
lj.t]-t ba:-..=: : B:.:::::: Clnna.ium. Baltorpvei,.. . :,i. : .: s..- . -: .. . .:-.:-::_-

*-:-::; .:::::. i... 9, j-. --_: i: :o:renler at slut-
:: i.. ,-., -5.',r ::=: :':::: --_: :::-=:euddeling.
D:: ;:. : ..:r:: ::-::;:: : r: -:::-: :: ::CiI3n:
::: .::-::::::. .i.::.:- --,:: :..:,:: .-: ..t:: ...::
B:-.;:-: ::- =: ::::: :: :::.i.;..:;; ;::;::.

Trimelai:g :en::: o::;aa ;. 1v. :.-;l-.: ::-:
Kjeld Frimand
Grantofieparken 628
2750 Ballerup
TIf . 02-9't 02 94.

Stævnet arrangeres af de københavnske mo-
delflyveklubber. Vel mødt!

l. Høst Øst
Hermed indbydes til l. Høst Øst søndag den 13.
september kl. 10.00.

Sted: Amager Faelled.
Startgebyr: l5 kr. pr. klasse og l0 kr. pr. føl-

gende.

Klasser: alle klasser.
Kaffebord i Comets lokaler - Nyrnbergsgade

29,2300 S - efter konkurrencen.
Tilmelding inden d. 8/9 til:

Hans Geschwendtner
Wibrandtsvej 67
2300 Kbh. s
0t-s9 62 13.

Bochum International 1981
Bochum International afholdes i år d. 19.-20.
september. Det er årets sidste store konkurrence
på kontinentet - en virkelig god konkurrence,
hvor der plejer at være god dansk deltagelse.
Speed, team-race o,s stunt.

Henvendelse til:
Jens Gesch*endiner
Spidslodden 6. ll70 Kasirup
Tlf. 0l-5t '-1 Jl.

l. Høst Yest
Hermed indbldes ril l. Høsr Vesr søndag den 27.
september kl. 10.00.

Sted: Aviators Bane.
Startgebyr: l5 kr. pr. klasse og l0 kr. pr. føl-

gende.
Klasser: alle klasser.
Kaffebord i Aviators lokaler efter konkurren-

cen.
Tilmelding inden d. 22/9 til:

Ole Bisgård
Helgolandsgade 66
9000 Alborg
Ciro 5 62 0l 71.

2. Høsl Øsl
Hermed indbydes til 2. Høst Øst søndag den 4.
oktober kl. 10.00.

Sted: Amager Fælled.
Startgebyr: l5 kr. pr. klasse og l0 kr. pr. føl-

gende.
Klasser: alle klasser.
Kaffebord i Comets lokaler - Nyrnberg,sgade

29,2300 S - efter konkurrencen.
Tilmelding inden d. l/10 til:

Hans Ceschwendtner
\\/ibrandtsvej 67
2300 Kbh. s
0l-59 62 13.

Linestyrings-
klubber tilsluttet
CL-unionen

Comet
Luis Petersen,
Østergårds A116 28, 2500 Valby
Tlf. 0l-30 05 5l

$ ind!
K_i:id Frimand
Grantoiieparken 628,
f-,iC Ballerup
Tli. 02-9- 0l 9-{

Kjoven
Benny Furbo
Cypres A116 34,2770 Kastrup
Tlf. 0r-52 20 18

Orkan
Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Ttf.02-17 66 62

Svendborg Linestyringsklub
Asger Bruun-Andersen
Grev Schacksvej 13,

5700 Svendborg
Tlf .09-21 45 0'7

Haderslev Modelflyveklub
Kurt Pedersen
Fælledvej 7, 6100 Haderslev
Ttf. 04-52 86 62

Rødekro Model f l-v-'veklub

Løkkegårdsvej 24
6230 Rødekro

Trekanlens Modelfll veklub
Verner Bakkendorf
Vestbanevej 45, 7100 Vejle

The Looping Star
Bjarne Simonsen
Gribsøvej 7, 7200 Grindsted
Ttt. 05-32 27 38

Rydhave Slots Modelflyveklub
Rydhave Slots Ungdomsskole
Holstebrovej 38, 7830 Vinderup
TIf . 07 -44 2t 28

Århus Linestyringsklub
Neptunvej 66

8260 Vibl J

MBC Viborg DK
Jens Erik Lausen
Højrangen l l, 8800 Viborg

A\ iators }todelfll vere
Ole Bis-saard

Helgolandsgade 66, 9000 Ålborg
Tlf. 08-13 86 5s

\1 ECO 42E

Oie Andersen
Lufthavnsvej 29, 94W Nørresundby



RC-unionen er den danske landso:_sani-
sation for modelflyvning med radiosll:e-
de modeller. Unionen er tilslutre: Kor:.qe-
lig Dansk Aeroklub og Fdddration {ero-
nautique Internationale. Ar:kon:ingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmelciels: s\al der
altid betales et fuldt årskon:::rg:nt. \Ied-
lemmer, som indmeld:s i åreis sidste
halvdel, vil automarisk få overskl'dende
beløb relunderei i næsre års konrinsent-
opkrær'ning.

Bestyrelse:
Konstruktør Erik Toft, NRC (for-
mand), Dalby Alle 27,9230 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, programmør Preben
Nørholm, Midtjysk Mfk.

Sportsligt udvalg:
Programmør Preben Nørholm,
Godthabsvej 7. 7-100 Herning.

Sty ringsgrupper:

Kunstflyvning
Elektriker Leil \\'idenborg
Thyrasvej 14, 417 3 Fjennesler
Tlf. 03-60 95 69.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke A116 30, 7800 Skive
Ttf. 07-52 l8 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 37, 21N Brønshøj
Tlf. 01-60 29 37.

Helikoptermodeller
Værkfører Preben Laursen
Tjørnevej 23, Fensmark, 4700
Næstved
Tlf. 03-74 64 85.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sørensen
Skolegade 27,72m Grindsted
Ttf. 05-32 26 s6.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, 7323 Give
rlf. 05-73 17 81.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. \Iøller \ieis:ir
Spergelbakken 10, 8520 L\:::ur
Tlf. 06-22 l1 75.

Frekvensudvalg:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Bankprokurist Ole Meyer
Paludansvænge 4, 4700 Næstved
Tlf . 03-72 2t 07 .

Ciro: 3 26 53 66.

Opvisninger med RC-modeller
På given foranledning skal vi erindre om, at RC-
unionen - som et væsentligt led i sin sikker-
hedspolitik - på det bestemteste fraråder en-
hver form for RC-opvisning, der finder sted på
boldbaner, i byparker og andre uegnede steder.
Og sådanne opvisninger kan under ingen om-
stændigheder blive omfattet af unionens an-
svarsforsikring. Opvisninger, der finder sted på
flyvepladser - herunder >rigtige< fllvepladser

- kan efter omstændighederne optages i unio-
nens stævnekalender og dermed opnå forsik-
ringsdækning.

Ny klub
Vi byder denne gang Modelflyveklubben Comet
velkommen i RC-unionen. Comet er en hæder-
kronet linestyringsklub, der nu også har taget ra-
diostyring på programmet. Klubben har flyve-
plads på Amager Fælled, og dens kontaktmand
er Benny Steen Nielsen, Solvrenget 8, 2791 Dra-
gør, ta. u-53 60 14.

Nye kontaktmænd
Køge \lodelflt'r'eklub har fået ny kontaktmand,
nemlig Per Porsbo, Odinsvej I, Tune, 1000 Ros-
i;iicie. tli. 0:-1-i 3J /i. Der er ogsa n] kontakt-
:nanc: Br:'o:anc \lociel Ciut'. og del cr Flarz-s R.
Grønre. Lenes,.'e.i 19. -t. ni_;.. .cl20 Brahrond. tl.f.

06-25 (fl 57.

Flyvepladser
til jumbo-modeller
Følgende klubber har flyvepladser, der har op-
nået godkendelse til modeller, der vejer mellem 5

og 20 kg:
Kø ben høv ns F j erns ty ri ngs k I ub
Nordsj re I lands Fj ernst y r i ngs k lu b
Borup Modelflyvere
Vestsjællsnds RC Klub

S1'dsj æl lands R adioflyve k lub
Tø n de r .\I o d e l.f I y v e k I u b
Hacierslev RC
RC-klubben Falcon
H o ls teb ro RC,\l ode I il-t t e k I u b
lt'usernes RC Kluh
Midtjl's k,\l ode l.fiyr e k I u b

Brabrand ,\fodel Club
Østj ys k M o de I l.r' t e k I u b
M odelflyvek I u b be n G ude na
Nordjys k Radioslyring s Ce n t er
Brø nderslev Mode lflyv e k I u b RC
Hjø rring Modelflyve k I u b
Skagen RC Club

Indbydelser
22-23/8: DM Højstart
Arhus Modelflyveklub erindrer om dette DM,
der finder sted på flyvestation Vandel. Se den
detaljerede indbydelse i Modelflyve Nyt nr. 3.

Og husk, at også ledsagere og tilskuere skal til-
meldes ior at kunne få adgang til flyvestationen.

30/E: SMSK Cup Højstarl
Søndag d. 30. august kæmpes der om den gamle

SMSK-pokal på Stensletten i Herstedøster. Kon-
kurrencen tæller med til NM 82, VM 83 og i po-
kalkampen 81. Briefing kl. 09.00 præcis. Start-
gebyr kr. 30,-. Tilmelding senest den 25. august
Iil Knud Hammeken, tA. 02-45 01 83.

l319: RC-elektroflyvning
Den tyske modelflyveklub FAG Kaltenkirchen
indbyder til en konkurrence for elektromotor-
drevne modeller i Kaltenkirchen søndag d. 13.

september. Nærmere oplysninger kan fås lra
RC-unionens sekretariat.

2719: \tK Klub Cup Højstart
NFK indbl'der hermed til NFK Cup højstarts-
stævne den 27. septefnber på Trollesminde ved
Hillerød med briefing kl. 09.00. Resultaterne
tæller med til NM 82" VM 83 og i pokalkampen.
Alle typer svævefly er velkomne, men medbring
de stærke vinger, da der anvendes elmotor-start-
spil. Egne startrekvisitter kan anvendes, for-
udsat de er reglementerede. Tilmelding senest
den 22. september til kontaktmanden Jørgen
Tønnesen, tU. 02-80 45 32.

Of ficiel stævnekalender
Dato Stævne,oplysninger,kontaklmand

8/8 Eleklrofll-træf. Ocien:e. \iels Ro<k,ier. lli. CD-6: l-t j0
l5-16i8 D\I kunstfllrning. kl:..-'.,\ og B. FS\ \'a:.:el. Bruntr H:degaard. rlj-.06-98 07.15
l6 3 Luftcirku:. K...r:-.::: rg-r;-1 \!.r;3.1]-,.:.t. Po:il E::ii \\'iisei. ril.03-67 92 -j0
ll S D\I højrlsn. iS\ \.,-.::'. :-...::::. \\i il. \'\t S-1 og pokalkamp. Walter Nyborg,

lv--:, : C"A."abp." i\.-. -:'.:lrr:::.; :; l:1lan-konkurrence, Helstrup Enge. H. L. Dahl
. ':_ -. -: }

lt--: ! \\I Skil3. F:;:-::...-:.: Sr=r.:lir:rlads. lrar Nobel, if .02-97 99 04
l, ! fll:Lor {ir Rat-e. :'..::.:":.rg. F:l:ior. Orto Nielsen, tlf. 05-33 84 46
l'-, : S\{SX højrtrn Cup. H::.:;;t.ier. ræller ril NM 82, VM 83 og pokalkamp. Knud

3,:--:.:..-:. ..' :-.:.: :.; \l
-10 3 Fl1-for-fun. Sr::.:!o:g. Poul Richard Fedders, t|f. 04-42 50 42
1-l 9 DII pllonracing. Frl.l'cr. Ono Nielsen, tlf. 05-33 84 46
19-:0 9 Falcon Cup. rin.ii)rnin_s klasse A, Veerst. Anders B. Henriksen, tlf.05-58 58 83
2i/9 \FK Nub Cup Højslart. ræller til NM 82, VM 83 og pokalkamp. Jørgen Tønnesen,

tia. r'):-S0 ir 3l
4/10 \lols Cup. .k:æni. \1ol>, tæller til NM 82 og pokalkamp. Walter Nyborg, tlf .06-22 l5

2r
11/10 S\{SK Skrænt Cup, ræller ril

83

24/10 DM skrænt, Sjælland, ræller

NM 82 og pokalkamp. Knud Hammeken, tlf. 02-45 0l

til NM 82 og pokalkamp. Bjørn Krogh, rlf. 02-18 70 94
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Resultater
2614: Filskov Cup
l. Xcld Søreaien, S:llegorg \lfL
2. Or,a Abiliigren. E!bjerg \lfl.
3. Er:k Errl.en. \userne.........
4. Poul \ladren, E!bjerg !1il.
J. KIaus Bruun. E.bterg Mfl. ..
6. Tom Sørensen .. ..

............................ 4.000p.
.......................,..... 3.261 p,

...............,............. 2.963 p.

..........................,.. 1.970p,
...1.799p.

Kl. 15.00 startede man på sidste opgave, den
fra andre Filskov Cup kendte distanceflyvning.
En svær opgave denne dag, da vindretning og
mulige køreveje ikke var overens. Alligevel blev
der opnået distancer på over 8 km. De fleste nåe-

de ud på 5-6 km, men Keld Sørensen nåede 8,3
km. og opnåede således at score 1000 points i
samtlige dagens opgaver. Orla Abildgren nåede

ud på 8,1 km. Havde vindretningen i stedet væ-
ret 50-60o, ville dagen have givet fine muligheder
for rekorder.

Der blev uddelt fine pokalpræmier til vinder-
ne, foruden vandrepokalen der skiftede ejer fra
Erik Eriksen til Keld Sørensen. Der blev fra pilo-
terne udtrykt ønske om, at Nuserne fortsat vil af-
holde denne konkurrence, da man havde hørt
rygter om det modsatte på grund af for lille del-
tagelse. Preben Nørholm var glad for, at delta-
gerantallet i år var steget (10), men undrede sig
over, at der ikke var mange flere, der udnyttede
dette stævne, der, som han udtrykte det, gav en

masse sjov og spændende flyvning, i en afslap-
pet konkurrenceatmosfære.

2614: Expert Cup
l. Knud Hebsgaard, Thy RC KIub ...
2. Perer Frani, Århut nin. . .......
3. Bjørn Kroeh. \FX .... .. ..

9-10/5: JM Kunstflyrning klesse A
I E:.^ T"':-. \RC

KAS

-:.9-t D

3 i6:!
:-!-r

_r.6i3 p.

lPra-ii ! OS5i lF kearc F.\lSl/
L Pe. {r-;:asf, D.onrir8iund \{ft. ......................3.62.{ p-

/Curure nodti. / OS 61 , F / Robbe ,va6 Rex)

-1. Bruno Hedegaard, Århus Ilft. ............................ 3.51 5 p.

(8HX-23 / Rosr 6l / Multiplex)
4. S!end Hjermitslev, Skagen RC Club ..................... 3. I l0 p.

(Cosmo / webru 6l / Groupnet)
5. Jørn Søvsø, Cudenå .........................,................ 3,024 p.

(Aftow / OS 61 VF / Muiliplex)
6. Peter Christensen, Falcon ................................... 2.950 p.

7. Leif Widenborg, VestsjæIland ............................. 2.930 p.

8. Kristian Jensen, Dronninglund Mfk. ..................... 2.698 p.

9. Henning Jucl, Lollands RC ................................. 2.6?6 p.

10. Stig Klausen, Sydsjælland .............. ................... 2.446 p.

Der var ialt l5 deltagere i denne konkurrence,
som blev arrangeret af Holstebro RC-Model-
flyveklub. Klubben fik megen ros for arrange-
mentet, der i enhver henseende var lip top. Selv

en asfalteret startbane havde man sørset for!

2. Gunnar Bry-de, SMSK ......................................., 4. 162 p.

lL'ntco / FuMbo)
3. Oria.Abildgren, EsbjergMfl. ...4.107p.

(klvkonstr. / .ltulttplex)
4. Eri;Frani, Århus \lft. ..................................... 3.91 p.

/Sagtua / Futoba)
5. Niels Hassing, NFX .....3.842p

lSeltkonstt- / Futoba)
6. Peter Bæh, S\lSK
?. Jens Burhler-Jensen, Århu: flfh. ...
8. Jan Sangild, \ltdrJ)\l \1fI. ...... ...
9. Klaus Tønnesen. \-FK ..................
10. Keld Sørensen. Sil\eborg \tll .....

23 deltagere hos Midtjysk Modelflyveklub i Her-
ning, alt for mange havarier på grund af kraftig
blæst, men ellers dejligt sommervejr. Den ene
halvdel af deltagerne, der var i stand til at flyve i
dette vejr, demonstrerede ved megen fin flyvning
over for den anden halvdel, at det ikke går kun
at træne i magsvejr. Gang på gang gik folk un-
der jorden, når linerne skulle hentes (i håb om
aftagende vind?), så i et mageligt tempo nåede

man 3 af 4 planlagte runder med en efterhånden
talmæssigt temmelig udtyndet skare.

7. Prcbcn \ørholm, Midtjyrk Mfl. ........
8. Hernrich Jørgensen, Nuserne ............,
9. lc.per Engsted, Erbjerg Mfk. ............

............ 1.638 p.

............1.433p.

............ 853 p.

........ 827P.

Den årligt tilbagevendende Filskov Cup, hvor
Nuserne giver svaevemodelfolket mulighed for at
konkurrere i discipliner ud over de normalt an-
vendte, blev afholdt søndag d. 26. april på Fil-
skov Kro's flyveplads. Den skyfri himmel viste
sig at indeholde fin termik, men en vindstyrke på
l5 knob med stød ttl20-25, gjorde det vanskeligt
at flyve i den.

Piloterne diskuterede termikkens tilstedevæ-
relse eller ej, men da en model under start miste-
de sit sideror og blev totalt ukontrollabel, men
alligevel under en serie loops, rulninger og til ti-
der spin hurtigt øgede afstanden til jorden, indtil
den forsvandt op og ud af syne, var det alligevel
Iigesom slået fast, at den var der.

De to første opgaver var en gennemflyvning af
en trekantsbane, en distance på 575 m. Orla
Abildgren og Keld Sørensen formåede begge i

anden omgang at gennemflyve i tiden 36 sek.
Tredie opgave var termikflyvning. Der skulle
flyves nøjagtig l5 min. fordelt på tre fly'vninger.
Piloterne måtte selv vælge starttidspunkt inden
for I % time afsat til formålet. Keld Sørensen rar
igen helt suveræn, med nøjagtig 15 min. Han
blev dog fulgt til dørs af Erik Eriksen med 14

min. 59 sek. Erik havde endda været uheldig i de

to første flyvninger, således at han i tredie og
sidste flyvning skulle flyve l0 min. l2 sek. - og
det gjorde han så.

Meddelelser, der ønskes optaget under
>Orientering fra RC-Unionen<, skal sen-
des til unionens sekretariat, og de må væ-
re fremme senest d. l. i måneden forud
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-

Der ,'ar ialt l6 deltagere i konkurrencen, der blev
fløjet på Carlsminde skrænten i skiftende syd-
vestlig vind på 5-8 m,/sek.

l7l5: Silver Star Helicup
Gruppc !:
l. Poul Rasmussen, OM-F ..

Gruppe 2:
l. K. H. Nielsen, Nuserne ...
2. Rasmus Larsen, OM-F ....
3. Klaus Petersen, OM-F ....
4. Arne Jensen, OM-F ........

15,25: SM Skrænt
l. Peie:F:arl..irri.\lii\ . ....
I C.::: U::::s:i. T:r RC Kiu:
i B-r-i K:oe:. \FK .... .........

Bjørn Krogh, NFK ............
Henrik Hvidrfeldt. \FK .....
Knud Hammek€n, SIISK ...
Kim Zachariassen, Holbæl .

Kurt Lar\en. S\tSK ...........
6. C)le Lindharr. \FK ...............
7. Clau\ Tønne.en- \FK ............
8. Sleen JLrrger.en, S\fSK ......-..
9. Jørgen Trelr-\rei'en. \FK ....
I0. Nrcls \\amberg, \FX ......-....

2El5: JM Skrænt
I R::: Hci..gaarJ. Ihr RC-ilub.....

/TotFtn .\lulttple.\)
:. Ic:..i St-<:.er, Srllcborg !,Ifl. .....

ths I rlRC)
I H:r':r Hrrdtfeldt, NFK ..............

ttp\tlan / Robhe Mors Rex)

J IlJ-r L nrrc\cr, Thy RC.l,lub ......
/Zentth / it!ultiple.\)

( B_..:r Kroeh. \FK ...................
lLpelt)n / Robhe Mo^ Re.\)

................... 3.749 p.

................... 3.5,tO p.

.............,..... 3.5,1o p.

................... 3.250p.

...... ... ... .. .3.204P.

.. .. ... .........3.000p

................... 2.921 p

................... 2.912 p

550 p.

1.630 p.

1.24O p.

817 p.

385 p.

l0l5: JM Højstart
i. Pilei tianl, i::r: \li-I\

/Cotonn Roobc Re.\t

.i.:93 c

23-24/5: SM Kunstflyvning klasse A
I . Peter Jessen, Esbjerg Mfk. .................................. 1.596 p.

(MS Speciøl / Rossi 6l / Multiplex)
2. Leif Widenborg, Vestsjælland ......,..,................... 1.55 I p:

(Mogic / OPS / Multiplex)
3. Perer Christensen, Falcon ................................... 1.287 p.

(Sklntøster / Webrc Champion / Multiplex)
,1. Henning Juel, Lollands RC ................................. 1.236 p.

(Torck / W'ebta Racing / Robbe Rex)

5. Srrg Xlausen, Syd'jæ11and ................................... 1.202 p.
/Curorc .: Rosr 5l Lllulltple.\)

6 JcrnSorro,Cildinå.......... ........................ l.l73p.
i. Henril Ke.jlå, XFK ................. 982 p.

8. Knud11a1mmose,XFK ...................................... 881 p.

9. Srend H.jermitslev, Skagen RC Club ........ 675 p

Konkurrencen var arrangeret af NFK i Tulstrup i
meget fint vejr. Svend Hjermitslev havde det
uheld at blive >skudt ned< af en af de andre del-
tagere under fri flyvning efter lørdagens runder,
hvorfor han ikke kunne gennemføre søndagens
runder.

2415: NKF Skrænt Cup
.....2.994p.
..... 2.848 p.
.....2.808 p.

.....2.666p.

.....2.641 p.

.....2.493 p.

.....2.413 p.

.....2.131 p.

..... I .452 p.

.....1.382p.

.....5.860p.

..... 5.680 p.

.....5.652 p.

.....5.640p.

..... 5.506 p.

I

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 B0
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.

RG-unionen - 03.72 21 07
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6. Erik Birkkjær, NRC .......................................... 5.359 p.
7. Jens Erik Holm, Thy Rc-klub ............,................5.353 p.
8. Jørgen Larsen, Thy Rc-klub ....5.3,15 p.
9. Klaus Høst, Thy RC-klub ................................... 5.339 p.
10. Mads Hebsgaard, Thy Rc-klub .......................... 5.286 D.

Da konkurrencen var den sidste, der talte med til
NM i år, var der betydelig interesse for JM'et, da
Knud Hebsgaard og Bjørn Krogh stod næsren li-
ge inden denne. Selvfølgelig mødte Bjørn Krogh
op sammen med et par andre sjællændere. Der
blev fløjet 7 runder i 8-12 m,/sek. på \,esiskræn-
ten. Efter at resultaterne var regner ud, blev
Knud Hebsgaard jysk mester foran Keld Søren-
sen, så han er måske en af de n1e folk på skræn-
ten?

3115: Kvalifikationskonkurrence Kunstfl yvning
klasse B, Jylland

l. John Nielsen, \RC ...................
(Atto|| / Multiple.\ / ,+'ebru Raang)

2. Chr. Guldhammer, Himmeriands RC .............
(Oalaxi / Futaba FP / OS 6l VF)

3. Svend Plougstrup, Falcon ...............
(Curare / Robbe Ma$ / Webrc Champion)

4. Ove Hansen, Midtjysk Mft.
(Arrow / Multiplex / OS 6l VF)

5. Ole Stamp, Midtjysk Mfk. ............................
(ODS / Robbe Mo$ / llebro Champion)

6. Torben østergaard, Esbjerg Mfk
7. H.L.D. Christensen, Gudenå....
8. LarsToft. NRC ................. .

Konkurrencen blev afholdt af Brønderslev Mo-
delfl-vv-eklub med Peer Mikkelsen som konkur-
renceleder i meget fint vejr med svag vind.

Kunstflyvning Top Ti
1. Per Andreasen ............................... 75 p.
2. Peter Jessen .................................. 73 p.

3. Bruno Hedegaard ....... 70 p.
4. Erik Toft .................. 70 p.
5. Leif Widenborg ............................. 68 p.

6. Peter Christensen ....... 63 p.

7. JørnSøvsø ............... 63 p.

8. Bent Jensen .............. 58 p.
9. Svend Hjermitslev ...... 56 p.

10. Henning Juel ................................. 55 p.

Listen er opstillet på grundlag af Silver Star
Cup, DM og Falcon Cup 1980 samt JM og SM
r981.

A-certifikater
274 Flemming Jensen, Lollands RC
275 John Slaaby, Køge Mfk.
276 Finn Lerager, NFK
27'l Henrik Poulsen, NFK
278 Ole Jakobsen, Hjørring Mfk.
2'79 Bo. E. Nielsen, Hjørring Mfk.
280 Eigil Nielsen, Hjørring Mfk.
281 Ole Olsen, NFK

Jumbo-tilladelser
2257 Benny Juhlin, RFK
2288 Sven Abrahamsen, Den Røde Baron
2319 Poul Erik Christiansen, KFK
3327 Herbert Christophersen, NFK
3397 Ole \\'endelboe, RFK
4528 Jesper \'le1er, Sidsjæliand
7714 Jens Olsen, Århus \1i1.
7'73'7 Leo Eriksen, \iuserne
7880 Claus Rimestad, Holstebro RC-\lfk.
7961 Thorkild Bloch, Holstebro RC-\'Ifli.
7970 Gert Eriksen, Midtjysk l\'lfl.
8027 Hans R. Grønne, Brabrand Model Club
8728 Hans Peter Nørgaard, Århus Mfk.
8921 Erik Falkensten Andersen, Århus Mfk.
9864 Ole Jakobsen, Hjørring Mfk.

Pas på bilerne
Foranlediget af en nyligt forvoldt skade ind-
skærper vort forsikringsselskab, at biler, der
parkeres på flyvepladserne, skal anbringes inden
for de af klubberne fastsatte parkeringsområder.
Er de ikke det, dækker forsikringen ikke.

.......1.250p.

..,. 991 p.

.... 933 p.

.... 919p.

...- 911 p.

.... 888 p.

....173p.

.... 6l I D.

Konkurrencen blev aftroidr på \aksi<or Etre-
plads, hvor det ogsa \ar meger ilni rE_j1. pg; l;g-
ger lidt tungt med inreressen ior kunsrflpning
på øerne, og man måtre desr'ærre afl1'se den an-
den sjællandske B-konkurrence, da der kun var
tilmeldt 6n deltager.

31l5: SII Xunslfllrning klas,se B
i. Krn Hanser. 51:r_=.-:::
:. Finn Le:age:, \FX .....

14/6: DM Helikoptere
Gruppe l:
l. Benny Fjord. OM-l .,...................,...

(Heli-Boy / Muhiplex / HP)
2. Han\ Larsen, OM-F .........................

(Beil 222 / Futaba / HB)

Grupp€ 2:

l Rasmus Larsen, OM-F ...........
lHeltBoy / Multiplex / HP)

L Poul Ilunsberg, RFK ............
tBell 212 / Multiplex / HB)

-:. -I\l3r< Perersen, OV-F ...........
tB.,i 212 /.\lulttplex / Webru)

: i:...;.i!::. O\J-F...............
/J.' RJ,a1. Flqbo./ Webto)

...........655 p

...... . . ... 540 p

..................... 1.563 p.

..................... 1.265 p.

310 p,

305 p.

6-7,/6: DM Skala
I. OIe Wendelboe, RFK ....................

Kramme & Zeuthen KZ VIII
2. Herbert Christophersen, NFK

Coreol idated PB Y- 5 A Catølina
l. lvar Nobel, RFK ......................

Hanilot HD-I
4.LarsEbeling,KFK .................530,6p.

Focke-Wulf FW-190 D 9
5. Poul Miinsberg, RFK ........................................ 521,0 p.

Saab T-17
6.BentLund,NRC .................,.491,7p.
7. Poul Erik Christensen, KFK ................................ 235,0 p.
8. Bo Lybæk, Farsø ...............,...233,8 p.

Lige som sidste år var RC-klubben Falcon vaert
for Skala-DM; desværre i et dårligt vejr med
frisk vind og en del turbulens. De 6 førstplacere-
de er udtaget til at repræsentere Danmark var
NM med skalamodeller.

.....850,9 p.

.....821,1 D.

................ 694,2 p.

\userne arrangerede konkurrencen på Filskov
Kro's illreplads. Der rar svag vind med regnby-
ger. K. H. .\lel-sen t-ik rekniske problemer og
måtte opgire al iipg.

Opslagstavlen
O t- :. : z : : ;', .' : r .. ; r IE r-; .'.--. a" :- --ij.'-( .-E-:J.g
: :. :.:.. € --" a aa : a :': a_.'a;,-i-.: :å .. z, ?- O ? _i--. :- jr-
,:ir:er :-' ,,:.n::-'l. o3 ::.:viø. ::. ,rrxe.-'1-,.

.4,nnarc:r -'ar eler:.sk iag. RC-biier og
- både og anrie r i kke-mode|fil v egrel a-f t Ises.

Redoktionen forbeholder sig ret til uden at
give brugerne besked herom at forkorte i an-
nonceleksterne.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en mdned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Vi modtager ikke annoncer til Opslagstavlen
på telefon. Annoncering pd Opslagstavlen er
gratis.

SÆLGES: Webra 40 Speed med Dynamix
karburator og daemper. Aldrig brugt, ca. I
år gl., pris ca. 700 kr. 02-85 80 79.

ROBBE >MAXI(, helt ny, flyveklar, aldrig
fløjet. Komplet m. ny Merco l0 cmr. Prisidd
1.200 kr. el. evt. bytte m. stor termiksvæver.
08-9292 82 efter 16.00 (Ole Jensen).

MRC 6-KANALS RADIO m. 5 servoer, sen-
dertill. medflg. Pris 1.000 kr. 08-55 70 85.

OS MAX 40 RC sælges. Pris 400,- kr. Spe-
ciel svæver udformet som jagtfalk, 200 kr.
08-55 70 85.

SCHLLTTER HELI-BABY m. OS 40 FSR og
4-kanal Micro-prop, sælges. Nisshin el. om-
drejningstæller til salg. 08-55 70 85.

DMRSE SÆLGES: Carrera ASW-17, 600
kr. Schliiter Heli-Baby 500 kr. Big-Lift byg-
gesæt 700 kr. 12,65 cmr Hornlein Profi, 600
kr. 6,5 cm' OS 40 FSR (lidt brugt), 600 kr.
Halef (Al), 148 kr. 0'7-'72 I I 12 (Niels).

GRAUPNER BELL 47 G RC helikopter
sælges. Ny, med motor. Pris kr. 1.200. Tlf.
05-68 14 22 (Bent Erik Schmidt).

C-G SX\L-{\E : En-va 40 X-TV + Micro-
p:op F\I -1,6 (m. 4 servoer) sælges samlet
l.å00 kr. 06-18 l0 22 (Lars Prahl).

ZLI\ AKROBAT skalamodel, delvis fær-
digbygget. Til 10 cmr motor, spvd. 180 cm.
Sælges for 600 kr. 06-28 41 72 (Hans Peter
Nørgaard).

BELL 212 TWIN-JET helikopter med 6l
PDP motor samt trainer, ubrugt, sælges for
3.500 kr. 02-35 24 04 (Per Hygum).

MIKI flyveklar begyndermodel sælges incl.
ny 3,5 Profi motor, I stk. 35 MHz Multiplex
Royal anlæg o.a. tilbehør. Pris samlet 2.000
kr. 05-12 0l 73 (Henning Balje).

TORE PAULSEN LYDPOTTE sælges, 125

kr.07-42 76 82 (Claus Rimestad).

MODELBLADE: Årgang 76-78 RCM: 28

stk, Radio Control Models: 28 stk., Flug: 3l
stk., Modell: 25 stk., Radio Modeller: ll
stk. Ialt 123 blade. Samlet pris 300,- kr. 02-
45 9'7 & (Ludolf Petersen).

ELEKTRO RASANT, helt færdig kr. 350,-.
Næsten færdig Alpha svævemodel 250,- kr.
Næsten ny 3,5 cm' motor, 125,- kr. Cam-
melt Craupner Variophon anlæg, 300,- kr.
Højstartstov 100,- kr. Købes eller byttes:
Skræntracer. 02-27 68 74 (Henrik Poulsen).

ROSS - 2 cyl. amerikansk boxermotor, l0
cm' m. OS karb. m.v. MRC 6-kanals modta-
ger,27 MHz m. 4 servoer og akkus. Sælges

for bedste bud. 02-87 77 69 (Arne Lillesøe).

KØBES: Brugt RC-anlæg på FN{ 35 med
mindst 2 servoer (4-5 kanaler) og helst med
akku. Max. 1.000 kr. 07-3620 74 (Kristian
Andersen).
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ESBJERG
RC-MODELSPORT
Ku nstllyvn r ngsmodel I er er vort spec iale I

Modeller er leveret til såvel nuværende som
kommende danmarksmestre. Det gælder om
at være godt llyvende i konkurrencen!

En god f lyveforbindelse er
(05) 13 92 a6 og (05) 15 19 43

Kirkegade 23, 6700 Esbjerg

GRINDSTED
Fabrikation af glaslibermodeller, fly
og både.
Tilbehør til RC.

Salg en gros og detail.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27, 7200 crindsied
Telf. (0s) 32 26 s6

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C
Ttf. (09) 12 21 04

VIBORG ,\
Hobbykælderen er din specialbutik
inden for ljernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 11, 8800 Viborg
Tlf. (06) 62 24 54 (omstill.)

t nobbr: 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. 06-16 19 B0

MÅLøV

Alle mål itrælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tlf. 02.6s 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-.13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STENGAOES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Tlf. 02-21 04 60

GLOSTRUP

modelhobby

HOBBY
JOHf JENSET HOas aoS
a€G NR 2l.5ro

HERNING -.
Alt i byggesæt, radioanlæ9, motorer
og tilbehør til f ly, helikoptere og ski-
be.
30 års modelf lyveerfaring.

Lind Hobhy I R0-Service
Lind Hovedgade 28,
7400 Herning - Telf. (07) 124060

Stort udvalg i RC-anlæg . t
- Motorer - Modeller i fly,
biler og både.
Multiplex - Graupner - og
meget mere.....

Randers Hobby
Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06-42 s8 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC-udsiyr.
Egen import - derfor lørst med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø.
res.

^^..""" +loBBy=.^",..
Kurt Andersen, NØrregade 18,

9OOO Ålborg, telf. (08) 12 13 15

STORT LAGER af BØGER og
BLADE om Modelf ly og
Modelf lyvning, Fly, Skibe,
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

IIBSEtT.(01)11 seee
Løvstræde I - 1152 Kbh. K.

KøBENHAVN

Mateiialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tlt. 01.14 30 10
Nla., ti. to, it.13-17,1ø.10-12, onsdag lukket!

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
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

VIBORG
Radioljernstyring

Køb det rigtige, kontakt lagmanden.

å

coh
Eget værksted.

ftIHOBBY
Dumpen 18, 8800 Viborg Ttf. (06) 62 76 03

MF hobby
Arne Jensen
Middellartsvej 132,5200 Odense V
09.16 60 30

Middellart FEHR Mddeltartsvet

- 

--i-----'
\132t

Åbnrngstider: ma.,to. 13-17.30, fre. 13.20, lø 9-13.
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Futaba
Radiostyrings'rfilæg

llvalitcG og service samt pris
ligger absoluG blandt marlredets bedste

@lh![i
en specialforretning for radiostyrede sports- og hobbymodeller
Amagerbrogade L44 . 2300 København S . Telf. 01-5819 74

EU RO PAM ESTERS KAB ET 1 9BO
i M I N I.LAYPRIS ER OG QUICK.LEV ERI NG?

:";"#_l
I ihundreoåvis I

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.

I af kroner I
; Rins os hør I Nyheder hjemkommet!
; hvordan I Kom og kig på det stor udvatg
L - - r J - eller ring og få et tilbud nu!

LYNGBY HOBBY NYT
Torvet 9, 2800 Lyngby (v/ Rådhuset og Stationen)
nf . (02) 87 02 10 kt. 9.30-17.30



Færdigt elektrofly KITTY
KITTY er et nyudviklet
prisbilligt elektrofly, der
kan samles i løbet af en
aften. Den uøvede kan let
flyve en KITTY - også
uden at nerverne sidder
uden på tøjet. Den øvede
modelflyver kan lave
flyakrobatik på den
mindst mulige plads.
KITTY, der blev omtalt i

Modelflyve Nyt 2/81,
leveres med færdigt
lakerede skumdele samt
diverse tilbehør - bl.a.
elektromotor og akku.

Spændvidde: 1280 mm
Længde:770 mm

MULTIPLEX NYT

MULTIPLEX hovedkatalog 1981
er nu hos forhandlerne. Kataloget
omfatter alt i fjernstyringsanlæ9,

flymodeller, bilmodeller, skibsmodeller,
motorer, tilbehør, reservedele, værkløj

og modelmaterialer.
Køb MULTIPLEX hovedkatalog 1981

hos forhandlerne eller direkte hos
importøren:

trading llS

DK-8900 Randers
Ttf. 06.42 58 15

RC-trænermodel RODEO
RODEO er en ægte
trænermodel i almindelig
træopbygning.
Godmodige flyve-
egenskaber og alligevel
fuldt ud kunstflyvnings-
duelig. Dens udseende
viser, at den har en enkel
og robust konstruktion.
Denne prisbillige model
kan anvendes til alt
muligt: konkurrence-
f lyvning, bal lonskydning,
limbo-flyvning, kamp-
flyvning og almindelig
hobbyf lyvning. En RODEO
hører til på enhver
f lyveplads.

F orhandler anyises gerne


