
D.22/10,5. årgang, kr. 11,00 incl. moms.

Modelflyve
Nvt

\

Læs bl.a. om:
* Skandaløst VM for

fritflyvende i Spanien
* Flot dansk indsats ved

VM for RC-svævefly i USA
* Lær linestyring
* Vi afprøver Quadra motoren

og modellen >>Turboplan<<
* Nordisk Mesterskab for

radiostyrede skalamodeller
* Kunstflyvning med

kæmpemodeller
.... og meget, meget mere !



ErnuFnef nyheder 1981

Pladsen i bladet tillader ikke at
vise alle Graupners nyheder
198l på 6n gang (nyheds-
prospektet har 100 sider), men
fra tid til anden vil vi i denne
annonce fortælle lidt om
fremkomne nyheder.

De fire ny RC-sæt vist til højre
kan købes hos forhandlerne
med undtagelse af TM 2014
FM, som ventes ultimo
oktober.

Ud over de ny RC-sæt leveres
bl.a. følgende:
C4 SSM 7, kompl. sæt
m. 1 servo ................. kr. 640.00
max. 2 servoer.
CO SSM 27. kompl. sæt
m. 1 servo ................. kr. 875,00
max. 3 servoer.
E8 SSM 27, kompl. sæt
m. 1 servo kr.1.250,00
max. 4 servoer.
Alle har ladebøsning i sender.

Løse ekstra servoer bl.a.:
3947 .......... kr.186,00
394'l .......... kr.273,OO
ved køb samtidigt med RC-sæt.

Fly VOLKSPLANE nr. 4650
til RC med 4 servoer (motor, højde-, side- og krængror).
spændvidde 1215 mm, målestok 1:6, motor 2,5-4,2 cm3 el-
ler 6,5 cm3 4-takts.
Pris byggesæt med RC-indbygningsdele ........... kr. 672,55

I USA køber man originalen som samlesæt og putter en
VW-motor i - og flyver......

Propeldrevet båd MINIPROp nr. 2165
til RC rned 1.2 servoer (ror og evt. motorregulering), læng_
de 530 mm. bredde 230 mm. vægt med RC ca. .l 

,3 kg.
Pris byggesæt uden motor. propel, akku ........... kr.264,95

Ved at bruge propel i stedet for skrue sejler MlNlpROp
gennem efterårets forhindringer på vandet, grøde og
vandplanter. Utrolig manøvredygtig.

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

Generalagentur og im port:

lb Andersen Hobby ApS
9620 Aalestrup, tlf . 08.64 13 33 N ærm este f o rh a nd I er a nvises gerne.

W+ige-æ-;t;

G RAUPNER J R

I := r -
/- t,_-

E4 ':-:
kr'. 790.00

^ y'-- '2;'2.

s,7i,æ

GRAUPNER/JR T30'14 FMsss, komplet
sæt med 1 servo kr. 1.995,00
27,35 el.40 MHz, udskif teligt sendermo-
dul, dual-rate, mixer-f unktion, servo-om-
skiftning, max. 7 servoer.

GRAUPNER/JR T1008 FMsss, komplet
sæt med 1 servo kr. 1.475,00
27.35 el.40 MHz, udskif teligt sendermo-
:Jl. ,.nax. 4 servoer.

GRAUPNER/GRUNDIG TM 2014 FM,
komplet sæt m. 1 servo ........ kr. 1.926,00
27,35 el.40 MHz, udskifteligt sendermo-
dul. Sender 8K kan udbygges med dual-
rate-modul, exponentialstyrings-modul,
omskifter-modul og/eller Nautic-skifter-
modul. Normal servo-poling (andre fabri-
kater kan anvendes).



FUTABA har en servo til ethvert formål .....
... fra den mindste FP-S20 med en trækkraft på 1,8 kg/cm og vægt på kun 24 gram, til den

siørste FP-S14, der trækker 13 kg/cm og vejer 250 gram.

FUTABA's servoer har numre med et, to eller tre cifre. Servoerne med et eller to cifre i
nummerer har 3-polet normalstik og pulse system 1,31 mS. Servoerne med tre cifre i

nummeret har modulstik og pulse-system 1,52 mS.

FUTABA's sen'oer kan tilpasses mange RC-anlæg af andre fabrikater. Næsten alle reservedele
er på lager i Danmark.

FUTAB-A, FP.SIO
Super mini sen e-.

Mål: 30,-1x 16 > l! =.:-.
Vægt: 2.{ ,era-n.
Trækkraft: 1..i i-_a ;i:.

FUTABA FP-SIO
Servo til sejlbåde.
Mål: 37 x 53 x 76 mm.
Vægt: 250 gram.
Trækkraft: 8 kglcm.

**e a
ai*:4&.8x
23 Å18%
fr*:59

,-'1,2: a
FUTABA FP.S2J 124
Nyhed - seno n:i ::a:.J> ir:o:o:
Mål: tlS._i x 23 y,:S i::::.
Vægt: 59 ,erarn.
Trækkraft: -{.5 ke .-::.

FUTABA FP.SII
Servo med lineart udtag.
Mål:38x20x45 mm.
Vægt: 40 gram.
Trækkraft: 2,3 kg/cm.

FL-T.{B.{ FP-S25
*::-' l ::l se; isil rin-e.

\l:-: 1i.-r ;. li :: J2.3 mm
: _ -.. <a --^-t -=:-- - r-:lr-.

FP-S26

FUTABA FP-S14
Servo til de helt store opgaver.
\1ål: 37 x 53 x 76 mm.
\'ægt: 250 gram.
Træ\kraft: l3 kg,'cm.

FP- 523
-- 

.a (Y

::x{::1

FL-T.{B{ FP-:al

''..-......'--,^.--
I 

=:-- 
+ :-: -

T.=lik.a:-.. -r.l iq :::.-

) FucaDa:
Danmarli

FUTABA FP-S2I/I2I
Servo med to kuglelejer
Mål: 39 x l9 x 3l ,5 mm.
Vægt: 36 gram.
Trækkraft: 3,3 kglcm.

FUTABA FP-S2IG
Servo med to kuglelejer - til understel.
Mål: 39 x l9 x 31,5 mm.
Vægt: 36 gram.
Trækkraft: 3,5 kglcm.

FUTABA F'P-SE

Serr o til underrrel.
\1ål: JJ x 23 .r -11 nrrr.
\'ægi: ,i0 grarn.
T:;':.1.i.:a::: S \i i:;r.

Itrport og en gros:

Kastagervej 27, 2730 Herlev,
tlf .02-91 01 0l

Vi anviser gerne nærntesle forhandler.

,4.y)
FUTABA FP-S26
Normal mini-servo m. kugleleje.
Mål: 40,5x20x40,5 mm.
Vægt: 47 gram.
Trækkraft: 3,2 kg/cm.

19x31 ^5?{,
tr*,*. 38a

t?-*7#w ,t:rt*:gAxlg\gt',t



beskrivelse og
i bladet!

Kr. 2.485r'

TURBOPLAN
KITTY
Spændvidde 1.280 mm

Kr. 849,'

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, Hospitalsgade 15, 8700 Horsens, 05-61 60 11

Hobby Hytten, Nygade 4,8600 Silkeborg,06'82 13 52
Teddy Legetøi & Hobby, Nørretorv, 7100 Veile, 05-82 39 14
Kolding Hobby, Søndergade 21, 6000 Kolding, 05-52O1 22
Vestjysk Hobby, Kongensgade 142,6700 Esbierg, 05-12 23 06
Jelsen Hobby & Elektronik, østergade 5-7,6400 Sønderborg,04-42 58 88
Odense Hobbylorrelning, Vesterbro 42, 5000 Odense, 09-12 21 04
Fawe & Hobbyhjørnet, Klosterplads 4, 5700 Svendborg, 09-21 31 31

Glala Hobby, Nørregade 5,4100 Ringsted,03-61 51 61.
Stengades Hobbycenter, Stengade 31, 3000 Helsingør, 02-21 04 60

i

Tag til Rødovre
når det gælder modelflyvnitrg,

Rc-biler og -både!
STORT UDVALG I BYGGESÆT OG MOTORER i de førende fabrikater.

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

SOLARFILM - BEKLÆDNINGSFOLIE i alle farver, ark på 65 x 125 cm.

PROFILHÆFTER: Eppler-Profile 1, Eppler-Profile 2 og NACA-Profile.
Uundværlig for den seriøse modelflyver.

FAGTIDSSKRIFTER: Flug - Radio Contr:ol Modeller - Radio Models - Aeromodeller

- Modell - Auto Modell - Schiffs Modell.

FUTABA _ GRAUPNER - MULTIPLEX - MICROPROP - ROBBE

- fjernstyringsanlæg og løsdele.

VI SENDER OVERALT

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, tlf. 0l-70 19 04



{lS

*{ade by TGE Ktage*furt

En ny dimension
i RC-flyvning
For alle, der gerne vil
flyve, og afig, der flyver.

-t!i I
l\.

:.æx*M* i,\v

Tekniske data, type RW 96:

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

- Nødvendigt antal styref unktioner: 3.

Vejl. udsalgspris incl. 227o moms kr. 2.485.-
(Motor og RC-udstyr medfølger ikke)



Hobbybranchens nrl

JM-I{OBBY
E@EBN Din rorhandler!

EEE!æ
Vi tilbyder dig

* førsteklasses service
* topkvalitet
* levering fra dag til dag
* æilig og reel betjening
* egen import - lave priser
* alle førende mærker - kendte

som mindre kendte
* 

'-'Yå',!il,,f'den 
ristige vare

På næste side ser du et lille udsnit af vort
store professionelle RC-program.
ldet vi ser frem til også at kunne betjene
dig med et af vore utallige tilbud, glæder vi
os til også at kunne byde dig velkommen i

vores store tilfredse kundekreds.

JM Hobby, Nørregade 16, 6600 Vejen,
Tlf, 05-36 39 62



Motorer
Webra Speed 20 RC. 3,5 cmr . 538.-
Webra 40 RC, 6,5 cms 580.-
Webra Speed 40 RC. 6.5 cn: . 756.-
Webra Blackhead 61 RC.

10,0 cm3 752.-
Webra Speed Cha,"np, c:.

10,0 cm3 985.-
Webra Speed 61 F.

10,0 cm: .....1.053.-
Webra Speed 61 F Rac ng.

10,0 cm: ..... 1.035.-
Webra Speed 91 RC.

1 5.0 cm: . ... 1 .1 68.-
Webra Speec 61 aGG

10,0 cm: . ..1.125.-
Webra T4 - 4-iari.

15,0 cm3 ..... 1.705,-
HP Gold Cup 20 F ................... 719.-
HP Gold Cup 40 F-RC ............. 795,-
HP Gold Cup 61 F-RC ............. 1.169.-
HP Gold Cup Pow,erTi, in ...... 2.400.-
OPS 60 RCA m. bagrnds.

og resonansdærncer ..... 1.450,-
OS 20 S Standard

m. deemper 346.-
OS 20 RC m. dæmper' 439,-
OS 30 RC m. dæmper 466,-
OS 40 RC m. dæmper 742,-
OS 40 FSR u. dæmper 828,.
OS 40 FSR m. dæmper .......... 944.-
OS 40 FSR-ABC u. dæmper .. 944.-
OS 40 VF-ABC u. dæmper ..... 985.-
OS 45 FSR u. dæmper 949,-
OS 45 FSR m. dæmper .......... 1.066,-
OS 46 VF-ABC u. dæmper .....1.107 ,-

OS 45 FS-f irtakt u. dæmper .. 1.169,-
OS 60 FS-f irtakt u. dæmper .. 1.708,-
OS 61 FSR u. dæmper ........... 1.165,-
OS 61 FSR m. dæmper .......... 1.298,-
OS 61 FSR-heli u. dæmper .... 1.314,-
OS 61 VF-ABC u. dæmper .....'1.314,-
OS 90 FSR u. dæmper 1.494,-
OS 120 2-cylinder u. dæmper 4.495,-

RC-anlæg
Multiplex Deita 2 r. 2 servo .. 724.-
Multiplex Eurc:a S:c:'i / 5

m.2 servo ..2.295.-
Multiplex Cornb. 5l

m.2 servo ....... . 2-2- .

Multiplex Roya -','::-
m.1servo........ :-a-=-

Multiplex Proii-[r::,

Multiplex Picoser,: .

Multiplex Microser,': . .

Multiplex Mini-servo
Multiplex Prof i-servo
Multiplex Liniar-servo .......
M u lti plex Prof i-Li n iar-servc
Multiplex Nano-servo
Multiplex PS3-servo
Multiplex PS30 BH-servo .....
M icroprop Vario-Favorit

m.2 servo .. 2.695.-
Microprop Vario-Pilot

m. 2 servo ..1.422.-

Microprop MPR26-servo........ 184,-
Microprop MPR2O-servo........ 392,-
Microprop MPR21-servo........ 315,-
Futaba FP-4L m. 3 servo ........1.487,-
Futaba FP-5LK m. 3 servo ..... 1.705,-
Futaba FP-6JN m.4 servo .....4.864,-
Futaba FP-8JN m.4 servo .....5.036,-
Futaba FP-S23 servo ............. 252,-
Futaba 5-121 servo 415,-

Motormodeller
Multiplex Bravo 20 490,-
Multiplex Rodeo 660,-
Multiplex Morane Rally ......... 1.104,-
Multiplex Big Lift 1.110,-
MKCurare60 .......................... 949,-
MK Arrow 60 ................. 999,-
Mantua Cosmo 3

- træ-skum 749,-
Svenson Dirty Birdy 989,-
Svenson Prima .......... 396,-
Svenson Fieseler Storch ....... 1.653,-
Svenson Bucker

Jungmeister 1.550,-
Pilot QB 40S .............. 562,-
Pilot QB 60 Monster 985,-
P i l_o_t A K_rq naqt_el 10- ...-.,,-.......,.. 895, -

Pilot PittsS-2A20 .................. 711,-
Pilot F-16 796,-
Pilot Tiger-Moth 40 ................. 985,-
Pilot Christin Eag1e ................ 1.053,-
Hegi MantaGX ....................... 562,-
Hegi T-45 430,-
HegiSnoopey......................... 448,-
HegiSuper-F1y.....................,.. 664,-
F e s fP-i pei-PT:i S 

-......... 
:.:.... -. -i8i;

Heglsnoopey tT ........;..---...: f393-;-
HegiTeddy 484,-
HegiBronco ......1.616,-

Svævemodeller
Multiplex Filius .......... 386,-
Multiplex Alpha .......... 859,-
Multiplex Hobby 1.103,-
Multiplex Fiesta 1.238,-
Multiplex Alpino 1.944,-
Pilot QB 1400 ............ 275,-
Pilot QB 1800 ............ 442.-
leg ASV/-'17 358.-
-E; S3-7 462.-

Tilbehør

Rorhorn, stor, 2 stk. ............... 4,10
Knækhængsel, lille, 10 stk. .. 4,75
Knækhængsel, stor, 10 stk. .. 4,75
Alm. hængsel.6 stk. 5,50
Alm. hængsel.8 stk. 9,50
Alm. hængsel. 10 stk. ............ 14,50
Krængrorsbeslag ................... 12,00
Styrbart næsehjul. 40 ............ 30,05
Styrbart næsehjul. 60 ............ 34,50
2 V akku, 7,5 Amp. 1 10.00
12 V akku,5,5 Amp. 235.00
Balsahøvl, lillemodel ............ 20.30
Balsahøvl, stor model ............ 21.35
Ekstra blade tilovenst. .......... 6.40
Gummitov .........230.00
Motorprøvestand ................... 79.50
Gløderørsnøg le ............... ....... 21.7 0
Sullivan filter ............ 19.00
Kavan tank,250 cm3 ............... 23,50
Kavan tank,300 cm3 ............... 23,75
Kavan tank,400 cm3 ............... 24,00
Kavan tank, 500 cm3 ............... 25,60
Multiplex tanksæt komplet

m. pumpe ..169,75
Siliconeslange,'1 meter......... 9,00
Alu. motorholder, 40 .............. 27,25
Alu. motorholder,60 .............. 32,30
Fingerbeskytter ...................... 1 1,00
Multiplex håndpumpe 125,00
Gummibånd, lille,30 stk. ...... 7,60
Gummibånd, mellem, 18 stk. 7,60
Gummibånd, stor, 12 stk. ...... 7,60
Stillringe, 3,0 mm, 4 stk. ........ 5,75
Stillringe,3,5 mm,4 stk. ........ 5,75
Stillringe,4,0 mm, 4 stk. ........ 5,75
Løs glødek1emme................... 14,50
Hjul,50 mm ............................. 19,00
Hjul,55 mm ............................. 22,50
Hjul,62 mm ............................. 24,50
Hjul,68 mm ............................. 26,30
Spi nner, rød-sort-hvid,

40 mm ........ 17,50
Spi nner, rød-sort-hvid,

45 mm ........ 19,25
Spi nner, rød-sort-hvid,

50 mm ........ 23,25
UHU Hart, 35 cl ............ 7,50
UHU Hart,125 cl ..................... 16,40
Britfix 19,30m1....................... 26.00
Oppustelige hjul m. ventil.

160 mm.2 stk. .............. .

Startklemme m. 4.0 A axku ..

c icd el

=

t

cira2
22

_:
-=

\^/eb r

r r 
=!

. 145.00
85.75

. 16.25
17.C0

. 16.25

. 33.50

. 25.50

. 285.00
- --:-: s:-c.:esæt 235,00
)'z-= :3{-po!'sav 935,50
S- ;a:::ækkabler, gul ........ 12,40
S- ;an trækkabler, rød........ 21 ,60
S- i.,an trækkabler, blå ........ 22,5O
G asiiber 1rækstænger,

kraf tig ........ 21,00
G lasf iber trækstænger,

ekstra kraf tig .................. 21,30
Glasfiber trækstænger

i sæt af 2 ......................... 56,25
Linkhylse for disse, 2 stk. ..... 10,50
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SA ER DET SLLT - \u nl tter det ikke læn-ee-

:e at sende kuponer ind fra lllodelflrre N1t nr.
3 81. hrorpå man anfører ire personer, som
man gerne vil forære et eksemplar af bladet. Vi
har opbrugt den del af restoplaget, som vi kan
afse til spøgen (og iøvrigt fået en del nye abon-
nenter på dette fremstød).

FUTABA IMPORT TILJAPAN - Futaba Im-
port Danmark's ejere og eneste medarbejdere,
Claus og Else Damgaard, planlægger i øjeblik-
ket en tur til landet, hvor det hele kommer fra.
Til november/december håber de at være i Ja-
pan og studere Futabas mange nye produkter.
Claus Damgaard oplyser iøvrigt, at de har sparet
sammen til turen igennem mange år. >Man bli-
ver ikke millionær af at sælge RC-udstyr,< for-
tæller han, >selv om Futaba Imports første regn-
skabsår er gået over al forventning.<

SVENSK OPDELING - Det kendte svenske

hobbyfirma SEMO bestod indtil i foraret af ba-
de forretningen Semo Hobby og af grossist-og
produktionsvirksomheden Sven E. Truedssons
Modellflygindustri. Nu er det tidligere firma delt
i to uafhængige virksomheder, idet forretningen
Semo Hobby videreføres som selvstændig for-
retning og Sven E. Truedssons Modellflygindu-
stri nu slår sine folder på en ny adresse som pro-
ducent af byggesæt og grossist af forskelligt ma-
teriel. Forretningen Semo Hobby ligger fortsat i
Storgatan 25, Malmtj, mens adressen til Sven E.
Truedssons Modellflygindustri er postbox
17005, 5-20010 Malmo.

For forbrugerne betyder opsplitningen ikke
:-o3:: ridere. ncn klubber kan dog fa en særlig'.--::.:::;' ilb::o. Srr-n E. Trueds.ons \1o-
: : . . 'l .. ; :. -: - . : - . :: : i J ; I r - :: r. .

H{LLO CHR. HøiT - " :.- .' .-: ... :--,-
- :!--.- ----::-.-:"

:: ::a ':, i." . - :-- 1,-:: :::::: : :.:', :: :.-::
::.. ..:--:i:,r:r- .: l'-: ::i.:: r..-r;:J. r -':
'. 

- :... ;. 
-..:: . -:'::-'-: j: 

-:....: :: ..':-^ ::.-

:.::: ::" ---...:-.:.-?--.:::. . :: ::-' -:a: i:.J:.-
::: ?: i:::::. =: -:i .:::.:: :.i\ ii ii:.cnJ3r3;r
.i::r -: S.:i :::g l::ri:gr: e: a'oonnement,, . Tja
. -. - b;er e: r ar po.:s:emplet pa F! n. men det
rjalp ikke megei ..... Christian Hsst har bedt
om at få ændret adressetrlkket på sit eksemplar
af bladet, men ri kan ikke finde ham i kartote-
ket. hror han skulle stå som Torben Høst. Vil du
kontakte os, så vi kan klare sagen?

JLMBO GARANTI - Foranlediget af vores
omtale af Bud Nosen's >Mr. Mulligan< i nr.
3z8l har Lars Petersen fra Jumbo Hobby med-
delt, at han giver garanti på alle Bud Nosen byg-
gesæt solgt af Jumbo Hobby. Skulle en køber
i-inde materialer i sit byggesæt, som ikke lever op
:il en rimelig standard, ombytter Jumbo Hobby
u,jr'n udgift lor kunden de pågældende ting.

FORL'DA\ELSE - På et møde i FAIs fritflyv-
:r:c:komite i maj måned i år diskuterede man
J!'i dengan_s kommende VM i Burgos. Man
:"lj:. at arrangementet virkede mindre velfun-
;efr-:. cnd det kunne ønskes, og der blev ligefrem
.::ll:: ior,.lag om at fratage den spanske aero-
i..::b \'\1'er. Dette forslag blev dog nedstemt, da
:.:: r urderede muligheden for at finde en anden
:::31r,:Lr: med så kort varscl for at være yderst
:::._::. S: hellere tage risikoen med den spanske

=::--i..-:.....
\\l AGE\TUR - Et nystartet firma, RC-ska-
.::.-c-..::. tiiblder som noget nyt i Danmark
Br:-':-...:a.:r:oCeller. Firmaet har ladet et par

=.r::..:: a:rr!e'!)-sge - først en F-16 og derefter
e;-. P-iiD \f riialg.

TILL\Kt\t- - \-: nar ikkc modlagct refcrater
::: :;: :::l.se ::i:;ilrningr-L6nkurrencer i au-

,i->: : ii. De: ..a, 6.pg ikke skjulcr. at Thomas
Kl.:e: i:i.-r ili. I r.'d Pierrc Trcbod-konkurren-
;;n r ga:klas:en. kun :låct med et par sekunder
ai den -.krappe canadier, Dare Sugden. Afgørel-
sen faldt i 7-minutters fly-off'et. Dermed fik
Thomas en fortjent oprejsning efter sin indsats
ved VM i Spanien.

Det samme kan siges om Steflen Jensen, der
sammen med fem andre fløj sig igennem til fly-
off'et ved FIA-konkurrencen i Poitou ugen ef-
ter. Fly-off'et blev fløjet i næsten død luft, og
Steffen måtte se sig passeret af to franskmænd,
bl.a. Gerald Nocque, der også gjorde en god ind-
sats ved VM. Men en tredieplads til Steff'en kun
få sekunder efter nr. I og 2 er virkelig l1ot.

FORSINKET - Denne gang ser det ud
til, at vi slår alle rekorder, hvad angår
forsinkelse. Det skyldes en lang række af
uheldige omstændighedcr, hvoraf vi skal
indskrænke os til at nævne to:

- En del af vore medarbejdere har ikke
overholdt de dead-lines, der har været
aftalt.

- En revideret produktionsplan, der
skulle klare produktionen på trods af
forsinkelser pga. for sen aflevering af
stof, brød sammen, da den ansvarsha-
vende redaktør blev syg.

Hele redaktionen beklager for-sinkcl-
sen, og vi skal da opllsc, at der t'ra
Dansk Modelflyve Forbund' sidc kan
ventes et udspil, -som skullc kunne hjiclpe
til med at la orerholdt udgirelsestermi-
nerne i fremtidcn. Red.

In



Mer' linestyring!
Vi synes, jeres blad er blevet for præget
af radiostyring i lorhold til linestyring,
efter at Modelflyve Nyt og RC-informa-
tion er slået sammen til 6t blad.

Jcres blad indeholder ca.:
4790 radiostyring,
2890 fritflyvning,
25Vo linestyring.

Vi synes, det skulle indeholdc ca.:
3390 radiostyring,
33o/o fritflyvning,
33o/o linestyring.

I kunne f.cks. genopfri.ke mJnii ri a!
tegningcr, som var i >Hobb1 Blac;:, :

60'erne, f.eks. Nobler, \akke. T::::::
Bird, Trumf Special, Dolnhi;r. C,:r C=:.
Kip og Zip.

Vi sender .amtid;g :iir.::r= . _i :r i:J-
vejlcdning til ,'SoceCl Co:z:.*. ..':.
måske kan sætte skub r :-i.:e t!-_r\rli13.
idet den både er en god beglnder- og
kunstfll r ning.modei.

Hilsen,

HENNINC PETERSEN
Solbakken 38, 6230 Rødekro

JAN L. ANDERSEN
Solbakken 52, 6230 Rødekro

Tak for brevet. Dengang Modelflyve Nyt
og RC-informalion blev slået sammen,
enedes de tre modelflyveunioner om, at
specialsroffet i bladet skulle fordeles så-
ledes, at ca. 50Vo af dette slof vur RC-
slr1f, og reslen af stoffet skulle vcere lige
meget frit-flyvtting og linestyring. Jeres
oplælting yiser, ol vi er tcel pr) denne for-
deling.

Begrundelsen.for ut.fttrclele pludsen ef-
ler disse retnin{slinier er, at tler er man-
ge, tnun?e.llcre RC-.ft.r'vere end line-
.st)'rint!s- og -lrir.l'l.tvnin,!t_lctlk. Oz rler til
.jo vere noturli,t! at ta,le hens.r'n ril deuc
rcd .lordelin,:art u-f sto.l.lbt.

Iøvriqt er tler li,!e su nleget -<to.f ,ior
hverLruJtpe - i snit - sortt der rar i de
lo gantle btude lilsarttrnen.

Hvis der engang kontmer lige su rnange

.l'ril.fl_yvere og linestyrede, sortt der er ra-
diost.vrecle, så vil det selv.følgelig t'ære ri-
nelig ur Jølge jeres forslag ont at -t'ordele
.tto.f|et nrcd li!!e nrcget til hver gruppe. Så
klø pii rned begynderarbejdet! (Der sker
vist allereda en del i Rødekro-klub-
ben.....)

l/i cr ikke scvrlig interesserede i n! gen-
oplr.t kke qantlc legninger, sortt I fore-
slar. Dar er su trtunge n.te modelle r, sont i
hojert' :trad end de qutrtle lever op til da-
qens kruv ctrtt hurtigth.y glede og solide
konstruktione r. Der.lor vil vi rnegct helle-
re have legnittgL'r til n.,,a rnrtdellar - sottt

-[.eks. "Speed.r' Con:ola<., - rry ltringe
denr i bladet.

Med venlig hilsen, Per Crurinet

Tegning og blggevejledning til Speedl
Gonzales findes på side 40 her i bladel.

PL{\t'T-ih{L\ - : -- : .: .:_:;:: :r t;c-
.r-. l- :i- . . J :.:. -.'_ -: l:- -:-..."-: : D::-
-:-.. --- ::.:---.=..:- 1-. il--:.=:::: S\_a::
)'1:.:: '.-rr:. -: - S.-.-,-. -.:- tt:t "-.:..::-:.:'.-rr;1;. ll-.tr:-.:: =t :::-=:i:=. .-: :::-
:1.; =- =:: : .-:..::- :.- {:::-:,-:..,-.::.. :..-: r --:-
:!: --_j-j ---:: ..'i.:.::. E:-r K,-.-::!: --:.r.:: r::;-
::- j: i.-:Ifji::.3::3_ij: i.tr-j:; ir:'-:r,II::e:l: ::i
dis.e små gummimo:ormodelier. ,rorn rtan gerne
sælger til inreresserede. Få err. mere ar ride di-
rekte fra Erik på rlf. 07-35 17 67 (bedsr kl.
r7-r 8).

LISTESKÆRER - Lars Petersen fra Jumbo
Hobby oplyser, at problemet med, at kniven
bøjer på Master Aircraft balsa stripper (se omta-
len i Modelflyve Nyt nr. 4/81)kan mindskes væ-
sentligt ved at anvende det lange, slanke Stanley-
blad i stedet for den type, der leveres med liste-
skæreren.

PRAGMATIK - FAIs problemer med at accep-
tere arrangører af VM, EM og lignende større
stævner, er nu blevet mindre. Tidligere kreevede
FAI, at arrangøren - dvs. den nationale aero-
klub - skulle sikre, at alle FAIs medlemslande
kunne deltage i den pågældende konkurrence.
Ellers kunne arrangøren simpelthen ikke god-
kendes.

\Ien ri..e landr.s afvisning al at give f.eks.
Sldalriiia o-c I\:acl indrcj.ctilladelse har bet1.
del. ar anrallei ai mulige arrancorlande for kon-
Lurren:er : FAI-:cg: er t'ler cl nege: l!11.. På el af
de.e:.ie.te n.';er: F.-\l hlr:::: i:::o: r:,i:rg:t
en ændret !ornuL':;ng ai 'fr.::ngeis:rne ior al
kunne acceptr're et arranslrrland. Krare: er nu.
at aeroklubben indb,yder aile FAls medlemsian-
de til mesterskaberne. Hr is landers poliriske
myndighed derefter nægter visse lande indrejse-
tilladelse, så oplattes det fremover som et poli-
tisk problem - og ikke som et anliggende, FAI
skal blande sig i!

Mon ikke de fleste - uanset hvad de mener
om Sydafrika og Israel - vil synes, at dette er en
glimrende illustration af udtrykket om at springe
over, hvor gzerdet er lavest?

RIIGELFORSLAG - Efter det skandaløse frit-
flyvnings-VM i Spanien i august i år cr der allere-
de foreslået en lang raekke regelændringer til
FAI-mødet i december måned iår. Fritflyvnings-
Unionen har sendt forslag til regelændringer, og
fra FAI's subcommittee lor fritflyvning er der
ogsa anmeldt en række stØrre og mindre ændrin-
gcr.

De ræscntligste danske l'orslag er:

- Bortlald af kravet om processing.

- Bortiald af reglen om, at man kun må bru-
ge irL- modellcr i en konkurrence,

- Forslag om at en konkurrence kan udsæt-
tes i tilfælde af, at resultatet skønnes at
blive sportsligt utilfredsstillende. Udsættel-
sen skal kunne besluttes af FAI-juryen.

F.{l-lor-slagene er:

- Borttald af reglen om, at en flyvning på
unier 20 sek. giver ret til omstart,

- Bor:taici ai reglen om, at gasmotormodel-
ler skal hare 20 g/dm: planbelastning. I
stedet loreslår man en arealregel, der siger,
at det totale planareal skal være mellem 30
og 40 dm:. Vægtreglen om at modellen skal
veje mindst 300 g pr. kubikcentimeter slag-
volumen på motoren skal bibeholdes,

- Nedsættelse af øvre grænse for vindhastig-
hed fra 12 til 9 m/sek. målt i 2 meters højde
i en periode på 60 sek.

Desuden foreslår FAl-komiteen en række
mindre væsentlige justeringer af reglerne, så de
kommer i overensstemmelse med praksis og
hvad man vil betegne som )fair play(.

ALTINGS RELATMTET - Ved VM i Burgos
snakkede vi med en af de kinesiske ledsagere,
som talte glimrende engelsk. Vi var naturligvis
meget interesseret i at høre lidt om fritflyvnin-
gens udbredelse i Kina. Og det gik da også helt

POLFLYVNINGSSTÆVNE - Søndag
d. 8. november afholder Rydhave Slots
l\{odelflyveklub det traditionelle polflyv-
ningsstævne for elektromodeller.

Der blirer fløjet i flg. klasser:
Skalamodeller
Hangarsk i bs landing
Speed
>Slap a' klassen<

Bemærk at kamplllvning er udgået,
da det er lidt hårdt ved gulvet og model-
lerne. I stedet har vi lavet en >slap a'<
klasse, hvor du kan medbringe diverse
fantasimodeller, skøre påfund og andre
sjove sager.

Stævnegebyr: Gratis, da der ikke uddeles
præmier.
Tid: Søndag d. 8/l I kl. 9.00-16.00.
S/ed.' Rydhave Slots Ungdomsskole,
7830 Vinderup (15 km nord for Holste-
bro mod Skive).
Tilmelding: Hurtigst muligt til:

Hans Rabenhøj
Rydhave Slots Ungdomsskole
7830 Vinderup
07-41 2t 28

NB: Der kan flyves med op til 6,5 m line.
Tag evt. selv grej med.

l0



KLLB}I.JIRKER
Tak for de mange

flotre klubmterker,
son vi_får tilsendt.
Her viser vi de sidste
nye - desvcerre kan
vi kun vise dem i
sortlhtid, hvilkel
ikke yder dent
retfærdighed.

godt elterhånden - 
ja, især i .A2 og u'akefield

- gasklassen var lang: ira så populær som man
kunne ønske. \å. spurg:e r: - hr o: mange fl}'
ver da gas i Kinal - Å:li. iur :.. l--:lxi .l1L\e:.
lød svaret.....

NYE AGE\TL-RER - Jø:ger Ha::;e :: :.::::
dansk forhandler af Peri-e:l Pa:r-: ag f..; F-:::. i
første omgang koncenirere: ma: ::-r c:r: .i-':-
modeller til radiostl'ring i Top Flii:'s ka:alo_: -det er modeller som P-5lB \fustang. P--19 -{ra-
cobra, P-40 Warhaqk. F{U-l-{ Corsair, F8F-l
Bearcat - men det er tanken at hjemta_se andre
modeller fra Top Flite's katalog, hvis der viser
sig interesse for det.

SVENSK RANGLISTE - Toppen af kranseka-
gen i svensk fritflyvning fremgår af den sidst ud-
sendte >Landsligan< fra det svenske modelflyve-
forbund, SMFF. I FIA hedder de to højst place-
rede (i rækkefølge fra nr. I og nedefter): Mats
Rosling, Per Qvarnstrom, Agne Hammar, Hå-
kan Nisson, Per-Arne Svensson, Gbsta Franzdn,
Cunnar Holm, Bror Eimar, Anders Persson og
Bo Jansson. I F1B er top-fem Bjorn Sdderstrom,
Sture Johansson, Bror Eimar, Leif Ericsson og
Inger Johansson. Og i FIC hedder de Hans
Lindholm, Gerald Bohman, Lars-Gunnar
Lindblad, Gunnar Agren og Ulf Carlsson.

TERMIKLU\TE - Der er siili.e:: :r:3.:ge. c.r
har haft problemer rn:c al .ia::; --::: ::. ::::.
termikbremser. men h:: :: ;:. i:-::, D:: :::,'::
sig om en bomuldi.:..: :j. ::. j -::. :... :..:.
som er imprægnere:::i i;:.::. *,-. r.-.::: -.--i
US $ for 4 m og kail kLirr: ::: B.-: i..:;. \1:-
dels, P. O. Bor -129. Ski.:r:. \--:::. C.::..:.
28776, USA. Blue Rid_:: \t.-::.. :-::--.: :- :-:-.:
de meget fine P-30 b1gge.=:::. S:,,-: l:; :

FORSIDEN - Som så ofte :..: ir..J:: r:.':
blads forside af et fritflpnings'cil-*:- H.--. :-
synes, det kunne veere sjort meC ,:: RC- :..::
linestyringsbillede i stedet, så ,send o' :c:::::-
fier. Vi kan bruge både sort/hvid- og iane::.-:-
der (vi foretrækker sort/hvid .....), der er kc;:e-
ret på papir. Dias kan ikke bruges. Du iå: ilrc
billeder retur efter brugen - uskadte!

Abonndr på Modelflyve l{yt !
Fa \loielt11 re \ii lererer gennem brevsprækken hver gan-e det udkommer! På ku-

;oi3r:r.::r:d3: kan du be::ilie abonnenient lor reslen af 1981 (1 blad) til l1 kr.

Enkeltnumre og samlebind
Du kan også besriile,sanile num:e a: bladr':. K:1ds Ce numre af. som du ønsker, på

kuponen herunder. Da r i ikxe længere kan iiibl de kornplette årgange, sætter r i pri-

sen efter, hvor mange -eamle numre, du køber.
lvlodelflyre N1't sælger også praktiske og solide samlebind, som hver rummer op

til 12 blade, altså 2 årgange. Samlebindene leveres i farverne rød og gul (sølvfarve og

blå er midlertidigt udsolgt).

OBS: Betal først, når du får en regning fra os! Vi ekspederer din bestilling i løbet af
et par dage efter at vi modtager kuponen. 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 forenkler vores regnskab!

Hvis du ikke til klippe i bladet, så send din hestilling i et brey eller pd el postkort. Husk t)delig alsenderutlresse!

Hermed bestiller jeg:

:, Abonnement for l98l fra
(1 blad), pris kr. ll.-.

Follende enk.'l:nurr.r; ( lrr e

lllt
llr
III
!

Priser pd gantle blade:
Blade fra 1977-1980:
Vcd bestillinc a1 l eller I bladr'cr :tlkpri-sr'n

.:k. incl.

r-: s:.6.-::- sik. incl. por

TILBLD:.'\.,: i numre fra 1978-1980 som
:::::: i: på ,agcr koster kr. 40,- incl. porto.

E;rieltnumre fra l98l koster I l,- kr. pr. stk.
inci. porto.

nr. 6/81

I
T
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Den danske holdleder Eric Frank
fortæller her om derre ars
verdensmesterskab i højstart for
RC-svævemodeller, der fandt sted
12.-17 . juli i Sacramento,
Californien, USA.

Lad mig slå fast: det er hverken nemt eller billigt
at tage til Sacramento, Californien, læsset med
modelfly og grej til en uges FAl-konkurrence.
Derfor var det ckstra glædcligt, at de tre øverstc
på udtagelseslisten alle ønskede at dcltage, såle_
dcs at Danmark kunne stille med det stærkest
mulige hold. Dc trc pilotcr var I_eif petersen
(NI]K), Niels Hassing (NFK) samt perer Frank
(AMC). Desudcn deltog jcg selv som holdlcder
og min far Henry Frank som hjælper undcr clcn
forudgående rricning.

Vi tog sammcn afstcd lor.lda,c cl. 2/7 t'ra Ka_
srrup I uilhairr. og cllcre lintcr.cn(r(,lr]noi-,l \i

Flyvepladsen hård som sten
Mandag d. 6. kørte Niels og jeg ud for at se på
flyvepladsen. Denne lå i et øde og fladt mark_
landskab ca. % times kørsel fra campingpladsen
og måtte siges at være lidt al en skuffelse. For
det førstq var endnu kun halvclelen af <iet lovede
græsarcal siaet (gries betyder hcr nogle tørre, af_
svcdne, stire og stikkcnde gevækster, vclegncde
til ar skicre liner orer med o_c få iskoene), for
dc: ancc't rar dct :laede omracle na:rrnest bar

ir..--,: ;-. S:;,: BLrnister strækker linen
. -':,.,-. -a.) t,-a:ar 

_i'l1r Stzrt. En melode, der
1 1 7' r: 7 :' ; t r r; t :i z u n : s h ø.i de, e nd nta n el le rs
t tile -ti.

jord, dc-r :ro\eCe fanrastisk og ellers var lige så
hårdt som beron. Lcif o_s peter i,ar ikke ..å, du
ingen af dem rar lærdige med at bygge cle ny-
konstruerede modeller, de skulle flyve med iil
konkurrencen! (Skam jer).

Tilbage til flyvepladsen: Vi satte spillet op, el_
ler rettere prøvede på det, for ciet viste sig nemlig
at være næsten umuligt at slå pløkke i den hårde
jord; slog man med en sten, bøjede pløkken i sre_
det. Vi fik det dog sar op, og Niels fløj nogle
gange for at trimme sine modeller ind, hvorefter
vi tog hjem. Vi købte senere en hammer og nogle
nye pløkke (kæmpcsøm), hvilket hjalp lidt på sa-
gen.

Næste dag var de andre fzerdige med model-
lerne, og vi tog allesammen ud på pladsen. Her
mødte vi italienerne og australierne, og i løbet af
de følgende dage dukkede hollænderne, ameri_
kanerne, canadierne, luxemburgerne og efter_
hånden de fleste deltagere op. Men hvor blev
s1'dafrikanerne, holdvinderne fra sidste VM, af?

Der blev elterhåndcn klart, at arrangørerne,
the Acadenrl, ol Model Aeronautics med folk
i.ær fra San Francisco, ikke var helt så effektive,
.om dc burde rære. Bl.a. rar der ingen frekvens_
kontrol under fortræningen, kun et hastigt lavet
klemmesysrem fra den østrigske holdleder Frido_
lin Fritz lorhindrede det helt store kaos. Der var
heller ikke sørget for solsejl og drikkevand før
konkurrencen, hvilket var næsten uudholdeligt
med den altid skyfri himmel og temperaturer op
til 43' C. Dcrfor sørgede vi for ikke at være der
omkring middagstid, men enten træne morgen
eller eftermiddag.

Søndag var sidste rigtige rræningsdag, og først
nu dukkedc s\enskc-rne op. De havde kun en Iø-
bcline med sig, o-a dcn r iste sig naturligvis at væ-
rc helt umulig at srarrc med, især i svag vind.
hvilket der aitid rar om morgenen. De var da så
heldi_se ar fa ior ar lane et el-spil af det ameri-
kanske hoid, men kunne ikke nå at lære det or_
dcntiigr ar kc-nde. Norge havde meldt fra og kom
ikke. Iorri_ct blcv solsejl og baner stillet op i lø-
bct af denne dag.

BREV

Modelflyvenyt
Mariendal svei 47
DK-5610 Assens



Officiel træning
Mandag d. 1,1. ra: ,o::-::ai p=;i.= da1',,. hul-
ket betød, at hrer la::j t]k lildeh :: rime. hror
de kunne rræne ,,lire,, med oftlcials prå. Der rar
meget fonirrende. og rj nåede da heller ikke ret
meget under ror+ ?eioCe. .{lle lande var nu
mødt op, 2 ial:. cr:. 66 pilorer; der viste sig, at
sydafrikanerne i:ari: ræ:et i områder i over en
uge, men blor ::=::: : ::C og ro og uden fre-
kvensproblerne: på e:^ :::nrnelig mark andet-
steds. Sydafnka J".:J: ::_: ier:igr bemærket ved
at være det enes:e i.-:-i-:::::;:-eriatne,< land,
der ikke benlr:ed: ii:=:-;:-.:. ::el dobbeh r.
form. Derre g:aetd:: d1: :lii: ::: r1e mand på
holdet, Andl Keil. ;:: :-::-. gk:: ræker<.
Det berømte Da-rse--:ea::- ::a Os:::_: :r åbenban
opløst, i hven riltæld: =t1::: :_:.::::er F. Friiz
op med nogle heh n1::----q. ::::ii.::-::::ærlig
overbevisende flpr::_i. r-:--.< ::: K. F. \\'-:::
Jr. Derimod dehog :::s:: \]1'. :_-- i. R.-;:.
Decker fra Tlskland :g::- : i:.

A f start met oder d o=: : ==: : =- _ - 
= 
: _- _ = : : _- :: :.

der var kun ganske tå :r:c:--::::- --:; :.'-_:_-. .::
sidste tilhørende de mcr :::::::--= :::= ---:-_ ?:-
ru og Mexico, der t1øj do:1.e.: r-i:::-.-r=-i:+*::
af Amigo-typ€n og naruriig-. ::.-i :-=---::i=
sidst.

Konkurrenceledelsen havde kun
dårligt kendskab til reglerne
Mandag aften var jeg til møde med de ornge
holdledere og arrangørerne om regler og prc-E-
dure. Her viste det sig, at arrangørerne mildr
sagt kendte reglerne dårligt, hvilket resulrerede i

.:o: ;d.ade os :Trange ko-ek:io;rer især tra den
s;-dairikanske holdleder Jack ^\bbott's side.
Detre kunne nok eive bange anelser mht. stæ\-
nets afvikling, og dei viste sig da også, at det hele
kom til at gå endog meget trægt, specielt i star-
ten, idet der kun blev fløjet fire runder på de fire
konkurrencedage (imod otte runder ved VM i
Belgien. Dette medførte iøvrigt, at der ingen
smid-væk-runder blev).

Lad mig forresten lige opsummere FAI-regler-
ne, der afviger en del fra vores egne højstartsreg-
ler; FAI har tre flyveopgaver i en runde: Varig-
hed, distance og speed. Varigheden består af en
6 min. præcisionsflyvning efterfulgt af en prik-
landing, hvor der fratrækkes points for hver me-
ters afstand fra et punkt ud til 15 meter. Des-

uden har man 9 min. arbejdstid. hvorunder man
må ioretage flere forsø,e. Disrancen -eår ud på a:
t11e fl*t mulige ben å I j0 n : ræ- o_e =s:-r:ri. Cog r,ar. ll ben. H::::::: S -,-.- r-re;:-
:::j::l :le:::::--:- I.lel:: i-:r=::: l' ljf
=. : =-s- sg =::i:::- :-r:.i:: --::-:--a.--; ;r;:
::- :----i3: -.'l'-: -re--.::-:; ;å : -I':--- 3:: ; --:5
:. _]_ 

=_ --; r:=i- -.- -_:-.::5 :.;-.::3Å.-ii.
J:-: -.ir::=- '= ::ril:--: :å:= \-=-i :g L<: a: å
:l -::- : 

=_ 
:r : :='--- :- .--:*i -- i-:a:i : :æ :^: n gen.

---r ,-"-:i:- ie =i::: -:- =:- :E : ----=:i: den bløde
:';:-:ir=i-*;:=-: --;,::-. I s?e=€:l er der 4 min.
r-:e::::::. =ff- - =;:- :.-:i: gå*i ind i banen,
i::- -:- :ii: g=--"J: :.1*gi'.- I distancen og
;:e:<-- r:s :ii: :::-:;s3oinrs.

Afviklingen af runderne
Ved derre gærlte blev der sranet i flight-groups
med i-10 piloter i hrer, der sætter spil op samti-

Herover ses det kraftige canadiske el-spil, der
varforsynet med 24 V motor.
Til venstre det danske hold. Fra venstre ses

Leif Petersen, Eric Frank (pd knæ), Niels
Hassing og Peter Frank. Sidste dansker, Henry
Frank, holder kameraet.

dig og får samme arbejdstidsperiode. I praksis:
en pilot kaldes til start, han tager fly og sender,
og vi tre hjælpere tager spil + generator + tilbe-
hør og slææææber de godt 200 m ud til startom-
rådet. Her gives arbejdstids-start, og alle 5-10
hold sender en mand i løb ud med omløberen, af
indlysende grunde nogenlunde i samme retning
mod vinden og uden at krydse. Denne mand må
blive ude ved omløberen for at kunne bringe
skærmen hurtigt tilbage i tilfælde af re-launch
(omstart inden for arbejdstiden), idet der blev
indført den regel, at alle straks efter udløsning
skulle spole faldskærmen ind til omløberen, el-
lers gik linerne stensikkert i kludder med hinan-
den med læssevis af protester og omstarter til
følge. Dette skete nu alligevel på trods af denne
regel. der iør'rigr først blev indført i løber af an-
dendagen.

Start på konkurrencen
Tirsdag morgen begyndte selve konkurrencen.
Som altid var der nærmest vindstille her først på
dagen, og som sædvanlig blæste det om efter-
middagen op til en frisk vind. Første flyveopga-
ve var distance: her fik de fleste 12 ben, deri-
blandt Peter, mens Leif og Niels måtte nøjes
med 7 ben. Iøvrigt fik Niels hele tre omflyvnin-
ger pga. dommerfejl, men sidste gang var han så
uheldig, at linen knækkede, så han kun kunne
nå de 7 ben.

Det viste sig også, at netop denne flyveopgave
blev >slagteren< blandt de tre opgaver, idet man
jo dårligt kan tillade sig at afvige meget fra ba-
nen for at søge termik, hvis der er synk i banen.
Det var faktisk kun s1'dafrikanerne, der turde
benl'rte sig af denne teknik, noget de et par gan-
ge høstede stort bifald lor fra de ør,rige deltage-
rs side: de rar da også efier min mening de bed-
.:e pilo:er red siærnet.

\-: ku:n: nu lbr alror studere de forskellige
::r-::ek:l:kler, og her var der især tre, der
sp:a-:rg i øjnene. For det første var det klart, at
:1'skerne fik måske 20 m større højde end næsten
alle ør'rige deltagere, men nogen rimelig forkla-
ring er det endnu ikke lykkedes os at finde. Der-
næst benyttede især Englands Sean Bannister sig
af den metode at strække linen så meget før
start, at modellen befaldt sig 30 m bag spillet og
således havde meget mere line end vi normalt-
startende. Med vores nylonline (1,2 mm) kunne
dette ikke lade sig gøre, da linen skal opfylde vis-
se målekrav, som gør at den ikke kan strækkes
så meget.

Endelig viste canadierne en fuldstændig ny

fortsættes næste side
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startteknik, en \askeicgt!' kaiapuit'lan. I .teiicr
for som allc andre al foric_re at \ont:1., ii ::..':
op på linen som muligt og i:rei::: i,:,::::-:::'.:-
dellen al. bnrsl!' .JniJi!::tr :r.r .:. .-:. ::.::_::
til at gire modeli:n rnai.inl;::.ia:: : ::. ::3i :j-
ne kun 20 m orerjorci::r. incir:i ii:: n-le.:e linc ra:
trukket ind. hroreiler de rcd hjælp af en ucilo.r'
lig højstartskrog skod lodrer ril rejrs som en ra-
ket og nåc'de samme højdc som normalt. Det ge-

niale red meroden er. at man opnarr næsten top-
højde selv i vindstille, men til gengæld fører den
til en enorm belastning af line, spil og modcl,
hvilket canadierne gav talrige beviser på. De
knækkede indtil flere vinger, som ellers var lavet
af en meget stærk konstruklion med vingen ud i

et stykke, og antallet af linebrud var næslen lig
antallet af flyvninger. Se også blot resultatlisten!
Spillet var da også usædvanlig kraftigt, det kørte
f.cks. på 24 V mod alle andres l2 V, og det kun-
ne selv deres meget kraftige line ikke holde til.

Det skal dog siges, at den hårde jord og det
stive græs heller ikke var blidt mod linerne, fak-
tisk havde de f'leste landc problemer med kn:ck-
kede liner, ikke mindst os selv, der i løbet af l'ire
dage sled to 1,2 mm nylonliner op (til 200 kr.
stykket).

.{n;;;-- :iir 3.'1;i'. .'' :: >::r:. ---: ::: :: ci:::-
J- i::-:::> S:::. Br:-:,,.::: :-.: '.:: :: ii-r:
.:-=: .J,:. :-:..:-:.:- :.: :: \.\ .Jr.. i::l: J: l--i\i-
1l::a: a\:::; :J-:a ,.i; ai iI3:.3 ; lelnik iør
::1 ;rike:e. T:i ranneni;gning -ik3i n-tnar, u,
hur:ig-.i3 lid red \'\1 1979 r'ar 9,5 sek., dengang
n1 rerdensrekord. Peter fløj 10,4 sek. efter en
meget fin flyvning, Leif 13,2, mens Niels var
uheldig og måtte nøjes med 17,4. Iøvrigt blev der
fløjet meget hurtigere ved dette VM end ved det
forrige, med de hurtigste i hver runde på under
l0 sek. De fleste fløj speeden ved at dykke lodret
nedad til næsten jordhøjde, før de gik ind i ba-
nen, hvorefter de lavede et ret skarpt vandret
sving ved Blinien, men Tysklands Ralph Decker
lavede igen sine omvendte immelmann's med et
halv rul før svinget efterfulgt af et halvt loop
nedad. Og så nåede vi ikke mere den dag.

Anden konkurrencedag
Onsdag startedes med at flyve den manglende
varighed fra første runde, men trods flere re-
launch'er fik ingcn af vores piloter meget over 5
min., men landede til gengæld pænt. Iøvrigt sås
lngen spydlandinger ved dette VM; hvis nogen

Det amerikanske hold, .fra venstre Holley,
holdleder Preuss, Blake, Il'ork (hjælper) og
Edberg.

havde prøvet, ville modellen sandsynligr is bræk-
ke i syv stykker pga. betonjorden. Da de flesre
deltagere benyttede en eller anden form for
bremse, forstod de dog også at lande på den
))pæne(( måde. Efter 1. runde på Danmark som
nr. 13, med Niels 48, Leif 42 og Peter 18.

Anden runde begyndte med varighed igen, og
her opnåede Peter som den eneste deltager max.
points. Niels fik 6 min., men landede nogle me-
ter fra mærket, Leif fik omkring fem min. Spee-
den gik ganske godt; Leif fløj 12,3 sek., Niels
12,7 og Peter en flot 10,3. Runden blev vundet
af den stærke østriger Karl Wasner Jr. med 9,0.
Der blev ikke fløjet mere denne dag.

Tredie konkurrencedag
Torsdag beglndte med 2. rundes distance: Her
irk \ir']. ll ben, Peter 1l% (30 cm fra at nå 12
'ce::) og Leii 1l ben. Hermed var 2. runde fær-
;ig. og r ore piloter var nu avanceret en del: Niels

-r-. Le;i 3-1 og Peter 9. De førende var: l. Banni-
.:e: (GB). f. \'aurh (D), 3. Holley (USA), 4.
\\'asner Jr. (ØST), 5. Blake (USA).

I 3. rundes termik fik Leif ca. 5 min. og fuld
landing, mens Peter og Niels begge fik 6.01 og
fuld landing og dermed sammen med to andre
deltagere fik max. points. I speeden fløj Peter
igen 10,3, Leif 13,2 og Niels 13,7. Den blev vun-
det af canadieren David Wright i ny rekordtid:
8,5 sek. Wright benyttede her den føromtalte ca-
nadiske startmetode på helt utraditionel vis, idet
spillet blev placeret således, at han kunne skyde
sig direkte ind i hastighedsbanen uden først at
vinde højde. Ved hjælp af den udløselige høj-
startskrog kunne han frigøre sig fra linen umid-
delbart inden passagen af A-linien, således at
forsøget var gyldigt. En meget flot præstation.
Iøvrigt forsøgte en anden canadier sig med sam-
me metode, men i skuddet blev begge vinger re-
vet af, og kroppen fortsatte alene banen igennem
og landede ved siden af svingdommeren. Som
sagt, det canadiske spil trak temmelig kraftigt.

Fjerde og sidste
konkurrencedag
Fredag var stævnets sidste dag. Den startede
med 3. rundes distance. Her fik Niels 12 ben,
Leif I I og Peter l0%. Peter var nu på en 7. plads
efter at have ligget som nr. 6 før denne uheldige
distance, Niels var nr. 28 og Leif nr. 32. I toppen
\ar Bannister rykket ned på 3. pladsen efter en
mr'get dårlig rarighed, og Blake røg ned på 14.
pladsen efter at have fået 6 ben i distancen.

Fjcrde og sidste runde begyndte med distance
igen, og her fik Niels 12 ben, mens Leif og Peter
måtte nøjes med l0 ben. Peter først i sidste
øjeblik i sin tredie relaunch (10. ben få sekunder
før arbejdstidens ophør), efter at vi alle fire hav-
de puklet som gale for at nå det. Den sidste
speed var kun sort uheld for os: linen knækkede
for alle tre, og med 4 min. arbejdstid er det umu-
ligt at nå at reparere den, så Leif og Niels måtte
gennemføre fra halv højde til de efter omstæn-
dighederne fine tider 14,4 og 14,7. Peter havde
næsten fuld højde, da linen knækkede, men til
gengæld vendte han for tidligt ved B-linien og

Her er det s;dafrikanske hold, fra venstre:
Spavns, Gerneke, Abbotl (holdleder), Keil og
en hjælper. Nej, der er ingen sorte pd holdet

- det er bare reproduktionen fra farvefotos,
sorn giver de hvide sydofrikanere kulør.
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måtte rundt igen til den egl. fantastiske tid 14,5.
Dette rykkede ham langt ned i placeringerne.
Speeden blev vundet af tyskeren Werner Vauth
med 9,5, og han lå nu før sidste flyvning - va-
righed - på en sikker førsteplads.

I varigheden fik Peter 6.O4 og fuld landing,
hvilket placerede ham på en samlet 12. plads, en
fornem placering for en førstegangsdeltager i
FAI. Leif fik ca. 4 minutter og fuld landing og
sluttede som nr. 32. Niels frk ca. 5Yz min. og lan-
ding og sluttede som nr. 26, en klar forbedring
fra sidste VM, hvor han blev nr. 37. Holdmæs-
sigt blev Danmark nr. 8, en plads bedre end sid-
ste gang og iøvrigt en meget fin placering, når
man ser, hvilke store flyvenationer vi slog.

Nerver, nerver .....
Imidlertid var verdensmesteren jo ikke fundet
endnu, men da Vauth gik ud til sin sidste varig-
hed, regnede alle med, at han ville vinde, idet
han blot behøvede at fa 4V, min. for at vinde.
Men han vau totalt slået ud af nen er, og efter at
have fløjet ca. fire min. landede han langt ræk i
medvinden uden for pladsen, hvilket eirer 0
point, og i den resterende arbej&rid kunne han
kun nå at få 2 min., si han må:re i srede: :e rEr-
densmesterskabet ga ril den meger srabih t15 en-

de amerikaner D*'ight Hollel'. -1: år. .€rgerlig;t
for tyskeren, der rykkede ned på en 5. plads. \r.
2 blev den strerkt fly-vende Sean Bannister, og 3
og 4 var de to andre ryskere. Hermed vandt
Tyskland en ovenældende holdsejr foran USA
og med Sydafrika på 3. pladsen. På en overra-
skende 4. plads kom Italien.

Ros og ris til arrangementet
Nu er det hele overstået, og det var virkelig fan-
tastisk sjovt at være med til. Men et utroligt slid
var det. Især det ustandseligt at slæbe spillet
frem og tilbage i 40o varme blev til sidst en ren
plage (næste gang skal der hjul på, hvilket de fle-
ste andre lande havde). Arrangørerne er allerede
blevet skældt ud for deres manglende organisa-
tion, men når det er sagt, har jeg en meget, me-
get varm ros til dem og specielt til de >menige<
officials for deres enestående hjælpsomhed og
tålmodighed, der bødede meget på den langsom-
me afvikling. Al tvivl kom deltagerne til gode,
f.eks. fik vi uden mukken alle de omstarter, vi
mente os berettiget til, selv når det så allermest
kritisk ud mht. at nå programmet.

Modellerne fra VM
Med hensyn til modeller mødte folk op med de
mest forskellige konstruktioner, som alle havde
to ting tilfælles: de var stærke og de fløj fremra-
gende (ieg ser her bort fra Amigo-typerne). De
fleste vinger var beklædre med glasfiber, og
mange endog støbr i forme som Dassel var det.
Det er dog r'ærd ar bemeerke. ar g:iasfiberen nok
gør vingerne stærke, men ikke nodrendigris
stive, det er den indre opbr-grir€. d* .e:g:i ior
dette. F.eks. rar hollændsna. 

=- 
:1:i-::: r::-

ger af glasfiber, men blsde so:t: :l-rr:-
Nogle modeller var r'æri a: :e1;: :a--:_=

mærke til:
Vindermodellen (navn utrel*ic:t- ::i. ---L

280 cm, profil E 201 og tlap'*oc.-
Algebra (Sean Bannisrer). s}. -aI. ;:--:.- E

193, krængror, stærk pilform. bailas:: :t:=- a: l
m lange jernstænger i vingen.

Stratos (Wilhelm Schaffer oe \\'emer Vau-ir.
spv. 270, profil konstrueret af den r;-.ske :otrde-
der Dr. Helmut Quabeck, flaperons.

Optima (R. Decker), spv. 280, profil E l9-1

rod/E 180 tip, krængror.
Sagitta 838 modificeret (ikke Carrera-model-

len) (Don Edberg), spv. 254, profil E 205.
krængror.

Spanacus (schueizernes model). Dette var
nok den n-vdeligste og mest gennemførte model.
Spændvidde så stor som 350 cm, profil E 201,
krængror, desuden to unikke ting: bremse i side-
roret, idet dette kan dele sig i to, samt forskyde-
ligt tyngdepunkt, idet en vægtklods i flyets krop
kan forskydes langs længdeaksen styret fra sen-
deren via en servo. Den kan også flyve hurtigt,
9,2 sek. uden bly ved dette stævne.

FMF (canadierne og Carl Blake, USA), spv.
265, profil E 193, vinge ud i et stykke, krængror.
Det var denne model, der satte verdensrekord
ved stævnet.

Leifs model: spv. 260, profil E 178, kræng-
ror, ingen bremse.

Niels' model: spv. 240, profil E 193 rod/E 178

tip, krængror.
Peters model (Lotus): spv. 260, profil E 205

rod,/E 178 midt,/E 178 tip, krængror.

Piloternes evner afgørende
Dette VM må virkelig siges at have været en dyst
mellem piloter og ikke mellem konstruktioner,
idet de fleste modeller nu har nået samme tekni-
ske stade, specielt hvad angår styrken. Bl.a.
holdt alle modellerne til hastighedssvinget, og
flutter forekom ikke. Dimensionering, formgiv-
ning, vægt, profilvalg og lignende lader til at væ-
re af ringe betydning for præstationerne, det er
virkelig piloternes evner det kommer an på. Den-
ne udvikling vil uden tvivl medføre, at kommen-
de konkurrencer blirer endnu mere spændende
og sponsligt prægede end for.

P5.'-\-,zs:e l'f{ : F-28 a-lnoldes : ErTl;rc 19i3.

l M F3B, indiriducll€ phceringer:
D*ight Holley, USA ..... ............... I 1.361 pr

............... I 1.283 prSean Bannister, England ........
Wilhelm Schåffer, Tyskland ............................ I 1.275 pl

Ralf Decker, Tyskland .......................... -........ I 1.26.1 pr

Werner Vauth, Tyskland ................................ I 1.034 pl

Keil, Sydafrika .................. 10.967 pl

Don Edberg, USA ............. 10.942 pl

Franco Givone, ltalien .......,..,........................ I 0.909 pl

Karl wasner Jr.. Østrig ..........,....................... I 0.870 pl

10. Ralph Learmont, Australien . 10.?66 pl.
ll. Cerhard Laederach, Schweiz, 10.745 pt,. 12. Pcler Franl,
Danmark, 10.712 pt., 13. Spavins, Sydafrika, 10.700 pt., 14. Da-
vid Dyer, England, 10,570 pt., 15. Hans Schweinsberg, Holland,
10.539 pt., 16. Cernekc, Sydafrika, 10.,145 pl., 17. Olivier Bour-
bon, Frankrig, 10.426 pr., I8. Ruedi Binkert, Schwciz, 10.3.17

pt., 19. Carl Blake, USA, l0.3ll pt., 20. SrephanSmilh, Ausrra-
lien, 10.099 pt., 21. Marco Lorenzoni. Ilalien, 10.0.19 pt., 22.

Keith Harvey, Australien,9.953 pr.,23. Michele Dagna, ltalien,
9.932 pt.,24. Manuel Torres, Spanien, 9.775 pt., 25. Celso De

Santi, Brasilien, 9.732 pt.,26. Niels Hassing, Danmark, 9.644
pr., 27. Hans Stoll, Schweiz,9.59l pt.,28. Carratala, Spanicn,
9.571 pt.,29. Patrick Nicaud, Frankrig, 9.53? pt., 30. Masaru
Hasegawa, Japan, 9.529 pt., 3l. Alberl Herzog, Belgicn, 9.320
pt., 32. Leif Petersen, Danmark, 9.269 pt., 33. .lacques Huret,
Frankrig, 9. 178 pt., 34. Cordero, Argenrina, 9. l72 pr., 35. Joris
Ten Holt, Holland, 9.1 l9 pt., 36. Jean-Claudc Remy, Belgicn,
8.820 pt., 37. Karl Wasner Sr., Østrig, 8.678 pl., 38. David Wor-
ral, England,8.659 pt.,39. Cuela, lsrael,8.582 pt.,40. Noberlo
Cagnacci, Brasilicn, 8.504 pt., 41. David Wright, Canada, 8.427
pt.,42. Marcel Ottoy, Belgien, 8.414 pt.,,13. Rend llock, Luxem-
bu19,8.384 pt.,44. Hitoshi Ohraka, Japan,8357 pr.,45. Navc,
Israel, 8.308 pt., 46. Fernando l.yra, Brasilien, 8.219 pt.,41.
Torres Ruben, Argentina, 8.239 pt., 48. l-ancas, Spanicn. 8l3l
pt., 49. Harry Sanders, Holland, 8. I 26 pt., 50. Torc Cu\ta\ 5son,

Sverige, 7.96? pt., 5l. Bengt l-undgren, Svcrige, 7.715 pt.. 52.

Romain Sfredda, l-uremburg,7.636 pl., 53. Ro\cra, Argcnlina,
7.446 pl., 54. Noboru Yamamoto, JaFan, 7..lltl pl., 55. Waller
Fiel. øslrig,7.l6l pt.,56. Dadido\ir1. l\ra.l,7.l0s nt..57. \lar'
icl Kcmp, Lurt'nburg. 6::0 ni. 5\ Brier \!;K:r. Canada.
6.lltl.i-. j9 P.. \!:\.-i. Sr::r::. f' llj .i . f,{r RrJUI l-(}fE7.
\li\:.c..1 _6tt:: 

. 6; ['3::;ri:i- I':'.:.: ]-i .: .6:. (;J!o. P.-
:J. : :6:.: - al B . P3:: !-..- Ci:"i:,::j: i:..6.t. Har\e\
J::(-. r.l:r ::. - 9:- :: . rj \:a':. Pj::. l.l5;.r..66. Loui\
\l --i _ -_ r,1.: : -- :'
1\| tf& robtrs-fr
. :.-ri-; :: :--: :: .:. LS{ l:.61J pt..3. Sldalrila 32.lll
:r : ::r-- i, iii ;:.- i. .{uilralren 30.819 pt., 6. Schweiz

i {1: ri . - E:3rrd l0.5ll pr.. 8. Danmarl 29.624 pt., 9.

:--(:_i li.li: Fi.. 10. Holland 27.78:l pl., I l. Spanicn 2?.4?8

:. - :: G::rg 16.'i08 pt., 13. Brlgicn 26.554 pt., 14. Brasilicn
:f i:j ;:-. li- Japan 25.304 pt., 16. Argentina 24.85? Dt., 17. Is-

:.i- :i.99E pl., I 8. Lu\emburg 22.740 pt., 19. Svcrigc 21.80? pt.,
:0. Canada l7.l8l pl., 21. Pe.u 8.886 pt., 22. Mc\ico 6.681 pt.

Det danske hold i readyboxen ..... eller har de
vendt sig mod kommende bedrifter efter den
gode indsars lil dette VM?

\r- l, 2 og 3 fi @iet: Hoiiel /L-S-lt, Banntster /Englandl og ll'ilhelm khaffer (T-,"skland)
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Der har vist sig stor interesse for
tanken om at udvikle en mere
realistisk form for kunstflyvning
med store RC-modeller. Man kan
iøvrigt godt fundere over, om det
vi her beskæftiger os med er store
modeller eller små /y, og deres
betegnelse bør måske rettelig være
mini-fly.
Vi giver ordet til Ole & Jesper
Meyer!

Efter vor artikel i sidste nummer har vi fået
virkelig god tilbagemelding fra såvel nuvæ-
rende som tidligere kunstflyvningspiloter
og - heldigvis - også fra en del, som ikke
tidligere har beskæftiget sig med kunstflyv-
ning. De udleverede spørgeskemaer er be-
gyndt at komme tilbage, og på baggrund af
de hidtil indkomne svar begynder der at
tegne sig et billede af vore foreløbige dan-
ske regler.

Der er stemning for, at flyene må veje op
til l0 kg og have indtil 50 cm' motor, mens
den eneste minimumsgrænse skal være en

I forgrunden 3 modeller af Cranfield AI.
Bagved ses en Zlin 226, en Laser 200 og en
Pitts Special.

motorstørrelse på 10 cm3. Det skal være
gengivelser af bemandede kunstflyvnings-
dygtige fly forsynet med pilot og instru-
menter, og deres bemaling skal være rime-
lig realistisk. De skal flyve et Aresti-pro-
gram, dvs. et sammenhængende program
med vendemanøvrer, som skal holdes inden
for en l20-graders ramme.

Der er stemning for et ensartet, obligato-
risk program til at begynde med, men for
mere varierede programmer på længere
sigt.

Endelig skal støjgrænsen være lavere end
for F3A-klassen. Vi regner med at kunne
give endelig besked om reglerne i december-
nummeret, men står du og skal igang med
at bygge et mini-kunstfly inden da, så tøv
ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl.

>>Grosskunstflug< i Tyskland
\Iidt i juli havde vi lejlighed til at overvære
en af årets tre tyske forsøgskonkurrencer i
klasse >RC lX<, som er den officielle be-
tegnelse for deres storkunstflyvning. Den
blev afholdt i Lemgo i det smukke Lipper-
land under udmærkede forhold, og l2 pilo-
ter gennemførte konkurrencen med hver fi-
re flyvninger. Reglerne ligger tæt op ad de
foran skitserede - eller omvendt.

Blandt flyene var to Cranfield'er, en Su-
per Klemm Akrobat Special, en Zlin 226 og
en Zlin J0, som alle vejede mellem 5 og 6
kg, forsynet med l5 cm3 gløderørsmotorer
med direkte træk.

Denne Yak 50 er bygget af et Metterhausen
byggesæt med glasfiberkrop og styroporvinger,
Spændvidden er 238 cm, vægten I kg og
motoren er to sammenbyggede I0 cmt OS'er.
Europamesterskabet i bemandet kunstflyvning
er netop vundet af en Yak 50.
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Efter vor mening fløj de alle for hurtigt
til at virke realistiske. Endnu en Cranfield
havde en 15 cmr motor med reduktions-
gear, men det gik i stykker, før modellen
nåede i luften, så vi fik ikke lejlighed til at
konstatere, om dette gør modellen lang-
sommere og mere sejttrækkende. En CAP
2I og en YAK 50, som begge vejede godt 8

kg, blev trukket af to sammenbyggede og
nedgearede l0 cmt gløderørsmotorer, og
her var hastighed og stigeer ne lidr mere rea-
listisk. itlen lor at ide deres bedsre skal Cis-

se motorer jo op i næ::r:i:r a: ll.Otl-l c:::-
drejninger. og der :::::b:::-::: ::. -t3:.3;i-
lig hvinen i gearel. 05 ::::: : ::::::::-.:

med lyden fra to resonansrør betyder en

samlet støj, som næppe kan accepteres på
ret mange danske flyvepladser, hvortil
kommer, at denne lyd passer meget dårligt
til flyvebilledet.

En Loser 200 på 6 kg, en Pitts Special på
9 kg samt to CAP 20'er på 7,5 og 8 kg var
alle udrustede med Quadra benzinmotorer
på 34 cmr, mens endnu en YAK J0 på 8 kg
havde en Bully 45 benzinmotor på 45 cmr.
Og disse modeller lar klan de mest realisti-
ske i luiten. nien lor ei par ai iem kneb de:
::::d :rækk:al'-:':. G:irier -\[e::errc'L:en.

-__- .- -(-=---:. --3

:-\::i;:

: -3:3 .i J:l-\.'i::3:.,'a: :.a: :

En meget smukt udført CAP 20 tilhørende
Dietrich Altenkirch. Vinger og haleplan er
delbare, og understellet er oftageligt - men
der kan iÅ'ke ses. når modellen er samlet.

>Modell< om stæ\'net bl.a.: >Den bedste
kombinationsløsning af molor og model vi-
ste D. Alrenkircå (C-{P 20, 7,5 kg) og G.
Reinsch (Pitts Special, 9 tg). Altenkirch
brugte en Quadra-motor med et selvkon-
strueret resonansrør, og denne kombina-
tion trak den relativt letre model kraftluldt
gennem manøvrerne. Reinsch anvendte en

Quadra med et originalt resonansrør. Også
denne kombination var godt alstemt med
modellen og trak den med kraft gennem fi-
gurerne.(

Vi er helt enig i dette, og vi kan tilføje, at
disse modellers flyvehastighed var således,
at de med lethed kunne udføre programmet
inden for en snæver ramme. Målt i dB er
benzinmotorernes støj lidt lavere end glø-

derørsmotorernes, og med øret opfattes
den som værende meget lavere. Med reso-
nansrør er Quadraens støj yderligere lidt la-
vere end med dens almindelige lyddæmper.

Da det var en forsøgskonkurrence, skal
man nok ikke lægge så megen vægt på re-
sultaterne, men vi bør vel nævne, at vor
gæst fra sidste års DM, Giinter Hoppe,
vandt med sin CAP 2l foran Altenkirch,
der er velkendt i danske svævemodelkred-
se. De, der har set hans svævemodeller, kan
sikkert nemt forestille sig, hvor perfekt
hans C.{P 20 rar b1'ggetl

-{r det hele o*eså i T1'skland er meget nyt
iremgik allerede red brielin-sen, hvor flyve-

-Drogram og manø\'rer blev gennemgået
meeer omhl'ggeligt, og hvor piloterne fik
besraret et hav al spørgsmåI. Man havde
kun publiceret konkurrencen i fagpressen,
men alligevel kom der adskillige hundrede
tilskuere - og de blev der til sidste flyv-
ning. Til en af de andre tyske stormodel-
konkurrencer havde man - blev vi fortalt

- indbudt publikum i almindelighed, og
der kom godt 5.000 for at se på!

Quadra motoren
Siden vi for alvor begyndte at teenke på at
bygge et virkeligt mini-kunstfly, har vi sagt
til os seh', at motorløsningen for os nød-
vendigvis måtte ligge inden for rammerne
af den teknologi. som ri hidtil har beskæl-
tiget os med. O_s dette ville være ensbety-
dende med en l-i cmt gløderørsmotor med
redukrionsgear. idet de sammenbyggede I0
Jm' molorer larmer alt lor meget til vor
illeplads. Vi udelukkede benzinmotorer-
ne. da vi ikke havde lyst til at begive os ind

fortsættes næste side

Gilnter Hoppes CAP 21, som han ogsd brugte
i Las Vegas sidsle dr. Den vejer I kg og
trækkes af 2 Webra I0 cm'. Den er lidl mere
kanlet end CAP 20, men nok nemmere at
bygge, fordi understellet sidder i kroppen.
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Herover ses motorinstallationen i en Yak 50 -
det er en Bully 45 benzinmotor på 45 cm'.
Til venstre den >lille< udgave af Laser 200 fra
Topp Modelle. Spændvidde 2 meter. Motoren
er en Quadra med almindelig dæmper, og
vægten ligger på 6 kg.

;l
.= *{,i'1i*r

på et lor os helt n1t. ukendt og indriklet
område, som ri ikke regnede med at kunne
klare med vor begrænsede motorindsigt.
Som det formentlig lremgår af det fore-
gående afsnit, så blev vi i Lemgo grundigt
overbevist om, at benzinmotorerne giver
den mest realistiske flyvning med de større
fly, så det var jo en lidt ærgerlig situation at
stå i.

Da vi havde talt meget og længe om dette
på den hjemlige flyveplads, kom Børge
Knudsen fra Transmerc efter en flyvedag
og lagde en Quadra af nyeste model ind i
vor bil med en opfordring til at prøve at
finde ud af, om den trods alt ikke ville være
til at have med at gøre. Det turde vi ikke på

egen hånd, men med Stig Klausens hjælp
fik vi den monteret på en prøvestand og
tanket op med brændstof fra benzinhandle-
rens mixerstand. Og efter at have kørt nog-
le tankfulde med den, er det langsomt gået

op for os, at den er maget. me_s3t nemmere
at håndtere end de lrlgteligt komplir'ereCe
gløderørsmotorer. \tan slippr-r io: rn ii-
tank-systemer, for at slås med glrrde:or.
startbatterier og el-startere, o_q man -<kai ik-
ke udstandselig justere tomgang eller ;nd-
stille på nåleskruen.

Quadraen er indstillet fra fabrikken, og
med mindre man bor meget højt orer har'-
overfladen, kan den ikke stilles meget bed-
re. Den yder sit bedste ved 8.000 omdrej-
ninger, og selv om den kan køre hurtigere,
så opnår man intet ved det. Og når man
først har fundet frem til den rigtige propel
og justeret motoren efter den til de 8.000
omdrejninger, så passer den sig selv resten

af sæsonen. Tændrøret er godt for over 100

timer, men man kan jo flotte sig og give

den et nyt hvert forår. Den pumper selv
benzinen frem, så tankplaceringen er ukri-
tisk, og man kan glemme alt om trykslanger
mm. Når den er kold, starter den efter at
være choket nogle omgange efter et par

l8
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kring den. (Læs andetsteds i bladet motor-
te.ien ai Quadra-motoren, red.).

Pas på Jumbo-tilladelsen
\luligheden for at etablere en storkunst-
il.rn;ngsklasse er selvfølgelig helt afhæn-
gig ai. om ri kan få iorlænget vor dispensa-

rion lra Luhlartsdirektoratet til at flyve
med jumbo-modeller. Og dette er igen af-
hængigt af, om vi er i stand til at overholde
de bestemmelser, der er givet i dispensatio-
nen. Det er derfor i enhver seriøs pilots in-
teresse at medvirke til, at bestemmelserne
nøje overholdes. Gør de ikke det, risikerer
vi, at ikke alene vi, men også de, der er in-
teresserede i store skalamodeller og store
hobbyflyvemodeller, kommer til at lægge
det hele på fylden igen.

Skrid derfor ind, hvis du oplever tilløb til
illegal flyvning med store modeller. Og kan
du ikke forhindre det, så underret jum-
boudvalget om, hvad der er passeret. Husk,
det er ikke ham, der søger ot forhindre il-
Iegal flyvning, der er en ddrlig kammeral.
Det er derimod ham, der flyver illegalt, og
som derved sætte alle andres interesser pa

t-li;k i :cm*san,s. I rarm rils:ar:d sta:ter den
ved lørste slag på propellen. Den er ganske

lredsommelig. så fingerbesk)tteren er over-
flødig, men naturligvis skal man være for-
sigtig med så stor en motor.

Når den er i gang, undgår man ikke at
komme slemt til skade, hvis man kommer
for nær propellen. Man bør derfor stoppe
motoren, før man stiller på den. Men da
den som nævnt er overordentlig startvillig,
er det intet problem. Man skal også være
meget opmærksom på, at brandfaren er
væsentlig større end ved gløderørsmotorer.
Det er nok en god idd at have en lille pul-
verslukker liggende i tilbehørskassen.

Da det som bekendt ikke er nogen skam
kun at have et standpunkt, indtil man har
taget et nyt, løt vi godt indrømme, at vi nu
har anskaffet os en Quadra og så småt er
begyndt at tegne et mini-kunstfly rundt om- spil. l
Pitts Spet'ial -fra Practical Scale er bygget op på traditionel vis of en usandsynlig mosse dele. Denne
her har en Ouadra med original resonansdættrper og vejer 9 kg. Mindsl lo sådanne Pills'er er under
b.t sning her i lanclet.
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VM 1981 for fritfllvende modeller
kan kort betegnes som en
skandale uden sidestykke i
modelflyvehistorien. Lykkeligvis
fik den lange række af
fejldispositioner og det manglende
kendskab til fritflp'ning. som
arrangØrerne fremr-iste. ikke den
store betydning for
konkurrencernes udfald. De
dygtigste placerede si-e i toppen i
de individuelle konkurrencer sår'el
som i holdkonkurrencerne.
Modelflyve Nyts udsendte
medarbejder, Per Grunnet,
fortæller her om konkurrencen og
om de begivenheder, der fandt
sted i forbindelse med VM-
arrangementet. En del af referatet
er oversat til engelsk for at sikre,
at begivenhederne fastholdes og er
tilgængelige for et internationalt
publikum.

Danmark stillede fuldt hold til VM-81 for frit-
flyvende. Desuden havde vi en ekstra deltager i
FlA, idet undertegnede kunne deltage som for-
svarende mester takket r'ære Thomas Køsters
indsats i Taft 1979 med min model.

Ved ankomsten til Burgos blev vi mødt med
alle mulige historier om det beslnderlige re-ir.
der hærgede området i netop disse daee. -{meri-
kanerne havde opholdt sig i Burgo: i orer en
uge, og de fortalte, at vejrer ikke harCe rærer
ens to dage i træk. Vinden rar kori:ne: ira alle
mulige og umulige retninger, der harde blæsi
kraftigt og været vindstille, der hard: reg:ier en
dag, osv.

Et senere besøg hos fl-y"-epladsens neiicilrlog
gjorde os ikke meget klogere. \lereo:ologen
kunne påpege, at forholdene var heh allpiske
for årstiden - den dag vi talte med ham sio=re-
de det nærmest, og temperaturen lå langi unaer
det normale niveau for området. Men netop ior-
di forholdene var helt unormale, kunne han inrer
sige om udviklingen i VM-perioden.

Og det atypiske fortsatte. På åbningsdagerr
blæste det op til I I m/sek., hvilket gentog sig på
FIA-dagen. På anden konkurrencedag, hvor der

blev fløjet FlB (wakefield), var vinden løjet no-
get af, omend den stadig kunne nå op på 8-9
m/sek. Denne dag blev det for første gang
varmt, mens vi var der. Eftermiddagen var vir-
kelig varm. På gasdagen fortsatte denne udvik-
ling - vinden var løjet yderligere af, og tempe-.
raturen var kommet godt i vejret. Om eftermid-
dagen var det ligefrem ulidelig varmt - hele det
danske hold fik røde næser, og det skyldtes ikke
den spanske vin, som arrangørerne beværtede os
gavmildt med i frokostpakkerne under konkur-
rencen.

l-indmåleren havde travlt under VM. Her pd
FlA-dagen lå den og cyklede afsted på 10
nt/sek. det meste af tiden. I støddene op lil 12

m/sek., i pauserne ned til 6 m/sek.

Dårlig flyveplads
Allerede inden VI\'l havde der \'æret en del kritik
imod valget af fl5 eplads. \'illairia er en militær
flyreplads. Pladsen er liile - ca. 1.600 meter på

den læng-ste ieC. O:nråcer uden for pladsen var
na:\:: ::l :o ai ::ee:re. mens der rar beboelses-

-r::r:-.r33:. ..a:::i.:1-re;nger. skot o-e jernbane til
:i 3:-::3 ..:::. \'i;Cen bragte modellerne ud i
.i,--:::-:--::: :ai::k:området på alle tre konkur-
: -----r:i -

H'.'-. i:'::: :-a::: :loidi sig ril den på forhånd

;-!--=:::: ::a:::::i nec rindst)rker på op til 3-
: 

=- -i.. :;r:: ?lads:n iige præcis ræret god

:-.-i<. \l;r :.:ks. på -{.-dagen betød en mar.-
:-llaning'.ib<inge:. ar modellen t-lsj ud af plad-
sen. Og hjemhentningsområder rar så dårligt, at
man næsten kunne opgive at finde en model, der
var kommet langr - f.eks. fordi den rar gået
højt op på termikflllvningen.

Det skal iøvrigt nævnes, at man i en turistgui-
de for Burgos-området kan læse, at vejret er
præget af den meget kraftige vind, der altid er i
området. Det stod der imidlertid ikke noget om i
arrangørernes forhåndsmeddelelser ......

Trimdagene og processingen
Der var kommet virkelig mange i god tid. Men
vejret var ikke særlig fremragende de sidste tre
dage inden konkurrencen, så folk hang blot
rundt om på flyvepladsen for at holde øje med
de andre - i håb om, at nogen tog en flyvning
eller i det rnindste lukkede deres kasser op.

Næsten ingen trimmede. De danske A2-fll ve-

re havde et par starter hver på en af trimdagene,
men det blev ikke til store sager. Hverken gas- el-
ler wakefieldflyverne havde modellerne ude af
kasserne før processingen.

Processingen foregik i et stor lokale, hvor der
var en vægt til at veje modeller og et par vægte
til motorgummi. Der opstod lynhurtigt langvari-
ge forsinkelser i systemet, og specielt wakefield-
flyverne måtte bruge masser af tid på denne del
af arrangementet. Ingen gik imidlertid glip af
trimmetid - udenfor blæste en halv orkan, så

trimning stort set var udelukket.
Processingen gav imidlertid en glimrende lej-

lighed til at få set på de andres modeller. Det af-
sløredes dog hurtigt, at der på nær et par undta-
gelser, ikke var sket revolutionerende ting i for-
hold til de modeller, vi havde set til ENl-1980.
Undtagelser var der dog - bl.a. de russiske wa-
kefieldmodeller, Tam Thompsons (Canada) nye
A2-konstruktion, Thomas Køsters elektroniske
gas-timer, m\'.
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På grund af det dårlige vejr vakte enhver sam-
let model interesse - så snart man åbnede for
sin modelflyvekasse, så samledes der sig straks
en folk nyhedshungrende modelflyvere omkring
den .....

FlA - d. 9. august
Det blæste lystigt allerede før det officielle start-
tidspunkt, men mange var tvunget til at trimme,
og der blev knækket vinger og kroppe, så man
måtte græmme sig. Mange havde problemer med
at højstarte - vi så tit, hvordan katapultudsla-
get kom ind et øjeblik efter, at hjælperen havde
sluppet modellen. Ofte røg modellen lodret i jor-
den af denne årsag.

Man skulle tro, at danskerne ville have en tak-
tisk fordel i det hårde vejr, og vi var da også for-
skånet for uheld af den omtalte slags. Til gen-
gæld opdagede vi, at flyvepladsen var hård ai
lande på - 

jeg knækkede en krop inden konkur-
rencen og afskrev en model, som drønede i jor-
den i et linekryds i en trimstart.

Det fastsatte starttidspunkt oprandi - o_g a:-
rangørerne begyndte så småt at indiind: s::. E:-
ter en times ventetid lom for.te p::io.:. : _:.:;
Vinden havde taget noget til. og mcael:,a5::.:-
gerne fortsatre gennem både ;o:.:; .\: ::J::. is-
riode. Derefter rirkede dsi .or: o:t .:; :3:;::,-
de indstillet sig pa rei:e:. (): i:J::-:-,a\a:::::.;
blev forholdsvis sjældne.

Vi danske klarede os dårligr. Steffen Jensen
og jeg fløj man. i første periode. Jeg genrog suc-
cessen i anden som eneste dansker, men i tredie
skred min model lige så stille ud af en ellers ny-
delig termikboble. Steffen havde under et minut
i sin anden start, Peter Otte fik kun 20 sekunder i
sin anden, og Thomas Otte fløj sin første max. i
tredie periode - og mistede modellen.

Derefter gik det op og ned - mest ned - for
os i de sidste perioder. Steffen blev bedst place-
ret midt i feltet, mens Peter lå tæt på bunden, da
han ikke ville flyve sine to sidste starter. Han
syntes, at vejret var for håbløst til at risikere sin
sidste intakte model. En holdning, som han delte
med det canadiske.hold, der trak sig ud af kon-
kurrencen allerede efter første periodel

Det var tydeligt, at deltagerne kunne opdeles i
tre grupper. Der var dem, som overhovedet ikke
kunne styre nogetsomhelst i det hårde vejr. De
smadrede modeller og placerede sig i bunden af
listen. Så var der dem, som nok kunne klare høj-
starten og havde nogenlunde glidetrim på model-

Paul Lagans model holdes klur ti! start. .\[ode!-
ten er en AL-29, konstnteret a-i. ndres Leop.

i\,$i..:.

Andy Crisp repræsenterede England med sine
ke nd le > Flas hbo c k< - kons t ru k I io ne r.

lerne, men som ikke magtede at finde termik
med tilstrækkelig sikkerhed i højsrarten. Og en-
delig var der en gruppe på l0-15 deltagere, som
ubesværet højstartede og søgte termik med mo-
dellen på linen i den hårde vind. Bl.a. russerne,
tjekkerne, englænderne o_q enkelte andre. Disse
placerede sig naturligris i toppen.

\Ien held o,s uheld ,spiliede narurligvis også
:::. :i: J:i -:i::Ja .ic .'n ol:;erin:erni - i:æ:
:::. -::- :.: :--: .:... ::,,::.":.. E::.: ::eJi.. :c-
::O:; :-:.:: :: :- :": ,1:::'-=::-: - .-\:-C:;. L:pp
:ra R -r.=-: - . -- .:. .. :ii. :.r::. '..:=-l; - ..;
de: l.::=:.. .'-:..Jrr--.:::.i:.. ..: ,. .-:::::::;-
ning::.: \l--c:.:1 ..: \... :: ; r ]::.:;.:
han. tel;n:r;..::..:: .:- : l:. . -: -:: :-a:::::-
ninerom-åi-' ::::: ::. ::,... i::. ::::: r j- .1:i-
lagt i landingen ;:::: :.:_. ::i::: -1:.. De: 'r,er

repareret al hele ;:: :-..:.i.: :.:.:- :; L::p rar

- uden trimstart - i.-:: ::. .::. :':::: .:a::. Han
fløj max. i denne og i iæ.:; :t:::,:;. :rorefier
også denne model :o:-ra::: : :..:::::::t:;i:om-
rådet! Sjette start skulle :ag:. :r:: cer spinkle
stillevejrsmodel - og rinoei.a ic:.:an: på 8-9
m/sek. med stød på op rii 1i n .ekl \lodeilen
trak en smule ud i højsrarien. nriirel lvdeligvis
generede Lepp en del. Alligerei ho_isrartede han
længe og cirklede et par gange med modellen,
inden han udløste i termik. Desrærre rar model-
len trimmet til et lidt for snærerr kurr, og den
skruede sig ligesom ud af rermikken, så tiden
kun blev 2:31.

Dermed passerede Paul Lagan (Ne* Zealand)

Gerald Nocque fløj fremrogende - bedste

franskmand på A2-dagen, nr. 13.

og Anton Vidensek (Jugoslavien) Lepp, ider de
begge havde fuld tid efter 6. periode. I sidste pe-
riode var Lepp imidlertid den eneste af de tre,
som maxede - stadig med stillevejrsmodellen.
Paul Lagan havde haft sin del af besværligheder-

Andres Lepp før hans fatole 6. stort. Dramaet
tiltrak en del tilskuere .....

T. ;.'-', :.:i:rs l:edste A2-flyvere.

20



ne, idet han havde mistet to modeller og havde
haft den tredie liggende i en dam i hjemheni-
ningsområdet! Den var knap tør. da han n:^åne

tage sin sidste start - alligevel så det i ca. iralr-
andet minut ud til, at det skulle llkks han-r ar
få endnu et max. - modellen sr€ sror -... rnen
så faldt den pludselig ud af termikken og nåede
jorden på 2:27 - 4 sekunder rnindre end Lepp's
6. start!

I mellemtiden havde -A,nron Vidensek fløjet
2:53 i en kritisk fl-n ning. der dog gav ham sejren
foran Lepp og Lagan. Anron Vidensek havde
gennemført hele konkurrencen med den samme
model - en temmelig gammel en, der imidlertid
fløj glimrende i hårdt vejr.

Russerne vandt hold suverænt foran Tjekko-
slovakiet, hvis rutinerede hold (Ivan Horejsi,
Ivan Chra og Pavel Dvorak) kom næsten 200 se-

kunder foran de engelske broncevindere.

FlB - d. 10. august
Med en halv times forsinkelse kom konkurren-
cen igang. Vinden var ikke så kraftig som på A2-
dagen, men det blæste noget op i løbet af dagen,
så vindhastigheder på 8-9 m/sek. fik lejlighed til
at føre bl.a. Povl Kristensens wakefield ud af
pladsen i et totalt håbløst område, hvor vi ikke
fandt den igen.

Ingen af danskerne havde i Spanien haft mo-
dellerne i luften før denne morgen. Peter Ras-
mussen opdagede til sin forfærdelse, at hans mo-
del fløj elendigt. Jens Kristensen checkede tre
gode modeller og Povl undlod at trimme, idet
han hævdede, at hans modeller var i orden hjem-
mefra.

Det var de også. Povl fløj som eneste dansker
max. i første periode. Han gentog dette i anden
periode, og da vejrer samridig bler. r'armere, be-
gyndte vi så småt ar håb€ pa, ar han kunne t-15 e

fuld tid. Men i tredie penode gik de: gal:. Porl
havde to motorsprængnin_se: : ::æi o-: ::::e
med at komme i tidsnød. :a han b,l:r :rl:_::: ::-
at starte i dårlig luft. Flpringen rar på lll =-
kunder, og dermed rar alle dansi<ere uden chan-
ce for at gå iil det t1!.o11, ,orn s1'ntes uundgåe-
ligt.

Peter havde ikke iået hold på modellen i første
periode og scorede kun 67 sek. I anden periode
gik det kun knap dobbelt så godt for ham, så

først i tredie start fik han de eftertragtede I 80 se-

kunder. Endnu et drop i fjerde periode sikrede

Anders Hdkanssonfra Sverige processer gummi-
motorer.

Jens Kristensen fløj sit første max. i fjerde pe-

riode. Og derefter var der ikke mere slinger i val-
sen for hans vedkommende. De indledende drop
i første, anden og tredie periode var små, så Jens

opnåede en flot 12. plads - et resultat, som han

kan være tilfreds med, selv om det ligger nogen
under ambitionsniveaet.

Povl endte på 19. pladsen efter endnu et - lil-
le - drop i fjerde periode. Povl og Jens havde

som sædvanligt ved den slags begivenheder den

fornøjelse at kunne konstatere, at deres modeller
stiger betydeligt bedre end de fleste andre. Povls
modeller har ikke anden mekanik end kurve-
klappen, mens Jens' har tre-funktions kurveklap
ril ar _sore stiget særlig effektirt.

Konkurrencen bler ellers domineret al et

.iærkr ilSence t:ansk ioid. Ålain Landeau og

G. P:c-3-Bes giii .::rr::i ;.C L!r:ra: DLrnig
-ja \'=--::..-a:-: :-::::::= :-':; :-:iC :l:. =-:i--.
der ::eCe ::r.-.i:::a::. L.::s D:;:.r:s. i:-t; ::o;-
p.e;e: :;':.:e pe-oii; - i.'i::-:::: ucs.ag:: ic::
uheld. hris man skal tro iranshmæncien* ud-
lægning af den pågældende t15ning. Under alle
omstændigheder r,andt Frankrig holdkonkur-
rencen med knap 200 sekunders forspring foran
Kina på andenpladsen.

Kineserne var ligeledes stærkt flyvende med
deres ret traditionelle wakefields. Efter dette VM

Jens Kristensen bider sig i læben. Blev nr. I2 ef-
ter at droppe i samtlige tre førsle slorter!

Jim Wilson smiler muntert på trods af en de! modgang under konkurrencen. To flyvninger under et

minut bragte ham ned på >>dansker<<-niveau .....

ham en placering langt under, hvad hans norma- ' i: ::: ' ' ' ' ' :
le standard ville berettige ham til.

Andrukov fra Rusland trækker sin wakefield op, mens Verbitsky holder modellen. De russiske woke-

.fields havde en lang række imponerende detaljer, men russerne havde ikke held med termikken.

!-
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G. Pierre-Bes på vej lil endnu en ma.y-.fl.t'tnin.<

- blev nr. 3.

er der næppe mcgen t\i\l onr, a: Kina Lr_i.tr ;:
ved at blive en stormagt pa nrodeiiirr:l.r:tr:ti:.
Samtligc dcre. modellcr \J: \L!:r: i J::.'rj.!-- -
dc anrcndtc man-te :tlLicT sn \:t:i.:rr ::.f,.. :. -
Tung ll'ood - hr or r i ancr; r:ilr ::u;c ;i: ;1.;:
abachi -

Forhåndsintere\!en iamledc :ig om ciet ru-.si-

ske hold, idet der gik rlgter om, al dr'havdc mo-
deller, som kunne fl1-re fra alt andct. Rygterne
dækkede over, at et par af deres modeller havde
nogle helt specielle propeller, som kunnc kant-
stilles i startøjeblikket for at give minimal rnod-
stand. Modellen blev altså kastet med stilleståen-
de, kantstillet propel. Når den så var 5-6 rneter
oppe, startede timeren propellen, der straks stil-
lede sig med korrekl stigning og førte modcllen
videre opad. Det så fantastisk imponcrendc ud,
idet stiget var næsten lodret 20-30 meler op,
hvorefter modellerne lagde sig ind i ct merc tra-
ditionelt spiralstig. Der cr hellcr ikke tvivl om, at

Lothar Dt)ring suvercpn verdensntesler.

systemet giver en højere flyvetid end et traditio-
nelt stig (eller den hidtil kendte måde at have for-
sinket propelstart på). Men det forekommer
usandsynligt, at denne detalje alene skulle gi"e
en præstationsforskel så stor, at de russiske mo-
deller kunne siges at være i særklasse.

Konkurrenceresultatet viste da og-sa, al dei i
hvert fald ikke var tilfældet i Burgos. E. Go:ban
droppede kun 3 sekunder og bler nr. -i. n:i cie

to andre russere blev kun nr. 32 og 5-. o,r noldet
sluttcde nr. 8 umiddelbart efter Darnlrr.

Nej, konkurrencens virkelig iorr:i:-:: .\:,le
vise sig a1 ligge et helt andet :ted. le::.:3 :0. Lo-
thar Ddring, som sammen rned :: :-- ::i:,.r-
mænd gik i fly-off. Alle tre kia::c: .1 :::.::::: :

det nu kølige vejr med 5-6 m .:i. r i::. i :::;:
fly-off runde starlede Lotha: := ::..:
sit termiksøgningsappaia':. D:: :-:r
flot flyruning - morlui.r: .:a_i :..:J.
havde svag men t1de.:; .r:::f. l::. r

\væfcl dc tum n::ll;':r: - -'i.:-.:...
get mcrc. icl.t l:,:::-: : . .,-'::.:-:::.
da Lolh:: \:.i:,tr l:.::..-:. :. i-:.:.

:-::.a::-: j:: ::.4: ::::r:, --ll- 1l :r--..; :,j-.::l=\-.
:--: :: :-..tr ::- ::.::-:: ::: :', :,:.::. \l:: .:::::
'j. \..- . - ..-:...1.j*l:.s- -\\: .. i.r'\r'.r. 

- 
(':

:a::.'::: :l*:;r :.th,,ihoriigr uci. tiar. ta.reCe
noce,.en - o,E der rar ira slarten kiart. at han
ikke rille kunne sla Lothar - det blev til 190

sek. og andenpladsen.
Lothar Doring var en værdig vinder - og det

var ikke helt uventet, at han vandt. Efter hans

sejr ved Jyllandsslaget i år sagde Povl Kristen-
sen, at Lothar ville være meget vanskelig at slå,
hvis han kom i fly-off, fordi hans modeller fly-
ver omkring 20 sekunder bedre end næsten alle
andre modeller takket være et godt stig og et

fremragende glid. I modsætning til Rainer Hoff-
såss, som i 60'erne og starten af 70'erne fløj med
forbilledet for Lothars model, kan Lothar netop
få sin model til at stige virkelig godt.

Ved en stikprøvekontrol i fly-off'et (!) fandt
spanierne ud af, at Lothars andenmodel havde
en for tung motor. Den havde været benyttet i

førstc fly-off runde. De vejede motoren på en

fjedervægt, som viste at gummimotoren vejede
4l gram. Det medførte naturligvis vild opstan-
delse i den tyske lejr, ikke mindst da det blev op-
dagct, at dct var en andcn vægt end den, der var

Regerende europamester Alain Landeau ntdtte
se sig henvist til andenpladsen.

blevet brugt til processingen. Heldigvis lykkede:
det at gøre arrangørerne forståeligt, at de måtte
fremskaffe den samme vægt, som blev brugt tii
processingen. Den kom til veje, og målt med den
vægt vejede gummimotoren 39,5 gram. Lothar
Ddring var verdensmester!

FIC - d. 11. august
Denne dag overskred arrangørerne igen det an-
noncerede starttidspunkt med en halv time, før
første periode kom igang. Vindert var løjet yder-
ligere af - 3-5 m/sck. om formiddagen og ned
til næsten vindstille om eftermiddagen.

Det danske landshold var ydcrst vcludstyret,
hvad modeller angik. Alle havde tre modeller -
Thomas Køster og Niels Chr. Hammer havde
kun haft ret lå starter med deres nye modeller,
mens Tom Oxager havde fløjet en del med sine.

%
I

iiii:ri:irii\'Nt'tr'r\\ilii:i:$.--N\.\\\\

,a

\[ario Rott'u kitrcr pa detaljerne pd Tont O.ragers gasser
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Alle de danske modeller var udstyret med dyk-
mekanisme - dvs. modellerne dykker fra den
lodreue stigestilling ned til vandret glidestilling
umiddelbart efrer, at motoren standser. ))Dyk-
ket( styres af haleplaner via timeren. I teorien et
glimrende s)srem. rnen i praksis har slstemet en
enkelt ulempe. son bler n:,eer :ldelig i konkur-
rencens sidste pe::s::. Hi:. ::.-"::l,e: i;nlig
stiger fladt. ril dri:-:i:.::.::::- := :,:: ::_ :: .::i-
kesnuden lod:e: =.--: t::::- - :-:i -i ....-.:: .

den og bler io:al: r:-.:
Belært af *ake:l:-::.::,---i .::-,: | : l: .:--- r -

forhold e_io:d: r j ::::: -: ": :.-:- . \r:: -;:-
O,e rimåtte igen:::::. :: :---::_::.::- -- -,.-
get vanskelig. De: .::::::: ...=:. _;:.:: -:: _ ':.-

maxer i første og ai:c:: ;<::--c;. \1:: --r: :
spiraldykkede Thomas i jorie- :å :: ,,:i -' ::-
Modellen harde fået en skace : .=:::_:::. =.:.-
anden start, så haleplanet sad skæ\: p.?. D::-_. å-:

var Thomas efter et kolossah forarte,:: :.=:
helt nye modeller og et avancere! elekirol:.i ::-
mersystem ude af legen.

Niels og Tom fortsatte imidlertid med ma\er i
formiddagens perioder. Efter en varm middag:-
pause startede femte periode i ganske svag vind.
Thomas droppede igen, idet hans model fløj ud
af termikken. Det var selvfølgelig ærgerligt, men
værre var det, at Tom kastede sin model helt for-
kert, hvorefter den trykkede og mistede en masse
højde, da dykket kom ind. Det blev til 90 sekun-
der og et farvel til muligheden for at komme i
fly-off.

I næste periode gentog Tom denne spøg, blot
var modellen endnu længere nede og fløj kun 53
sek. Niels var lige ved at følge trop, men en ter-
mikboble af Vandel'ske dimensioner reddede
modellen op i sikker højde efter at den havde lig-
get og slikket toppen af græsstråene.

I sidste periode var det Toms tur til at blive
reddet af en kraftig boble i lav højde. I denne
start var kastet iøvrigt ikke skævt, men modellen
trykkede alligevel - muligvis havde varmen fået
den til at slå sig. Thomas fløj igen ud af termik-

ken, men blev >reddet< af tidtagerne, der for-
vekslede hans model med en anden, som maxe-
de. Og Niels fik sin sidste max. hjem og var der-
med klar til fly-off med l2 andre.

De tretten fly-off deltagere stillede op i den nu
kølige eftermiddagsluft med svagt opfriskende
vind. \iiels ,startede lidt lor senr til at nå med i en
boble. der sa\ el par tidliet :ter:endr- mar. Og

de, hvor vejret virkede endnu vanskeligere. Den
forsr arende verdensmester Mario Rocca hang på
endnu og fik en flot start. Men modellen fløj ud
af termikken og blev dumpet ned på godt to et

halrt minut. Andre havde nogenlunde tilsvaren-
de held - kun Ergeni Verbitsky fra Rusland og
Andres lleczner fra Ungarn klarede de 5 minut-
ter. Z. Wuang fra Kina var tættest på med 4:46
og blev nr. 3.

Nu fik den dårlige plads og rejret imidlertid
igen indflydelse på forløbet af konkurrenceaf-
viklingen. Verbitsky havde mistet sin model i 5-
minutters starten og en anden tidligere i konkur-
rencen, så han havde kun en model tilbage.
Meczner havde også mistet sin model efier 5-
minutters flyvningen og var ligeledes nede på sin
trediemodel.

De ventede begge længe, så startede Meczner
motoren, og alle holdt vejret. Med et grin stop-
pede han den igen og kiggede over på Verbitsky,
som stod og så bekymret ud. Han startede moto-
ren og kastede modellen, der fløj i en stor bue
bort fra startstedet og drønede i jorden umiddel-
bart efter at motoren stoppede. Så startede
Illeczner og f1øj 3:22. Verbitsky havde ikke mu-
lighed for at tage en omstart, med mindre en af
hans to bortfløjne modeller dukkede op, og det
gjorde de ikke. Meczner var verdensmester efter
at have været tæt på i så mange år - og Verbit-
sky blev for anden gang nr. 2 til et VM.

Amerikanerne vandt hold på trods af, at de ik-
ke havde nogen med fuld tid. Doug Galbreath
var så tæt på, som man kan komme, idet han i
sin fjerde start droppede sølle fire sekunder -på for tidlig termikbremse! Kineserne tog an-
denpladsen i hold, mens russerne måtte nøjes
med trediepladsen, foran englænderne, som
sammen med russerne var ene om at have to
mand i fly-off. Englænderne havde ellers virket
som sikre vindere, lige til Rai \lonks sluttede af
med at lare el loop i sligei pa sin sidste fl1r'ning.
Orre:ningen r 1", firrjde sikrede en illning på
i'-: Jl .:r'-]:::r.

C-:":.:-.: :.:'.;: :;:-s: ::ent med - kun et
::--: : :: :.-:.:: 5 -:iode: ll.dede på, at Verbit-
..1. -':---.: : .":::: r;lle sire re;ultater i form af

=-.''l -.. ::::: :å icrin sid-ite periode som en trist

":..-:---:3 :.-: i:.rider. J. \lartinez - stævnets

fortsæiles næste side

L:r; Z- lllang -17øj en konv,entionelt opbygget
:;-:ser rnci pa trediepladsen.

Niels Chr. Hammer klør i Jly-olf'et. Thomas Køster og Per Grunnet forsøger ot gøre sig nyttige .....
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eneste kvindelige deltager - fik kun 95 sek. og
A. Valdes 172 sek., så alle tre var uden mulighed
for at deltage i fly-off'et.

Modelmæssigt bød klassen ikke på store nyhe-
der ud over Thomas' elektroniske timere. Men
specielt de russiske modeller fremviste en række
fikse detaljer, som de danske deltagere studerede
nøje. Så der skal nok blive lidt nyt at kigge på
snart efter VM.

Boycot af afslutningen
Andetsteds kan man finde beskrivelse af en rzek-
ke begivcnheder. som fik n:esten alle danskere til
at boycotte dels præmieoverrækkelsen og dels
banketten efter konkurrencen.

lllange nationer var stemt for at boycotte al
festivitas i anledning al VM-afslutningen, så
præmieoverrækkelsen indskrænkede sig til det
mindst mulige. FAI-jurymedlem Sandy Pime-
noff holdt en kort tale, hvori han indirekte kriti-
screde arrangørerne for den uheldige måde, VM
var blevet afviklet på.

Dansk skuffelse
Jcg er sikker på, at alle danske deltagere rar
lrygtelig skuffede ovcr hele forløbet af V\I. Dei'
var der det dårlige vejr, som g-iordc i hrer: ia:c
A2-konkurrencen til nogct af en prorcl.:. ..-:

især var dcr det clcndigc Jrrdn-'c:tr:: ..: -:r:.-
gardens brutale fremlicrd o\.t- iLr: ccl:a3e:e l_:
ledsagere. Dctte \I\l rar .irnp:l:hcn -.a ;_tc:i: ::a
det, r'i harde habet pa. mcn. r j merc elle: mincire
systematisk arbejdedc pa ai kommc- pa holdet i

det sidste ar før V\|.
Men skulfelsen må ikke overskygge, at VM

rent sportsligt bød på en række lyspunkter for
det danske hold. Jens og Povl klarede sig fint i

wakefield, omend de begge stræber højere. Og
Nicls gik til fly-offl i gas og blev ur. 12, ligesom
Jens i wakcf ield.

Thomas og Ton.r røg langt ned ad listen i gas,

mcn deres modcllcr er fuldt på højde med vin-
dernes. I A2 er det vanskeligcre at finde lyspunk-
ter - vi var ulbrberedte på vejret og formåcde
ikke at llyvc taktisk i den hårde vind. Det kan
man så tage som en udfordring til en anden gang

- vi har i hvert fald masser af muligheder for at
tricne i tilsvarcnde vejr!

. 2. ,\rrdrcr l-r'pn (SLi)

, J. l. \\'ci. (lSR) Il05
i/Lrl (l'O) I I60..1..7.
.:il. ((,ll) I l-ll .:i...9.

r( /r l':\ i /)

VM 1981 i Burgos
et skand aløst arrangement

Den spanske modelflyveorganisation
FENDA (La Federacion Espanola de los
Deportes Adreos), der er en
underorganisation under den spanske
aeroklub, stod for arrangementet af
verdensmesterskaberne for fritfl) rende
modelfly 1981.

Det må konslateres. at FE\D.\ ikke
magtede opgaven - arrangementel lar
præget af en lang række uheldise
begivenheder, som let kunne rære
undgået, såfremt arrangørerne herde haft
andet end et teoretirk kendskab til
fritfllrning. og såfremt de herde udrist
blot et minimum af rmidighed og
omtanke under alrillinsen sf \ \I.

Her opregner ri en ræLLe ei de

tildragel:er. som qiorde dette \ \l til en
dårlig oplerel:e for horedpanen af
deltagerne.

Identifikationskort ...
Efter at have stået i kø i rimevis lykkedes det den
danske holdleder Peter Buchwald at tilkæmpe
sig nogle poser med blandet indhold til de dan-
ske deltagere. Der var en kasket, en T-shirt, en
tallerken, et program, en slags medalje og meget
mere. Der var også et lille blåt kort med navn og
nationalitet.

Dette lille kort skulle efterhånden vise sig at
være ens vigtigste ejendoln, mens man deltog i
arrangementet. Det var nemlig et identifika-
tionskort, som skulle forevi,ses, når man gik ind
på startfeltet.

Det vidste vi ikke - Peter havde ikke fået der
at vide - så på A2-dagen havde ingen af os kor-
tet med. Det medfbrte, at enkelte blev antastet åf
civilgardister og forment adgang til startstedet.

Dagen efter var kontrollen skærpet, og vi be-
gyndtc at opdage, hvor besværligt livet var uden
det lille kort - selvfølgelig havde et par stykker
glemt det.

På FlC-dagen gik tingene helt amok. Peter
Rasmussen kom på et tidspunkt op til startstedet
og skulle aflevere en model til deltagerne. Hans
kort lå ude på startstedet - men han kunne ikke
komme ud og hente det, fordi et par civilgardi-
-ster nægtede ham adgang. Da han til sidst løb
ind på området trods deres protester, forfulgte
de ham med kniplerne trukket!

Vi fik tilkaldt en af tolkene og diskuterede
Iænge og højt, hvor åndssvagt et system det var.
Per Crunnet tog et par billeder af diskussionen
og al civilgardisterne. Den ene af dem gik hen til
ham og slog ud efter hans kamera - og standse-
de hånden lige før han ramte kameraet .....

Om at møde til
tiden .....
P; ::i lor::e konkurrencedag var deltagere og
h_jæbere iiar på pladsen kl. 8.30, da perioden
iiolge iel rrlkre program skulle starte. Der
manglede dog nogle småting, før vi kunne gå i
gang - arrangørerne, startlinien og tidtagerne.

Disse ankom hurtigt efter det fastsatte start-
tidspunkt, og med en times forsinkelse lykkedes
det at få startet den første periode.

Efter frokostpausen, hvor man ville indhente
forsinkelsen, opstod der yderligere forsinkelse,
fordi nogle tidtagere mente, at frokostpausen
fortsat måtte vare de planlagte to timer .....

Om aftenen fortalte arrangørerne, at det var
os, der var dumme. Vi burde vide, at intet funge-
rer til tiden i Spanien om søndagen, og A2-kon-
kurrencen blev netop afholdt om søndagen .....
Vi går ud fra, at programmet, som blev sendt
rundt til aeroklubberne verden over, hvori tids-
punkterne for afvikling af perioderne har kunnet
læses fra april måned, også er skrevet en søndag
i Spanien.....

De følgende dage lærte vi flere ting om Spa-
nien, som vi vel burde have vidst i forvejen.
Hverken mandagens FIB- eller tirsdagens FIC-
konkurrence blev afviklet uden forsinkelser. Beg-

Tre glade vinrlere (.fra rensrre): Lothar Ddring, Andres Mec:ner og Anton Vidensek.
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ge dage startede første periode ca. en halr timc
senere end oprindeligt annonceret.

Ja, og lad os mindes den skægge episodc i _c:s-
fly-off'et, hvor perioden blev startet pa lrodi 3i.
at to poler ikke havde tidtagerc!

Sprogene til VM .....
Ifølge indbydelsen til VIl rar Ce trfi:;::li: ..1:o_e

ved VM spansk og engelsk. \orna.: i-.:r ni.:n tre
officielle sprog.

Vi var imidlertid ikke torbered: ?3 3::an-sLrrer-
nes fortolkning af, hvad der beltl rn:J Ce oifi-
cielle sprog. Ifølge en herre. .on: åbenbari srod
for indkvarteringen pa dei p:æsrekollegium,
hvor danskerne skulle bo, kunn.'han nojes med
at tale spansk til os, hris han rjile sige noget til
os - fordi spansk rar er ai de oit-icielle spro,a.
Hvis vi så ikke forstod. hrad han sagde, sa rar
det bare ærgerligt - for osl

Normalt ville den slags ikke rolde de -srore
problemer, men i Burgos opsiod der masser af
sprogproblemer. fordi næ.ren ingen af 3rrango-
rerne kunne forstå engelsk. Der skulle tolkes,
hvis man ville tale med arrangørerne. O-e tilsl,ne-
ladende havde man kun to tolke pa fl)a epladscn.

Resultøtlisterne
Det tyske rvakefieldhold kunne efter modtagel-
sen af den officielle resultatliste glæde sig over,
at de har de r undet søli i holdkonkurrencen. Det
blev fejret som den slags nu bor fejres, men da
man kom frem lil præmieorerrækkelsen viste
det sig, at der var lare'. en :egncic.jl - o-r der 11.

ske hold i rirkelj-rh:c:l-- 'L-:r ::. j ... .

sultater iberragrnir:_:. );: :.;: :!.::,:: :

ting har en forkt:::::. .\-:"::;
ret så renli-ee J: =.:::;::: .:--:.
det danske ho:d. De; :..:
Grunnet fik aitr: iur.. ::i a:
resultater.....

.:t:J.1:--:j

-i .a- ...-!.i--<-

l.:-::.-.:31 iorlod
. :: :..: alr or.
:.-::;::ndkrarte-

Kotttmentar
J:: .r:n:iic acroklub har uden tvivl forsøgt al
l::.:e er ne at lave et godt arrangement. Mangc
::.iennesker har brugt megen tid på at fbrberede
og afrikle konkurrencerne og de dertil hørendc
arrangementer. Det fortjener de pågældcnde
personer og aeroklubben tak for.

Hele VM-arrangementet bar imidlertid tyde-
ligt præg af, at arrangørerne ikke vidste nok om
fritflyvning til at kunne holde et VM. Og arran-

forlsætles nceste side

Lothar Doring må hjælpes op på sejrsskarnlen efter politiets brutole.frent.frcr(l orcr./or hanl

Lothar Dorings
historie
Lothar ankom til det ene indkvarteringssted -et præstekollegium - omkring midnat tirsdag d.
I l/8. Han var inviteret af det engelske hold. Ved
ankomsten lagde han mærke til, at der sad en
masse modelflyvere på trappen foran præstekol-
legiet, men han regnede med, at de benyttede det
gode vejr til at sidde udenfor og hyggesnakke.
Han viste sit identifikationsskilt til en vagr og gik
indenfor, hvor der var en gruppe, som højlydt
diskuterede et eller andet. Bedst som han stod og
snakkede med bl.a. Brian Spooner om, hvad der
foregik, så han et par civilgardister smide en eller
anden ud på en meget brutal måde. Lothar hav-
de sit kamera med og tog et par billeder af op-
trinnet med blitz.

Da han havde gjort det, kom der tre-fire civil-
gardister hen til ham. En brækkede blitzen af
hans kamera, tog filmen ud, ødelagde den og
smed til slut kameraet på gulvet. En eller flere
andre begyndte at slå Lothar - han faldt om på
gulvet, og de fortsatte med at slå og sparke ham.
Da de holdt op, kravlede han så godt han kunne
ud af døren - han kunne ikke støtte pa sir cne

ben. Han havde under konkurrencedagene været
plaget af væskeansamling i knæet på sit venstre
ben, men havde dog kunnet gå på det.

Brian Spooner kørte Lothar ud til det andet
indkvarteringssted, hvor der var to læger fra or-
ganisationen. De så på Lothar, men ville ikke ac-
ceptere, at mærkerne på hans krop og skaderne
på benet skyldtes, at han var blevet slået. Han
blev sendt til røntgenfotografering på et hospi-
tal, fordi hans ben muligvis var brækket som
følge af >uheldet<. Heller ikke på hospitalet ville
man gå med til, at skaderne måtte være kommet
som lølge af slag.

Lothar fortieller. at han ikke rar ude pa at
prorokere nogen rcd at tase bjlieder - det rar
:3ri:il: er :c1l:k:. iori: h:r: i\ ir:ai. ;i c:r il_:::-
::.1:::.:. -J- 

.:':i ::. :-'-:-.:..,: -,. :i: .:-:

-.a., .:.-. J_:- .i- . r. :- .-1_

-:. :.-: ---1 .:-,: --.::'.:-: -r -: -',-,-i.:,

.!.J - -:'. 
.i .::.

4-- -':..: ..-.-.3*:- .\.J-i--: -:-..!,...i-J,..a:
:-': J::j:i.':r::3 ;::- :L'..j.:{3 Cag. :T.in 3:.3\a-
r.',Js ik ke-nogen skriirli gi protesi. -{rran gørerne
beklagede orer lor holdlederen hele affæren,
men Lothar selv har ikke modtaget nogen form
for undskyldning. Han har heller ikke modtaget
erstatning fra civilgardisterne eller arrangørerne
for sit ødelagte kamera, der har kostet omkring
2.000 D-Mark.

Lothar havde stadig, da vi talte med ham d.
31. august, mærker på kroppen efter de slag,
civilgardisterne havde tilføjet ham, og hans ben
er fortsat meget dårligt. Det har siden VM noglc
gange været så dårligt, at han har måttet ligge i
sengen.

Denne beskrivelse af begivenhederne støtter -rig
ikke btot til Lothars beskrivelse, men ogsa ril
hvad adskillige danske modelfl)"r'ere sa. Thoml.
Køster, Niels Chr. Hammer, Peter Buch*ald t-.r

Peter Rasmussen var blandt de mangc. Ccr or.,:-
værede civilgardisternes brutale beh:r:ii.:--.; .:
Lothar. Bill Hartill lra USA stod lig:: ;:.'-::.::.:
al Lothar og lod sin bandoptal:cr cri,::; : .- r--
givenhederne.

,,Da det br'J\; j:! :t rr.rr-:
ring..i;J:: .\: i::r:j: r'::-
\i: \: a.'i.: -i:...:::. .-: .-

ringsstedet og snakkede. Da vi rar på rej ned ad
indkørslen til indkvarteringsstcdet, ankom to
minibusser med civil-eardister. De gik op til ind-
gangen, men vi ventede ikke på at se, hvad de

foretog sig.
Fra den anden side af gaden kunne vi høre, at

nogen blev slået. Det har sandsynligvis været
Lothar Diiring. Et øjeblik senere kom en mini-
bus kørende hurtigt ud fra indkørslen til ind-
kvarteringsstedet. Den standsede midt på gaden
foran en gruppe på tre eller fire mennesker, der
kom gående op ad gaden mod indkvarteringsstc-
det. En af disse - tilsl'neladende modelfll'rere

- gik og sang eller rabte som om han harde laet
rigeligt at drikke.

Ui ai nr:nin:l.i;n 'nrang irc- ci\ilgardiitcr.
)r'l ilc a: C:n;:!..:::l\i ig3ns nllJ a::la lO.
l: J.:i- i'. l.i;l:; ::-::-J. D: :.. .tnJrr' slOd pa

'::-:-: a: ::: -..-:-: l.'::r -:r'11 rrlil Ce rar klaf
.:- ,: :-.:: .:.i. :1:. :.,':r:. ::,'\i-i .: .-tggl .ig
::::.-::.. D: i a: :li::J: ::i =ln.i rl:i naSkinpi-

Ciriigardislen slog med ilad hånd. Han slog
på mandens brlst og mave. Han slog hardt -slagene lød som piskesmæld. Efter no_lrle

øjeblikkes forløb faldt manden omkuld og bler'
slæbt ind i minibussen. Den kørte op ad indkørs-
len til indkvarteringsstedet igen.

Vi, som overværede begivenheden, flygtede i

rædsel, da det gik op lor os, hvad der egentlig
foregik. Det virkede tilfældigt, at civilgardistcr-
ne netop havde udvalgt den syngcnde mand ril
deres straffeekspedition. Havde en anden oplørr
sig en smule iøjnefaldendc, rar det -.ikkcrt gacr

ud oler ham.
Hrad dcr ridere :kctc mcd dc:r pag;rldcnde,

rcd r i ikkc - r i re,i :k\J elt_ca;i_{. trm det r irkc.lig
\ar Cn rnocL'l:i],,;:. :trt : b:l:r-:::ring af. at han
\ 3: ll " 

f: ::.-: i::1..'.:,:l:::;:-r-.lr'dci. er dct jo

En øjenvidneskildring

;::;:
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gørerne begik en række væsentlige fejl i forbin-
delse med de sikkerhedsforanstaltninger, der
blev taget, ved at lade civilgarden bevogte flyve-
plads og indkvarteringssteder. Vi har ovenfor
opregnet en række fejl ved arrangementet, som
faldt os for brystet.

Det værste, der skete, var den brutale med-
fart, som civilgardisterne gav Lothar Doring. Vi
mener, at det er arrangørernes fejl, at noget så-
dant kan ske, og vi mener, at FAI bør pålægge
arrangørerne at yde erstatning til Lothar for det
kamera, som civilgardisterne ødelagde, samt
give ham en uforbeholden undskyldning for den
behandling, han blev udsat for.

Der er næppe nogen deltager fra VM-1981 i
Burgos, som har lyst til at tage til Spanien en an-
den gang, med mindre den spanske aeroklub for-
klarer og undskylder de begivenheder, der
skæmmede VM-1981.

Fr i tflyv n i ngs- U n io ne n

Vi har sendt en kopi af ovenstående til FENDA,
arrangøren af VM-1981, og bedt om en kom-
menlar. Når vi modtager kommentaren, vil vi
bringe den i Modelflyve Nyt. Red.

World Champs '81,
a scandalous event

The Spanish free f light organization
FENDA (La Federacion Espanola de los
Deportes A6reos) which is a
subcommittee of the Spanish Aeroclub,
were the organizers of the World
Championships in free flight model-flying,
1981. Unfortunately, FENDA was unequal
to the task - the event was characterized
by several unfortunate incidents which
could easily have been avoided, if the
organizers had had more than theoretical
knowledge of f ree f light, and if they had
shown just the slightest f lexibility and
common sense during the contest.

We shall now give an account of the
incidents which made this WC a bad
experience for most of the participants.

ldentity cards
Alter having queued up icr h:1.: ;:::- 3-:-*: : :-:
Danish team manager. succeeas: ^ -:" -_: -: Åi. ::
the bags wilh the mrxed ccnte.is ;3.:.a l:- :- :a1 :
pants. A cap. a T.shrrt. a plate a Fr:;.:--: :::- :'
medal etc. And a little blue card statrng ycu..ar: a-: -:.
tionality.

This little card was to become your most precrc!s:3s.
session while participating in the WC. lt wås an rJe:::_,
card which had to be shown whenever you approachel
the starting line.

We did not know this - Peter had not been told - so
on the day of the F1A nobody brought the card which re-
sulted in some people being stopped by the civil guards
and were refused admittance.

The next day control was made more stringent and we
soon realized how difficult life could be without the little
card - of course a couple of people had forgotten the
card.

On the day of F1C things went completely out of hand.
At one point Peter Rasmussen wenl towards the starting
line to hand over a model to one of the participants. - He
had lett his card on the starting line but could not get to it,
because he was refused admittance by two civil guards.
After a while Peter simply ran past them to the starting po-
le where the Danish team was flying. The guards followed
him. threatening with truncheons.....

One of the interpreters was called and we discussed at
great length how stupid this system was. Per Grunnet
took a couple ol photos of lhe people arguing and of the
civil guards. One of the latter walked up to him and hil out
al his camera - stopping just before he hit it.
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About being there on time ...
On the first day of the contest the participants and the
helpers were ready on the flying fields at 8.30 a.m. when
the round, according to the programme, was due to start.
However a few things were missing so that we couTdn l
get started: the organizers, the starting lrne and the trme-
keepers. The latter arrived soon after the appo nted t ne
and alter an hour's delay they succeeded rn geilr:g the
first round started.

After the lunch-time break, where they tried to catclr u,
with time, there was a further delay as some tlrekeg:9.s
thought the lunch break was still to be of two hoirs dJ.a: -

on.....
That evening the organizers pointed out lhat \!e Åe':

the ones being stupid. We ought lo håve knor';q tFa: 13,
thing works on time in Spain on Sundays. and lhe i.r:€s:
in F1A was actually held on the Sunday. so.... VJe 9r:s.-
me that the programmes, which were sent to ae:cc !bs :
over the world, and which from the month c: Ac' I ia,e':-
lated the specific time of the drfferent .cu.is r,..: : s:
written on a Sunday in Spain.

The following days v/e ea'^9: 12,='z '.- -;: :::-:
Spain which we probably cuci:: :o -a,: .-:.1- ::':'3
hand. Neither lhe F1 B con':est :: :-g \,:-::, -..'.-. =' a
contesl on the TuesC3y i€f: i :-:-: :: :,: 3^ :::-
days the tirst rou.C sia.::: a::-: -:' z' -a-. z'.2.'.-z^
originally scheduieJ

Not lo io'-ce: i-:'---, ._: a::=_ -:-:'f.:"':.:3r,e.
mod:'s ih:':'.-a':-'= r,:: ::21:: - :: :: :': -9{9ec-

The languages at the WC
A..a'a rt io the .i!rlatron lo the WC the otfjcial langua-
ges a: ihe \'/C wouid be Spanish and English. Usually the-
re are three oilrcial languages.

However. we were not prepared for the organizers' intetr
pretaljon of ,official languages.. According to a gentle-
man who was obviously in charge of the accomodation at
the clerical college where all the Danes were to stay, he
didn't have to speak anything but Spanish lo us, as Spa-
nish was one of the ollicial languages. lf we did not undetr
stand him, it was just bad luck - for us!

Usually this would not have created great problems, but
in Burgos lots of communication problems occurred be-
cause hardly any of the organizers knew English. lnterpre-
ters had to be called if you wanted to speak to the organi-
zers. And apparently lhere were only lwo interpreters on
the flying lield.

The results
When the off icial results came out the German waketield
team were very pleased to see their team had come se-
cond in the team event. That was celebrated as those
things should be done, but at the prizegiving it turned out
that a miscalculation had been made - and the German
team was actually fourth.....

The Danish team in F1A achieved an unexpectedly
good result, considering the bad individual results. They
managed lo be number tive on the result sheets handed
out. Everything can be accounted for, however, The orga-
nizers had been so kind as to add up all tour Danes in the
Danish team. The defending champion, Per Grunnet, was
allowed to contribute his points to the Danish team's to-
tal ....

The Lothar Ddring story

" -: a-=. :. -: - - ,',-a. they

i ' :-'-:'-: ::,: :':-a:arlest

Lothar says that he did not intend to provoke anybody
by taking the pictures - it was more or less a reflex, as he
had found that the civil guards throwing out model flyers
were acling ridiculously. Lothar had lhe impression that
the doctors at the accomodation area and at the hospital
did not dare write anything in their journals about his inju.
ries being caused by beating.

The next day the German team manager told the organi-
zers about the incident but did not hand in any wrilten pro,
test. The organizers apologized to the team manager for
the incident, but Lothar himself has received no apology
at all. Neither has he received any compensation from lhe
civrl guards nor the organizers for his camera which has
cast about 2.000 German Marks.

llnen we talked with Lothar on August 31, he still had
:'urses on his body from the beating he had received from
:'e crvil guards, and his leg was still very bad. Since the
',iC h s leg has been so bad occasionally that he has had
:a:i3y rr bed.

-- s :€sar ptron of lhe events are not only based upon Lo-
:-:'s i:s:fipiron but also on what several Danish model
',:'s san 'l-ncmas Køster, Niels Chr. Hammer, Peter
3-:'Å: : a^i Feter Rasmussen were among many peop-
: r, :^:3s nc :l'e brutal 'lreatment of Lothar by the civil

-:-:':: 3 -a-:, 'rcr the USA stood close to Lotharand
:: - s:aae.e:c.der record the action.

A description
by an eye-witness
"When it started getting hot up at the accomodation site
on the evening of the power model contest some ot us
Danes quietly and calmly left the place before people got
too worked up.

We placed ourselves in the slreet in front of the acco.
modation site and talked. When we were on our way down
the drive leading to the accomodation site two minibus.
ses arrived bringing civil guards. They walked up to the
entrance but we did not wait to see what they did.

From the other side of the street we could hear somebo-
dy being beaten. Presumably it was Lothar Doring. A mo-
ment later a minibus raced down the drive. lt stopped in
tront of a group ot three people who walked down the
street towards the accomodation site. One of them - ap-
parantly model flyers - walked singing and shouting as if
having had plenty to drink.

Out of one ol the busses jumped three civil guards. One
immediately started beating the singing man. The two
others stood on their toes a couple of yards away, as if
they were ready to interfere if anybody else would get in-
volved. Just to mention it - lhey carried machineguns.....

The civil guard hit with his hand open. He hit the man on
his chest and on his stomach. He hit hard - the beating
sounded like the crack of a whip. After a short time the
man fell over and was dragged into the minibus. The bus
drove back up the drive towards the accomodation site.

We, who witnessed the incident, took llight in horror
when we realized what was actually happening. lt seemed
incidental lhat the civil guards had chosen the singing
man lor their punitive expedition. Had somebody else be-
haved slightly conspicuously, he would probably have
been their victim.

What happened to the man in question later we do not
know - we do nol even know if he was actually a model
flyer, but as he was on his way towards the accomodation
site this seems probable..

Commentary
ii3 a:u!l :le Spanrsh Aeroclub has done ils best to make
: : _:::: a,e^i l,'!any people have spent lots ot time pre.
.z- ^ _. z-a:?'ii rE oii the contests and the additional atr
':-::-:-:s Tle people concerned and the aeroclub de.
::-, g :-' ::arks therefor.

-aA._,a.. ihe Wo-event taken as a whole showed evi.
::^: s !-s o: the organlzers not knowing enough about
":: ' gt: mcdeltlying to arrange a WC. And the organi.
::'s rade a whole line oI errors in connection with the
:'::autrons needed in letting the civil guards guard the
ilyirg frelds and the accomodation areas. Above, we have
I sled a number of the most obvious errors connected with
lhe event.

Worst of all was the brutal trealment of Lothar Doring
by the civil guards. ln our opinion, the occurrence ot such
things must be blamed on the organizers, and we Iind that
the FAI must make the organizers olfer Lothar compensa.
tion lor his camera which was spoill by the civil guards.
plus give him an unreserved apology for the way he was
treated.

There will hardly be any of the participants in the WC
'1981 in Burgos who will leel like going to Spain some
other time unless the Spanish aeroclub explains and apo.
logizes for the incidents which marred this WC of 1981.

The Danish Frce-Flight Union

We have sent a copy ol the above to FENDA, the organr
zers ol WC 1981, and as|ed them lo comment upon it.
When we rcceive lhe answer, we shall ptint it in Modet.
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JUMBO HOBBY er generalagent for PROCTOR
PROCTOR's NIEUPORT 28.C1
årgang 1918
Verdens fineste byggesæt! Det'æ'c Ee resuitat er ikke en mo-
del, men en miniature-f lyvemasx:re i '! sKala. En skønhed isil-
ke - utrolig smuk nøgen.

Byggesættet indeholder bi.a. a,ie nødvendige metalfittings

- nødvendig rignings- og siy:e\.ri!'er med alle bardunstrammere
og klemf ittings (swagger). Fær'dige ribber klar til kantlister, fær-
dige l-formede vingespær. krængrors torsionsrør/rorhorn. Lan-
dingsstellet er affjedret. fæ:dige alu.straebere og %" stålaksel.
Motorcowl i 1,5 mm aiuminium,

Konstruktionsbogen er en tyk bog med mere end 50 fotos.
Byggetiden er ca. 250-300 timer til den grundlæggende kon-
struktion og 450-600 timer til f inish.

Komplet reservedelslager f oref i ndes. Ti lbehørslisten (ekstra,
ikke indeholdt i byggesættet) tilbyder B typer trådhjul, 3 typer
vintage-hjul,3 maskingeværtyper og to piloter. Modellen kræver
J umbo-certif ikat.

Der er leveringstid på disse håndlavede byggesæt - 2-4 må-
neder - men de er værd ai vente på.
Kr.4.915,00.

PROCTOR's NIEUPORT 11

Det mest komplette og det nøjagtigste byggesæt (måske bort-
set f ra 28-C1), der nogensinde er fremstillet. Sættet indeholder i

hundredvis af forbukkede, stansede, trukne, maskinbearbejde-
de og håndlavede dele. Nyd dette byggesæt som en god vin el-
ler f in cigar. Giv dig tid 150-200 timer til grundkonstruktionen og
200-300 timer til f inish.

Byggesættet indeholder bl.a. færdigformede bambus-
randbuer. metalcowling. kabler og torsionsstænger til rorbevæ-
gelse, bejdseanvisnin g ti ! tfæveerket. f ærdi ge al umini umsstræ-
bere og landingsste: T,,bencr: se orntalen a! 28-C1 .

Modellen er r ska a' '::: 2' : oc'l',,',,e'gcd: ca o. 'C ^+:
motor. Den vi: ha,e e^ ' .,g,æ:: 

=z a? :: .a
Kr. 2.890,00.

PROCTOR's ANTIC-mono
Den erfra,Disse p:'ægi.ga ._æ^= :_: ::':: -,',:-:: -::. -=-(
% skala bastard Bler;cr 1-o13 \ e:-::-: '3'3 3.,;;::=:::: :'
ekstremt nøjagtigt og i fineste kva iiei. .3 ::: -:.-: =='= 

z-

alle nødvendige f ittings. styrekabier og u3s:a^sårs :s :
ANTIC er for den øvede modelbygger. rnen en 're':'ag:^::

begyndermodel for den skala-lystne. Modeilen og bygge;ej sJ-
ningen fører dig ind idenne kunstart, og det endelige resullai -
den færdige model - giver dig mulighed for at begynde på mul-
tif lyvning uden forudgående erfaring!

Modellen er velegnet til skoleflyvning, og da den kan tage en
betragtelig nyttelast, er den velegnet til afprøvning af nyt ud-
styr.

Byggetid for grundkonstruktionen er ca. 75-100 timer, f inish
ca. 20-30 timer. Tilbehør: se under 28-C1.

Spændvidde 202 cm, velegnet til motorer på 6-10 cm3.
Kr. 1.790,00.

PROCTOR's MlNl-ANTIC
MlNl-ANTIC er lillebror til ANTIC. Spændvidden er 140 cm, og
max. motorstørrelse 6 cm3.

Det er en letbygget rigtig lille f lyvemaskine. Byggetiden er re-

duceret kraftigt, fordi alle dele er færdiglavede, og der medføl-
ger alle nødvendige f ittings, bardunstrammere, kabler osv.

Det er en nummer for nummer vejledning, der leveres med, og
det giver den mindre øvede en god mulighed for at opnå et
smukt resultat. Tilbehør: se 28-C1.

Den ser indviklet ud, men er såre simpel, og byggetiden er 50-
100 timer ialt.
Kr. 1.085,00.

* GRUMSTRUPVEJ 40 * 8732 HOVEDCÅNO * GIRO 2 06 74 71 *
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FLAIR PRODUCTS er nu repræsenteret
i Danmark al Jumbo Hobby

I
)=-. =- =- e{s:remt langsomtflyvende model. Den har næsten en
- ,:,:':-:-::e's baeref Iade! Den vinker rskalarigtigu i luften, og den
:' :: :: ^--: g ai bygge. Byggesættet indeholderbl.a. udskårneog
-:s:a-s::: ra sadele. udsavede krydsfinerdele, færdigbukket un.
::'s:- :,'a-,' :gestræbere, f ittings, ABS motorcowl mm.

, --:: ;.Dby s tilbehørsprogram passer til PUPPETEER.
3:=-:. ::e'50 crn. motor 5.672 cm3.
1r. TT7.00,

FLAIR ,,MAGNATTILA"

FLAIR ,,ATTlLA,,

- =='=': 
r,r:3',:- -Å. lngen krængror. Spændvidde 113 cm.

-.'..'i' :-!.-: i^'l: ! :egyndermodel til kr.363,00.

$

I
!
t

Balsa'lister
En stor stak f ine lister på et øjeblik med
denne fantastiske listeskærer i glasf i-

berarrneret nylon. 5 års garanti.

Din hobbyhandler har den. Vejl. pris
54.00 kr.

Mini sveise-
apparat
Sættet indeholder ilt- og butangaspa-
troner, holder med reguleringsskruer.
butangasbrænder, tændkop, pakninger.
ekstra dyser, sølvlod og f lussmiddel.

Med dette sæt er det muligt at slag-
lodde i miniformat. Op til 2.7000 C r

f lammen. Vi har altid lager af ilt og gas.
Hele sættet i elegant æske, nu kur
720,00 kr.

HOBBY * GRUMST

..... kr.96,.

. . kr. 96..

kr.9.65
kr. 11.15

kr. 11.15

kr. 14.45

* FLATR,,HANN1BAL.
Storebror til MAGNATTILA. Spændvrcde 228 cm, motor 10-30 cm:.
Det er en meget f in maskine. Jumbo-certif ikat nødvendigt. Alt nød.
vendigt tilbehør er lagervare hos Jumbo Hobby. Dette er FLAIRs dy.
reste byggesæt!!
Kr. 1.080,00.

FUTABA
holder os oppe!
Meget fine
Jumbo-servoer.

FP.6GN
Sender 6-kanal * Modtager 6-kanal *
akku til begge * oplader * 4 stk. 5-26
servoer m. kugleleje * servorammer *
servo-tilbehør * halsrem.

Restsalg her og nu - kun tå stk.
Here sætlel kr. 2.680,00

Kontantmang el???
Ring og hør, hvordan en Jumbo Hobby-
konto kan hjælpe dig til det, du ønsker.

Kort fortalt: 1/9 pr. måned i tre måne-
der, 1/3 ved varens levering, 1/9 pr. må-
ned i tre måneder. lngen omkostninger

- ingen renter.
Min. køb 2.000 kr. Max. 5.400 kr.

lRo 2 06 74 71 * JUMBO

CB Associates
Jumbo tilbehør
i aircraft-udførelse
Spinnere i plast med f ræset alu-bagpla-
de. Der medfølger ekstra adaptere til
forskel lige akseltykkelser.

Ø 7 5 mm rødlsort/hvid .................. kr. 72,-
Ø 88 mm rødlsort/hvid.
:cdel P-51

Ø 83 r.: re o sort/hvtc.
*^^^ - r.

Hængsler og irisser :--. -:'1.: s:
h, -,^ ^^UL SJ: i: , -: -.:-= -::: - _::J S- - 

-::';k-^^-

sty k <el re a' 2-' - :'.a== a = 
- z' -. '=.

sætning.

Stikhængse;. cr' s:'
BIadhængsel. c'. s:'
Kombinationshæ: _c:
pr. stk. ..............
Trisse til styrekaber.
pr. stk. .......................

r'TiI

SIDERNE * JUMBO
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Balsa & Finer: J.5 ENTERPRISES SID MORGAN
konstruktionstegninger:

Heath Parasol
Spændvidde 200 cm, 6,5 cm3 motor, kr.

65,45.

Balsaplader
Føres kun i længder på 120 cm i 10 cm i

bredden. En meget smuk og ensartet
kvalitet i blød/fast/hård.

1132" - 0,8 mm .. kr. 10,50
1/16" - 1,5 mm .. kr. 10,50
3132" -2,4mm .. kr. 14,00
1/8" - 3,0 mm ............................ kr. 15,50
3/16" - 4,0 mm .. kr. 17,fi)
1/4" - 6,5 mm ............................ kr.'19,75
3/8" - 9,0 mm ....kr.24,25
112" - 12,5 mm .......................... kr.32,00

Aeroplanliner føres i stykker efter dit
valg, dog skal 6n side være På 30 cm
min., max. længde 120 cm.
Føres iflg. tykkelser:0,4 - 0,8 - 1,5 -
3,0 - 4,0 - 6,5 - 9 - 12,5 mm.

Zinger propeller
18" x5" kr.185,70
18" x8" kr. 185,70
20" x8" kr.214,50
22" x8" kr.243,30
24" x8" kr.272,10
24" x10" ...........kr.272,10

Jumbo hjul
Oppumpelige gummihjul. 5 bolte holder
fælgene sammen, sælges parvis - fa-
brikat "DU-BRO..
4" luftgummihjul ...................... kr. 105,00
47: " luf tgummihjul .................. kr. 131,40
5" luftgummihjul ......... ........... kr. 157,89
5% " luf tgummihjul .................. kr. 1 84.20
6" luf tgurnrnih. u' ...................... kr. 205.80

1. Verdenskrig . P? -',' C:': :r:::
a' , " .t....' ,1" : kf. 75,1j
4 3i8 . passe' P-::::æ'
& Magnaitiia ...... kr. 89.3€

Dope
Blik-dunk med fem liter f in A-B dcpe'-a
Sadolin.
Føres kun i k1ar......................... kr. 198.ffi

Gløderør
Taylor-rør,lange RC, pr. stk. ..... kr. 16,30
Taylor-rør, std., pr. stk. .............. kr. 15,30
Taylor-rør, kort std. kr. 15,30
Zinger-rør med bjælke kr. 15,60
Zingeqw uden bjælke kr. 14,70
Jumbo-special, standardrør ..... kr. 13,20

Canadiske byggesæt i hårdttræ. dvs.
mahogni - ceder - poppel og pitchpi-
ne. Alle dele er maskinskåret og model'
lerne lette og hurtige at bygge. De er alle
tre konstrueret til Quadra.

J.5 LOADMASTER
Spændvidde 238 cm, vægt 8,'1-12,6 kg.

Lasteevne ca. 5,0 kg. Den kræver 5 ka-

naler, fordi den er født med f laPs.

Ribber, kropssider og spanter er i 1/8"

mahognif iner. Motorskot og befæstigel-
se for landingsstel i %" poppelfiner.
Landingsstel i %" fiederstå|. Rorhorn i

metal, osv.
Koster kun kr. 1.270,00.

J.5 STINSON VOYAGER
Spændvidde 259 cm, vægt 9-'11.0 kg.
Født med f laps og tilQuadra. Byggesæt
sorn Loadrnaster. Glasiibe!'rnctorco'.,',
er eksi'a:i ie^ø'.

l:::: :-a::'- :9,--::-"':s::''--
kr. 1.49åffi.

J-5 ' . -skala
ZENAIR TRI.Z CH 3OO

\-:-= - == -= : = =.-..----.-:.i.;u.J=:.= -t:= = --=- = a-- --
vidde 2ltl =- ? .z-=-?- -=' - -=== -:-
ber i 'l E -2- -':- - -å- .: -:-:=.:'
-- ! i ^^----:Ug a -='=:.3: = - -:: :
Kr.2.768.ffi.

Stinson Voyager
Spændvidde 256 cm, min. 10 cm3 motor,
kr. 120,45.

Fieseler Storch
Fi 156 C.3
Sra a i:6. spændvidde 230 cm, 15 cm3

-3:3i. Det er en pind for Pind-
s<a a:eEring. kr. 165,00.

Spinks Akromaster
S:æ-:. :re 1æ c..n. 10 cmr motor. Vi
^z':- =.-^.:cde; ABS cowl. hjulskær-
-a a': t'- ^9:æ<ke iklar plast. Tegnin-

::- .::::' <-- kr. 76,45.

Og n har mange, mange llete tegninget
på Iager....,..

EDGÅRD * GIRO 2 06 74 71 * JUMBO SIDE

RODEKASSEN - Det er varer, der er stærkt nedsa::e - d.: .- -;= ,='.- - -.-, de kan have været brugt til demon-

stration,væretaget returefterpostveesnetsbehandling. væ:€: -::,.:;:: :- :=-:-c:el osv. /NGEN GARANTIERFORNO'
GEf SOM HEISL DeT er kun det antal, der er angivet. og sa 3s: s:a-::- 2l :':::e''1981.
1 stk. Bud Nosen Trainer byggesæt, demokasse, 499.@ k:. - ' s:. l{ini-svejs komplet med nye ilt' og gaspatroner, kr.

4g8,OO.-2stk.FutabaservoFP.SIZt,harværetindbygget. re- r<.----3'..'-'.slx.314,00kr.incl.ekstrahornogskruer.-2
stk. Jumbo.listeskærer, 38,00 kr. pr. stk. - 1 stk. % skala halehjul kornptet m. 2" Du.Bro hiul, har været indbygget, men ikke

fløiet, kr. 120,00.

PVEJ 40 * 8732 HOV
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PROCTORs fittings er de bedste på verdensmarkedet.
Jumbo Hobby har dem alle på lager!
Bardunstrammere vist
i fuld størrelse
Pris pr. stk.
No.Oøje + øje ............. kr. 17,10
No. 1 øje + øie ............. kr. 18,15
No.2 øje + øje ............. kr. 18,75
No.2Cøje + gaffel kr.20,45
No. 2 CC gaffel + gaf fel ........... kr.20,45
No. 2 CS gaf fel + muffe ............ kr.20,45
No. 3 øje + øie ............. kr.20.65
No.3Cøie + gallel kr.21,05
No. 3 CC gaffel + gaf fel ........... kr.21,05
No.5 øje + øje ............. kr. 23,35
No. 5 C øje + gaf fel kr. 23,60
No.5 CC gaffel + gaffel ........... kr. 23,60
No.6øje + øje ............. kr.25,75
No.6 C øje + gaf fel kr.25.75
No.7øje +øje............. kr.26,10
No.7Cøje + gaffel kr.27.15
No. T CC gaf fel + gaf f el ........ . kr.27.15

Piece o' Cake
Træneren, der ikke f lyver hurtigere, end du kan løbe!
Træneren, der sjældent går itu, og som kun koster kr.768,00.

Byggesættet indeholder alt, hvad du skal bruge. Nemlig:
Alle trædele, alle f ittings, .049 motor m. starter, super mono-
kote beklædning, propeller, tank. landingsstel, hjul, kontrol-
stænger, rorhorn og gaf ler, udskårne kropssider. udskårne
ribber, alt krydsf iner færdigskåret. f ine tegninger og lim. Der
mangler absolut intet uden 2 kanaler og brændstof.

Spændvidden er 180 cm. Alle tiders begyndermodel! Du
kan lære at tlyve se/v/// Bestil nu, vi har ikke fået så mange
af dette fantastiske tilbud, så de er hurtigt væk.

-æ
_€i€-3__

-æ^:{-:_-:
:Æa:->-.
:--- -1 --:

--<=:--
:--.:--- I

:z-=:-.'-.:-:-=
:idi-.---
:-<:-;z':

-<_-::-

No. o Rigning

No.1

No. 2

No.2C

No. 3

No.3C

No. 5

No.5C

No.6

No.6 C

No.7

No.7 C

Bogkassen
Vi har normalt følgende bøger på lager:
The Piper Story, det er J-3'eren i detaljer, 107 sider, mange fotos osv. kr. 59,40.
Forgotten Fighters Of The US Navy 1918-'1941, '108 fotos, hft. 80 sider, kr.47,40.
Forgotten Fighters Of The US Army 1918-1941, 149 fotos, hft. 96 sider. kr.47,40.
Northrop Flying Wings, 55 sider, 87 fotos, 3 to-siders folde-ud-tegninger, kr. 71,40.
The Flying Wings of Northrop, pilothåndbogen forYB-49,81 fotos,89 s., kr.71,40.
Fighter Aircraf t of the 1914-18 War. En virkelig lækkerbid for skalabyggeren. Denne bog daekker de 84 amerikanske, britiske,
franske. tyske og italienske f ly, der blev anvendt i 1. Verdenskrig. 5 eller f lere fotos af f lyene plus tre-plans-tegninger af hvert
fly. 150 detaljefotos af motorer, bevæbning, cockpit, understel ....223 sider,702 fotografier, indb., kun kr.231,00.
The Encyclopedia Of World Airpower, stort format, 380 sider med mere end 1000 ill. 265 farve prof iler, 330 farvef otos, 34 f arve
tre-plans-legninger. 350 diagrammer. Der er beskrevet over 600 fly, indb. kun kr.239,40.
Janes Pocket Books. pr. stk. kr.71,40.

Trådhjul
Yi tører på lager 41/2" og 6" trådhjul. De er håndlavede og
meget smukke. Disse ostandardu-hjul koster pr. par kr.
420,00.
Derudover hjemtages på fast ordre følgende størrelser: z

318" . 51/2" , 63/c" ,7" . Det bemærkes, at typer 4 3/8" fås mec
ballondæk eller med almindelige daek, men i heavy duty ud.
'ørelse. T standard koster pr. par kr.1.095,00.

RO 2 067471 * JUMBO SIDERNE * JUMBO HOBBY * 05.66 16 i



Lær at flyve linestyring:

Ilf/ning med
en linestyret træner-model
I fortsættelse af artiklen fra
Modelflyve Nyt nr. 3/81 foneeller
Hans Rabenhøj her, hvordan man
får sin motor til at køre
ordentligt, hvilket udstl-r man skal
have klar, når man skai l11r'e og

- vigtigst af det hele - hvordan
man med stØrst mulig chance for,
at det går godt, får sin model i
luften.

En ny motor er ofie s\'ær aI starte. Dette
kan bero på mange ting, men skyldes ofte,
at delene i den nye motor har en stor ind-
byrdes friktion (friktion : gnidningsmod-
stand). Denne friktion forårsages af, at de-
lene i motoren har en mere eller mindre ru
overflade, og det er disse ruheder vi selv
skal bearbejde i vores tilkørsel af motoren.

Da det er den sidste finpudsning af moto-
ren, vi selv foretager, er det selvsagt uhyre
vigtigt, at det bliver gjort omhyggeligt, så
motorens levetid bliver så lang som mulig.
Det har også betydning lor motorens drift-
sikkerhed, da en korrekt tilkørt motor vil
have mindre tilbø_ieli_shed til varmkørsel.

Endnu en fordel ved at lilkøre mo:o:en
inden brug er. ai du biiier :or::o--_r :::c
den. inden du s:ar lå:lri;;''3'.=: r-::i.:.
arbejde und:: :e.::o::-...: . ,-_: =t'--':;:.::
også som næ\:.: :i;=;:e i: :.3\3 :--,-: 3:
gøre, når den er riikøn og korreki indsirl-
let.

Prøvestand
Det er klogt at lave en prøvestand, når mo-
toren skal tilkøres. Denne kan bestå af et
kraftigt krydslinerfundament eller bøge-
bjælker, der tilpasses motoren. Hvor prø-
vestanden så skal monteres, afhænger af
hvilke muligheder du har - men det bør i
hvert tilfælde være udendørs og helst langt
fra naboer.

Inden du starter motoren, er det klogt at
læse motorfabrikkens anvisninger - de er
ofte skrevet af folk med stor erfarins i den
pågældende motort)'pe.

Propel
Anskaf den størrelse propel. labrikken an-
giver til tilkørsel af mororen. De: e: b:Cst
at anvende en træpropel, det girer :æ:::sl
vibrationer under kørslen. Husk a: alla-
lancere propellen inden brug - del e: s'=--
dent du kan købe en propel, der e: i ko:::i.:
balance, ligemeget hvilket materiale i:r. ;:
lavet af.

Opgiver brugsvejledningen ikke, hr iiie:.
propel den pågældende motor skal tilkø:Es
med, så brug en med samme diameter soir
den motoren skal flyve med, og gå så 1-l
tommer ned i stigning, så motoren ikke be-

lastes for hårdt. Samtidig kommer omdrej-
ningstallet på jorden op på det niveau, som
den gerne skulle have i luften til sin tid med
flyvepropellen.

Brændstof
Ønsker du selv at blande dit brændstof, er

her et par blandinger, der normalt kan bru-
ges:

Dieselbrændstof :

2590 amerikansk olie eller Castrol M
3590 æter
4090 petroleum
Deri iblandes 3Vz-40/o isopropylnitrat eller
2Vo amylnitrat (der er meget dyrt).

Gløderørsbrændstof :

2590 amerikansk olie (efter tilkørsel dog
20t/o\
7090 methanol (meget giftigt)
590 nitromethan.
De 590 nitromethan fordobler omtrent

brændstofprisen, men jeg vil alligevel anbe-
fale brugen af det, da det giver en mere sta-

bil motorgang - hvilket mange begyndere
ofte har brug for.

Nogle motorer - især de større (over 6

cm') kører dog udmærket uCen nitrome-
-:^-
-r -cl;.

B:-;:: ::'',.S ::-- =r:..:::. ;: :3: rlc3;:-
: - _ -:. --i:-- ^-:3 :-':i ::;:i: :: ;:\ 3:.C3 Ii3:3: il::O;':-1:-: --:ia: i 'b:æi:csioi:e;. ca ie ellers gå: 1'derst
usiabil: og med nedsat efiekt. så blandin-
gen til disse småmotorer er:
20{o amerikansk olie
6090 methanol
2090 nitromethan.

Methanol kan kun købes i visse hobbyfor-
retninger, der har tilladelse til at sælge det.
Og kun medlemmer af de tre modelflyve-
unioner kan ved at forevise deres medlems-
bevis få lov at købe methanol i disse forret-

ninger. Få nærmere besked om methanol-
ordningen fra din modelflyveunion.

Færdigblandet gløderørsbrændstof kan
købes frir i næsten alle hobbylorretninger.

Start af motoren
Monter moloren på prør'estanden. Monter
tanken, så væskestanden red fyldt tank er
lige under dysenålens niveau.

Fø1g brugsanvisningens forskrilter for
start.

Start motoren og lad den køre i ca. 1/z

minut. Lad den køre hurtigt med lidt over-
skud af brændstof, så den ikke kører for
varmt. Lad den køle. Gentag et par gange

og forøg efterhånden gangtiden op til ca. 3

minutter. Når motoren kan holde fuldt om-
drejningstal i et par minutter uden at var-
me, er den klar til flyvebrug.

Anvender du en dieselmotor, skal du be-

mærke, at kompressionen skal sænkes, ef-
terhånden som motoren bliver varmere, og

den skal køre med den lavest mulige indstil-
ling i kompression, som motoren kan køre
rent med. Derfor skal en model forsynet
med dieselmotor opvarmes grundigt på jor-
den - dvs. mindst I minut, før man kan
regne med at motoren har den korrekte
temperatur og fllnreindstilling.

Vil du vide mere om tilkørsel af model-
motorer, kan jeg stærkt anbefale Luis Pe-

tersens artikel herom i Modelflyfe Nyt nr.
1/78 (bladet er udsolgt, men mange biblio-
teker har det stadig - red.).

Når du nu er fortrolig med motoren, og
den er rilkørr. monteres den i modellen.
Sø:,e for. ar den sidder godt fastspændt -
du kan err. sikre dig mod, at no-ele af ma-
skinskruerne rlster løs ved at anvende lje-
derskir er eller ved et sæt ekstra møtrikker,
der er spændt sammen med de oprindelige.

Prøvestart motoren i din model. Hvis det
går godt, er du klar til at tage ud på flyve-
pladsen og få modellen i luften.

Nødvendigt flyveudstyr
Inden du går ud på flyvepladsen, må du
nok hellere se, om du har det udstyr, der er
nødvendigt for i det hele taget at kunne

fortsættes næsle side

FINSK
AEROPLAN KRYDSFIN ER

Vand- og kogefast, kvalitet GL I og GL lll.
0.4 - 0,6 - 0,8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3,0 - 4,0 - 6,0
millimeter.
Omgående levering til konkurrencedygtige priser.

Osmo Salojårui
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
Ttf. 05.12 81 33,
uden for arbejdstid 05-12 23 90
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flyve. Køb kun et minimum af udstyr, og
brug hellere de måske sparsomme midler på

at flyve, bygge gode modeller og få en god
motor.

På foto nr. I er vist, hvad vi nok må be-
tragte som det minimum af udstyr, du skal
tage med på flyvepladsen.

Øverste række, fra venstre mod højre: 2

V startakkumulator. Denne skal du natur-
ligvis kun have, hvis du har en gløderørs-
motor, Bemærk formodstanden på den
venstre pol. Den bruges, når du anvender
1,5 V gløderør, der ikke kan holde til den
fulde spænding. Denne modstand er nem ai
lave. Tag et ca. 12 cm langt sr1'kke gardin-
spiral - kan nemt skaffes hjemme i ea r-l;i-
duekarm, men det er måske kloee:e a: ke':€
det hos isenkræmmeren. Skær isolei:-,gen
af den og træk fjederen lidt ira hinanden.
og du har en udmærket sk)'demodstand.
Brug krokodillenæb eller lignende til at
skabe forbindelse med ledningen ud til glø-
derøret.

Dernæst har vi brændstofpåf.vlderen -
denne kan være en plasticdunk, hvorpå du
har lavet en aftappeanordning (brug evt.
brændstoffilter på påfylderen). Til højre
derfor ser du brændstoldunken - bemærk
giftmærkningen. Dernæst en sprayflaske
med rensemiddel. En alm. flaske kan na-
turligvis anvendes, men denne er nu nem.
Jeg bruger en blanding af Ajax og vand -
ligemeget al hvert. Andre bruger sprit, pe-

troleum eller andre rengøringsmidler - det
er de mest pudsige ting man ser folk anven-
de - det skulle ikke undre mig, om vi en
dag så €n påstå, at det bedste, han endnu
havde anvendt, var at skabe modellen af i
medisterpølse og rødkåI.

Yderst til højre en køkkenrulle.
Midterste række: Til venstre en gløde-

rørsklemme - du kan også bruge krokodil-
lenæb - men tag dig i agt for kortslutning,
der kan ødelægge akkumulatoren. Dernæst
en kasse med flg.: lim, gummibånd,
brændstofslange, stopur (ril
konkurrencer), brændstoffilter, skruer,
gløderør, skruetrækker, gløderørsnøgle,
svensknøgle, spidstang og lignende værk-
tøj.

Et par ekstra propeller er også gode ar
have med, og skal du køre meget med din
motor - og den ikke er godt dæmpet, bør
du også anvende høreværn al den ene eller
anden type.

Nederste række: Liner. Flyver du med
motorer fra 2,5 cm3 og opefter, bør du an-
vende stålliner, der både giver den bedste
styring samt den største sikkerhed.

Stålliner findes i to former herhjemme,
nemlig de rustlrie typer såsom >Pylon
Brand< og >SIC< - begge amerikanske -
samt de fortinnede liner af engelsk fabri-
kat, >Laystrate(. Begge typer har deres
fordele og ulemper, men da de mere erfarne
anvender begge t1'per, kan du nok også ro-
ligt bruge en al t5'perne.

Håndtaget, der er vist. er hjemmelavet
og tilpasset de tommeler, der skal bruge
det.

Flyver du med små 0,8 cm' molorer. kan
It du anvende >tøjliner<, det kan f.eks. r'ære
l.l
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dacronliner, men brug aldrig fiskesnøre, da
det strækker sig alt for let og vanskeliggør
kontrollen med modellen. Du kan også an-
vende kinesertråd eller bjørnetråd, men pas
på, der ikke kommer for meget olie på
dem. Så vil de klistre sammen.

For at få en lidt lavere gearing på styre-
tøjet på disse små modeller, kan du lave
håndtaget således, at linerne går ud mellem
et par fingre, så afstanden mellem linernes
fastgørelse på håndtaget er på 4-5 cm - så

bliver disse ofte vilde modeller nemmere at
flyve, da rorudslagene bliver mindre for
samme bevægelse i håndleddet.

Der mangler egentlig €n ting på billedet,
og det er en fingerbeskytter, der kan for-
hindre ens fingre i at blive slået for meget til
>plukfisk<. Der kan købes ganske udmær-
kede fingerbeskyttere, men du kan også an-
vende et stykke kraftig slange, en kraftig
handske eller lignende.

Inden du tager ud på flyvepladsen, skal
du have lavet dine liner i den korrekte

længde, og her er et par måI, du kan gå uc
fra:
0,8 cm3 modeller: 8-11 m line (begynd meC

8 meter)
2,5 cm3 modeller: l5-16 m line
6-8 cm3 modeller: l8-20 m line (begynd meci

l8 meter).
Brug hellere lidt for kort liner end for

lange. Du må hellere snurre lidt hurtigl
rundt end stå og kæmpe med en model, der
ikke kan holde linerne stramme.

Flyveplads
Ud over at have en plads til rådighed, der er
stor nok, bør du også have opfyldt flg.:
God belægning - dvs. græs, der er så
jævnt og velklippet, at du kan jordstarte.
Mulighed for at holde tilskuere uden for
modellens flyvebane - her kan et par emsi-
ge hjælpere være til god hjælp. Banen bør
også ligge et sted, hvor naboer ikke generes

unødvendigt. I det hele taget skal vi ta-ee

't'_;/
Fig. 2.

l. Start ved l-rallet.
2. Modellen samler fart - det

giver træk i linerne.
3. Modellen har nu fart på og

kan nemt flyve mod vinden.
I

o

Fig. I.

Vindens retning



Fig. 3.

store hensyn, når det gælder biug ai ,,siøj-
kilder<. De, der er engagerede i i1n ningen,
bemærker jo ikke det irriterende i den spe-
cielle lyd, vi frembringer. men der er ikke
noget at sige til, at ham. der ikke er interes-
seret i modelflyvning. let irriie:es over den
specielle støj, der godr nok ikke er så høj,
at den kan måles på alm. støjmålere, men
kan være gennemtrængende og generende.

Derfor bør man tage særligt hensl'n på var-
me sommeraftener og især søndag morgen

- men det afhænger naturligvis al flyve-
pladsens beliggenhed i forhold til bebyggel-
se.

En åben plads med jær'n vind er at fore-
trække frem for en plads med læ og der-
med også med grimme hvirvler, der næsten

kan umuliggøre fl1vning.

Første flyvning
Monter linerne, kontroller styretøjet er
korrekt - og at du ikke har byttet om på li-
nerne. Lav en traekprøve på 15 gange mo-
dellens vægt, hverken mere eller mindre.

Optank motoren, start den og indstil.
Stop motoren og få i det mindste lidt hold
på nerverne.

Her er det en uh1're lordei ai rær: ; cer
klub, hvor en eria;en ka; -:'æ.;t J:; : --:-
ten første gang - de: *a:r :r:a: :::: ,i:a-; .:
par års klubkon:ing::.: '.;: - :-l j:-.:: ;:
jo d1're.

Er du nu i den s-:la:loi. a: du ei nodsa-
get til at lære ai l-l)'r e selr'. er der nogle små-
ting. du skai bemærke.

Start
Hav en hjælper, der er instrueret i, hvad
der skal ske. Han holder din model, mens

du går ud til håndtaget, og han må naturlig-
vis kun slippe den på dit signal.

Modellen og hjælperen skal stå i med-
vind, så modellen har fløjet/kørI t/z om-
gang og dermed har opnået god fart :
centrifugalkraft : træk i linerne, inden
den skal til at kæmpe sig imod vinden. Se

fie.2.
De største problemer ved de første flyv-

ninger er, at man nemt overkorrigerer sty-
ringen - dis. gir,er alt for store rorudslag.
Tr ing dig til kun ai ber æge håndtaget 5" op
og ned. En god hjælp i de første fllrninger
er at lave sig et hjælperær\irl-; ::l dit hand-

Fis. 4.

l'ed A: Git en del opadror

- lad dig ikke forskrække
a.f at modellen kommer hell
op over dir hoved. Hold
denne styring til pkt. B.

Fig.5.

Fig. 6.

Lav først et loop inden

for disse vinkler og
højder. Når du kan
det, lav så 2 i træk og
senere 3 loops.

Ved B: Husk at komme helt herom,
så du ikke retter op for tidligt, så
ntodellen ryger lodret i jorden,

l/ed C; Lad modellen stige lidt efter
opretningen - så er du sikker pd at
få den helt igennem manøvren.

ce 3r/

+ Højde der giver en

linevinkel med jorden
på 45".

I
I

A

i

?F /5,'/

:a:.:: !::; a::r.. son ciu ser på fig.3.
D:l '.:i ii.iop :3du.eie dine silreudslag så

negei. ai du har en chance lor at holde mo-
dellen i lufien.

Inden du flyver med modellen, er det
klogt, at du gennemgår styringens princip
på jorden. Du kan evt. montere et halv me-
ters liner på modellen og så se, hvordan ro-
rene skal stå for at lave de manøvrer, du
gerne vil se modellen udføre.

Starten af flyvningen foregår som fig. 4
viser.

Når nu modellen flyver, og du igen er ved
at fatte, hvad der sker omkring dig, kan du
begynde at foretage lidt stig og dyk - flyve
højt og lavt, men husk endelig kun meget
små styreudslag.

Det er meget muligt, at du bliver noget
svimmel her under dine første flyveforsøg,
men det skal du bare tage roligt, da det er et

tegn på, at du har noget i hovedet. Jeg må
hellere skynde mig at sige, at hvis du iiik:
blirer svimmel, så er det naturligri. ixi:
iordi der er noger ealr meC l--o'.::::. :::::-

----=-_=-\\ \ -\ \ \

lordi du åbenbart har den evne at kunne
snurre rundt uden at blive svimmel.

Når motoren går i stå, lader du modellen
gå ind i et svagt dyk, så den holder flyvefar-
ten, og du retter først op lige inden jorden.

Foretag nogle flyvninger, hvor du for-
bedrer dine starter og landinger, og lav
nogle kraftige stig og dyk, så du bliver for-
trolig med modellen.

Manøvrer
Nu skal du igang med at lave indvendige
loops. Det består simpelt hen i at give op-
adror hele tiden, indtil modellen fly'ver
vandret igen. Husk, motoren skal gå per-
fekt, inden du begynder på manør'rer. Se

fig. 5.

Lav kun 4 loops pr. tank. da linerne el-
lers blirer alt lor snoede. og modellen kan
blire sræ: al si!.re.

Eil:r hre: ii1 ;rin_e skal du rikle linerne
u:. .a je i<ke er snoede. og de skal også af-

fortsættes næste side

Hold arnten stille
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tørres for den olie de samler op gennem luf-
ten (fra den iedtede udstødningsgas).

Se hvordan du forbedrer dine loops på
fig. 6.

Når du er fortrolig med start, landing og
loops, skal du igang med at lave det, vi kal-
der en sløjfe. Denne manøvre er en god for-
øvelse til rygflyvning og udvendige loops.
Se på fig. 7, hvordan den udføres.

Forlæng manøvren lidt, inden du retter
op og du flyver nu rygflyvning.
Husk/bemærk, at styringen er omvendi ;

rygflyvning. Mens du flyver på r1'g*uen. s\ai
du hele tiden sige til dig selv >gir nedad:o:.

- du skal være næsten helt hl.pnotise:e: a:
denne tanke, så du under stress-.i::a::.':.::
netop husker at -sive nedadro: : ud:e:;i:::ge:-
lra rygflyvning.

Når du er rutinerer i ai fl1: .iøj ien. skal
du til at forlænge den orer i r1'gf ilning --
se fig. 8.

Bliv ved med at lorlænge din rygfl1'v-
ning, så længe du tør - husk, du kan altid
gå om i ret fl1'r'ning ved at give nedadror.

Manøvren udvides nu, så du i udretnin-
gen fortsætter denne manøvre, og du er nu
igang med udvendige loops. Se fig. 9.

At komme så langt er den vanskeligste
del ved linestyret modelflyvning, men når
du har vzennet dig til de ovennævnte man-
øvrer, så er resten kun et spørgsmål om at
koordinere og udvikle dine manøvrer ud
fra det, du nu har lært. tr

I næste artikel i serien vil vi se på, hvordan du
udfører kunstflyvningsprogrammet korrekt,
konkurrencevilkår, valg af mere avancerede mo-
deller og motorer, og trimning af modeller.

-(t Q-

F,g.-. a-

B:
C:
D:

Q;', r-,;55-Or. -a', : iOOp

Re: c: = .'1-,t ,;gefi -',ær KL-{R TIL NEDADROR!
Gi', nedadror = oprelning
Fonwl ligeudfllvnine

Fig. 8 a. Samme rorgivning som i fig. 7.

Giv lidt nedadror fra B til C.

=CI- I
Fig. 8 b. Samme rorgivning som i fig. 7.

Fll,v så lænee fra Bt til C som du tør. Husk NEDADROR!

Fig. 9. Samme rorgivning som i fig. 7, bortset fra nedadror fra C skal ske over mere end ltl
omgang. Husk endelig at give rigelig nedadror i dykket, der går ind i 2. loop.

F

'9. \9,

Fritflyvnings-
modeller

Særdeles velegnede til
kurser i modelbygning

Abdul
Abdul er en begyndersvævemodel i

klasse A1. Kort byggetid og fremra-
gende llyveegenskaber.
Byggesættet indeholder alle 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
Begyndermodel med gummimotor.
Kort byggetid (ca. 15 timer) og gode
flyveegenskaber.
Velegnet som introduktion til motor
modeller.
Byggesættet er amerikansk (dansk
vejledning). Det indeholder udsøgte
materialer. bl.a. propel. gummimo'
tor, Iejer mm. Kun dope og lim er ikke
med i saettet.

ERIK KNUDSEN
Amagervej 66, 6900 Skjern

Tll.07-35 17 67 (bedst 17-18)
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Jumbo-test:

Quadra 34 cm3

benzinmotor
I de kommende numre al blade: r il i i 'o:in-

ge en serie prøvekørsler ai e_ri:ie ;no:orer
til Jumbo modeller. Prøi er,-i.ierne be-
grænser sig dog til de mo:.r:e:. .o:: :mpor-
tørerne stiller til radi,ehed. ,la l,aCeis øko-
nomi ikke kan bære indkob ai iesleksem-
plarer.

Foreløbig er cier prør eiiorsel ai iølgende
motorer i vente: Quad:a -1i :n:. Evra 34
cm', Kioritz (Biggs) -10 c:r:. og ri lorsøger
at fremskaffe Ka*asaki mororer på hhi. 36

og 50 cm' til prør'ekørsel.
Der vil blive mulighed lor en direkte

sammenligning fra gang til gang. da moto-
rerne bliver testet med de samme propeller.

Quadra

forsynet med et broncetrykleje til at optage
det aksiale træk fra propellen.

Tændingssystemet er af magnettypen
med udvendig spole, og med kondensa-
torlkontaktsæt anbragt bag ved svinghju-
let. Motorfundamentet består af en alt for
tynd stålplade, som bør udskiftes med et

!O4.3:l::.-::: ::,:: :: I | .-:-

Test af Quadra'en
llotoren opnå: s:;: ::ar-. ,:;.-: ::-.=: -. : - - :

timers kørsel. hr o:e;::: .:::: := : :
har opnået en optirnai ;a::-.::.;- T.::: . , ::
desværre ikke en såciai.::.\.-:::.. -=::-
fabriksnye motor lik kun s:.::.i,-:.: r: -:
I time. Til trods for de::: .:::.:::::-

stand til at præstere en perfekt tomgang på

1.700 omdr. uden protester ved gasgivning.
Testresultaterne fremgår af hosstående

tabel. Det er ikke urealistisk at regne med
en 10fo lorbedring al ovennævnte resulta-
ter, når motoren er endelig tilkørt.

I fllvehastighederne er der ikke regnet
med eflektivitetstab i propellen, men da
omdrejningstallet stiger i lulten, opvejer
disse faktorer tildels hinanden.

Omdrejningstallene er målt med en me-
kanisk måler, og det statiske træk er målt
med en almindelig fjedervægt, hvorfor
mindre unøjagtigheder i de sidstneevnte må
påregnes.

De forholdsvis små afvigelser i de stati-
ske træk viser bl.a., at motoren har en me-
get flad drejningsmomentkurve.

Motoren opnår sin maksimale ydelse i
området 8-9.000 omdr., hvorfor der bør
vælges en propel, der ikke overskrider
8.000 omdr. målt på jorden.

Specifikationer
Volumen: ca. 34 cmr
Vægt: ca. 1,5 kg.
Ydelse: 2,25 HK u./res.
Tændrør: Champion RCJ 8, afstand 0,6
mm. Kontaktalstand: 0,4 mm.
Benzin med 590 olie, eller 290 syntetisk
skovsavs olie.

Vurdering:
Positivt:
* Robust og enkel udførelse
* Billig i drift , ca. I liter pr. time
* Starnillig og >>slår<< ikke
* Lav støiirekrens
* L:..:::: c:n itcrendise trækkraft uden

-- -- 
-\\r\:

''ei anrendelse al reso-

\;-;atir t:
. ' ::=::.:c: :r:- :ea:bejdeS r'. indbyg-

- :: ::,-::,
t I'- .; :--::--::-:.;an]eni
. i--:,:::::::.:-::: '!ol rulleteres på an-

--:t-=::l

. l': :- -:_::: '..:-.i.:-:;: a: lndstille karbu-
-:- -::;: r::::l:å -rfund afjuste-
r -. -_::t,:: l.::::-:-:.

l:1.:i l -:--::::.: \:: C3f kObgS di-
:-:: -:::.=:: ::::-, :-:::::. .:i:UgningSfilt-

-: - --:.: :.r .:.-::=:.-.:C::Jndamentgf
'":- ::-- :::: =:-:=-.:-::::Cg SvinghjUl.

Fienuning Pedersen

Som en start til denne prøvekørselsserie vil støbt motorfundament, da der ellers vil op-
vi denne gang bringe en prøvekørsel af stå vibrationer. Karburatoren er monteret
Quadra motoren, der uden tvivl indtil dato på siden af motoren og er forsynet med en
har været den mest anvendte motor i denne indbygget pumpe, således at tankens place-
størrelse. ring er uden betydning lor indstillingen.

Dette skyldes bl.a., at producenten af Karburatorens grundindstilling er for tom-
motoren, TML, Canada, var først ude af gangsskruen (mrk. L) lVz omgang ud, og
starthullerne, da Jumbo modellerne fik de- for fuldgas skruen (mrk. H) I 1/8 omgang
res opsving i USA. Det er over et år siden, ud. Lad være med at skrue skruerne for
at jeg i et tidsskrilt læste, at motoren den- hårdt ind, det ødelægger karburatoren (pris
gang var proCucere: 1 l0.ti00 eksemplarer til 300-400 kr.). Ved finindstilling af karbura-
modelfi1're'r:;::. \lo:c:::. .:anmer of'rin- roren ril der være tale om mar. t/: omdrej-
dcli-c irl :: .i.,''..::. -'l l:tr:, -tjt.; jt' ::n3 og :k\c :oge: med halre omg3nse pJ
moioren 3: i:::a:,. :.;:- :,-,.:':::: :-:t:',--:,:.
De::e.::.\a;::_::: . .' :;:.:::::::..: . ; l:-. :.t::::.; ..:--t:::-. ::-
relr. :t:':. ::: : 1.: :.:;:: . :: :. ::- ,- _:- - :. ---: . j- : .- .:--: --. -
lance: :o::.1.;;: :..:..::: .... --: --- t: -:t --- - -:1 .'- ,:

Jee la: :C::::::: ::. ::,-.:..'-:;. :j :.-- . : .-. - . -:- -- -:- --:- -- j j -.--

toren med og ud:i r-sJ:a:::-=:_;,::. i:,:-
nan)dæmperen e:- a; ;:;: ..:::.::.: :.' :-::
type.

Motorens opbygning
Krumtaphus, cylinder og topstykke er srøbr
i 6t stykke, dog således at krumtaphuser er
delt vandret. Cylinderen er hårdforkromet
og har derved en levetid på ca. 1.000 timer.
Stemplet er forsynet med en stempelring,
og er forbundet med plejlstangen på nor-
mal vis uden brug af nåleleje, hvorimod der
er nåleleje i forbindelsen plejlstang/krum-
tap. Krumtappen kører i 2 nålelejer og er

;-: a. --:---:.t::. --:-j - -: -: :

med resonansrør
statisk træk

uden resonansrør
stalisk træk beregnet

flyvehastighed

Propel

Airflow l8x 6
Airflow l8x 8

Airflow l8 x l0
Airflow 20x 6
Airflow 20 x 8

Airflow 20x l0
Zinger 22x 6
Zinger 22x 8

Zinger 22x10

bere::re:
fl)r eha.'-r.ht":

8.750
7.800
7.400
7.200
6.600
6.000
6.200
5.700
5.100

8,5 kg
7,8 kg
7.5 lg
8.5 rg
8.I r;

S.[t ri
-.- !:

6.! r:

: -r-t_
- :.!
5 *_O

5. S00

6.100
5.600
5.900
5.400
4.800

7,8 kg
7,4 kg

7,0 km/t
1,5 kg
7,0 kg
6,5 kg
7,0 kg
7,0 kg
6,3 kg

13 km/t
87 km/t

105 km/t
62 km/t
'14 km/t
85 km/t
54 km/t
66 km/t
73 km/t
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ter, statisk dommer Ove Alexandersen,
flyvedommer Jørgen Holsøe og deltagende
pilot på det danske landshold, Herbert
Christoffersen! Benny Juhlin

En statisk dommers
indtryk fra NM
Lørdag morgen oprandt med skønt vejr,
omend noget køligt og blæsende, og jeg an-
kom til pladsen kL.7.45 midt i den nervøse
spænding, der altid går forud for store
konkurrencer.

Som statisk dommer kunne jeg jo ikke
straks kaste mig over de mange smukke
modeller, der efterhånden blev båret frem
og anbragt i deres båse, men jeg kunne nik-
ke genkendende til adskillige, både norske
og svenske modeller, jeg havde set lør i
Rakkestad.

Efter briefing al holdledere. piloter og
dommere rar vi stariske dommere, finnen
Matti Jyliillå, John \\-ilsfeldr og jeg, klar ril
at starte bedømmelsen. \-ed en hastig gen-
nemgang for at fastlægge niveauet for mo-
dellernes kvalitet srod det os klart, at det
ville blive en svær omgang at dele sol og
vind lige, vi syntes, at alle modellerne var
skønne. Efter at have kontrolleret, at vor
finske kollega havde forstået de regler,
hvorefter der skulle dømmes, gik vi til sa-
gen.

Heldigvis blev opgaven noget lettere, da
modellerne kom på bordet og dokumenta-
tionen blev forelagt. 12-15 minutter er ikke
meget at have til rådighed for en bedøm-
melse, så der skal gås hårdt til den, helst
uden for mange diskussioner indbyrdes
mellem dommerne og med deltagerne.

Det vindende svenske hold med deræ r.øz--r
og de netop erhvemede pokaler fra dette .iør:::
nordiske mesterskab i RC-skala.

De nye regler, der dømmes efter, må s:-
ges at gøre det nemmere for en dommer a:
overholde den afsatte tid til bedømmelse:--
men vi synes ikke, John og jeg, at de yde:
deltagerne fuld retfærdighed. Eller sagt på

en anden måde: modellerne er alt for deta--
jerede og kunstfærdigt bygget til denne
klasse, hvor det kun er, hvad der kan ses på

3 meters afstand, man må tage hensyn til.
Ikke uventet placerede de to svenske del-

tagere, Mikael Carlsson og Lars Helmbro-
sig højt på pointsskalaen, sammen mec
nordmanden Eivind Lund og vore egne e-1

ser, Ivar Nobel og Herbert Christopherser:-
En model, der også gjorde indtryk, ra--

nordmanden Jon Toke Grimsrud's >>Ha'r-

ker Tempest Mk. 5(, der i finish og )\r'e:-
thering< så ud som den stod på flyveplac-
sen under anden verdenskrig,

Det var ligeledes interessant at skulle be-

dømme to >forskellige( modeller af samrr,:
prototype, nemlig SAAB T 17, udlørt a-
Poul lvliinsberg og svenskeren Kjell-At=
Elofsson. Poul Mi.insbergs model med e-
mængde fint virkende detaljer, som han iL-
ke kunne få noget for, og Kjell-Åke Eloii-
sons, der var ret simpel, men i overenssten:-
melse med det fremlagte dokumentation-.-
materiale og af god håndværksmæssig kva-
litet. Dog var der en uoverensstemmel-<
mellem de to fly angående den anvendte be-
malings glans, men begge fremlagde unde:-
skrevne erklæringer fra kompetente auton-
teter om farvens korrekthed. Hvem skal r:
arme dommere tro på?

En model, vi dommere fik våde øjne a:
at se på, var svenskeren Arne Brorsson:
>Blackburn Monoplane<. Skønt lille fl1'.
men vi havde dog en anelse om, at han vill=
få det svært under flyvningen, hvilket og=
holdt stik; han brækkede kroppen mid:
over to gange.

Om de finske fly kan siges, at de var æ
god håndværksmæssig kvalitet, men jeg s1.

nes, de manglede personlighed.
En >tragedie<< skal der også berettes om-

Den overgik nordmanden Harry Koldber_e.
der stillede op med en >Phil Kraft Super-
Fli<. Han var vinder af Rakkestad-konkur-
rencen i år og ville givet have placeret sig

højt også her, hvis han ikke havde glemt sir
dokumentation for flyet hjemme i Norge-
uha-uha! - Vi kunne derfor efter samråi
med skalagruppens ledelse kun give karak-
ter for, hvad vi kunne se, nemlig den hånd-
værksmæssige kvalitet, så han dog har,c:
mulighed for at deltage i flyvningen.

For at man ikke skal tro, at alt var ba::
lykke, må jeg her til sidst komme med et l:.
le klagesuk. Når vi bliver præsenteret fo:
en sådan mængde skønne skalamodelle:
der har kostet mange, mange timer at lrei:--
stille, ofte med det formål at opnå placen:'
ger i konkurrencer, er det rystende ar =
hvor dårligt dokumentationsmaterialet e:
Mange kunne opnå en bedre bedømme--
hvis der var overensstemmelse mellem c::

F

Sådan var det!
Det første Nordiske Mestersksb
i stond-off scale set fra tre sider
Det er umuligt at fange noget ind og sige:
Sådan var det! - Det kan man ikke, men
lor at få et indtryk af denne begivenhed har
jeg bedt tre forskellige, der var med til Nor-
disk Mesterskab i stand-off scale om at
skrive lidt her til Skalahjørnet. Det er en
statisk dommer, en flyvedommer og en af
piloterne på det danske landshold. De får
om et øjeblik ordet, men først et par be-
mærkninger.

Det har været svært at få en stabelafløb-
ning på dette første Nordiske Mesterskab i
stand-off scale. Der har været prøvet flere
gange, sidste år først Sverige, og da det mis-
lykkedes, prøvede Norge, men da var det
for sent.

Nu var så alle nordiske landes skalalolk
spændte på, om det ville l5'kkes i år, og selv
om vi her i Danmark havde vanskeligheder,
så blev NM en realitet, og nu er det vel
overstået.

Fra styringsgruppen vil vi gerne takke
RFK for det store arbejde, som mange flit-
tige medlemmer ydede, og klubben kan
med stolthed se tilbage på et vellykket stæv-
ne, som samtidig blev til god PR for vor
sport. - På Sjælland har man i hvert fald
god brug for nøgtern forståelse og velvilje.

Jeg kan også fortælle, at vi inden lor
Nordens skalagrupper blev enige om en tur-
nus for fremtidige afviklinger af kommen-
de NM'er. Disse Nordiske Mesterskaber i
stand-off scale vil blive afholdt hvert andet
år, nemlig de år, hvor der ikke arrangeres
verdensmesterskaber. Det bliver således:
1983 - 85 - 87 - 89 osr'., og rækkefølgen
bliver Finland, Sverige. Norge, Island og
derefter igen i l99l Danmark. Det vil altså
vare en rum tid, før det i,een er \ores tur,
men nu er det startet!

Og så vil jeg give ordet til lre kammera-
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fremlagde treplansskitse, eller hvad man el-
lers bliver præsenteret for, og modellen. Li-
geledes at dokumentationen for bemaling
og farver var lettere tilgængelig lor dom-
merne, så man ikke skal sidde og gennen-
læse en masse engelsk eller tysk reksr lo: a:
finde ud af, hvordan netop den lorer':.:e
model skal se ud. Ligeledes er der :kre lici
til at læse lange redegørelser ior. i\ Llr mo-
dellen ikke er i overenssiem;::eise ned do-
kumentation og hvorfo:.

Jeg vil anbefale konku;ren:ei-l)-r ere ar
dyrke dette område nogei nere. der er
points at hente her. Ge: de: dog ikke sa

simpelt som en dehager e: år i Rakkesrad
havde gjort det. Han deliog med en meget
pænt bygget T-18. men hans enesre doku-
mentation var dei fan elaele billede, der
havde været uden på æsken med b1'ggesæt-
tet!

Konklusion: Byg en model. der på 3 me-
ters alstand ser ud af der, den skal r'ære, og
fremlæg en dokumentation, der beviser, at
den gør det. Ove Alexøndersen

En flyvedommers
indtryk fra NM
Så oplevede vi det første olficielle nordiske
mesterskab i skalamodelflyvning, og vi
havde den glæde, at det blev afholdt i Dan-
mark.

Efter et sådant stær'ne er der naturligt at
stille det spørgsmål - rar der er godi stær'-
ne? - Svaret på det spørgsmål er sumrnen
af mange svar: \'ar siæ\ne! sponsligt i or-
den? Hvordan oplevede pilorerne. dom-
merne, officials, tilskuerne osr'. detre N\I?

Som fllvedommer kan jeg kun give en
del af svaret, flyvedommerens indtryk! Vi
var tre flyvedommere. En nordmand, Nils
Smith Andersen, en svensker, Bengt Hol-
mer, og en dansker, undertegnede. Vi
kendte hinanden godt, idet vi alle tre fjor-
ten dage før havde været flyvedommere
ved skalastævnet i Rakkestad, hvor jeg
yderligere to gange før har været flyvedom-
mer sammen med Nils Smith Andersen.

I Rakkestad skulle flyvedommerne afle-
vere en fælles dommerseddel, så vi skulle
være enige om en karakter, og det var lette-
re end man måske skulle tro og gav anled-
ning til mange udbl'tterige samtaler. Ved
dette NM afleverede hver flnedommer en
dommerseddel, og dei kan sehlølgelig give
lidt forskellige karakterer. men i de situa-
tioner, hvor vi var usikre. koniererede ri
selvfølgelig med hinanden, og dei riste sig
hver gang, at vi lå helt på linie og kun aireg
med et point. Ved karakteren for i-11r:in-
gens realisme, talte vi hver gang sanrnen.
Denne karakter er særlig vigrig. tord: .i:;
har en stor >K< værdi, men også her r a: r:
meget enige. Jeg har dog ikke set en san:-e'-

opstilling af de givne karakterer, men b1g-
ger på mine udokumenterede indtrl'k.

Min konklusion er derfor, at med hensl'n
til flyvningens bedømmelse er det sporrslige
i orden.

\Ied hensl.n til den flyvning der blev vist,
er det samlede indtryk, at kvaliteten er ste-
get \'æsentligl. Når der ses bort fra visse fly,
som er særligt følsomme for vind og bane-
kraliiet. r'ar der vist ingen manøvrer, der
ikke var realistiske. Kun i enkelte tilfælde
\ar manøvren galt udført, specielt ottetal
og u'ingover, der blev til stall-turn og om-
vendt og kun ganske få gange blev flyvefel-
tets begrænsninger overskredet.

Flere piloter skal dog tænke mere på at
præsentere deres flyvning. Her tænker jeg
på at placere manøvren lige foran dommer-
ne og parallelt med dommerlinien, og pla-
cere manøvren i en tilpas lav højde. Ma-
nøvrens størrelse må også svare til det rigti-
ge flys manøvrestørrelse og rigtige hastig-
hed for flytypen.

Det må dog desværre siges, at banens

kvalitet var for ringe og det blev et for stort
handicap for halehjulsmodeller og old-
timere. Udenomsfaciliteterne var derimod
fine, og man må derfor nok medgive, at det
er svært at få det hele.

Stævnets arrangører havde helt klart lagt
vægt på det væsentlige, og det hele blev af-
viklet slag i slag, kun med enkelte pauser,
bl.a. af hensyn til dommerne, der var >fast-
låst< til deres stole i to fulde dage. I disse
spisepauser mm. var der god underhold-
ning. Kunstflyvning af KZ-Vlil og svæver,
og lidt mere almindelig flyvning af Chip-
munk. Allesammen rigtige fly og meget
passende. Alt i alt et stævne, der må give
flere mod på og lyst til at beskæftige sig
medskalamodelfll'r'ning. Jørgen Holsøe

En deltagers indtryk
Af NM
Som deltager i Nordisk Mesterskab for
stand-off scale vil jeg kort beskrive min
egen oplevelse af dette arrangement.

Nogle vil måske mene, at der ingen ben
kan være i et arrangement som dette, men
det er gået op for mig, at medlemmerne i

RFK har ydet en meget stor indsats.
At ændre en græsmark til modelflyveba-

ne er ikke let. Desuden er det et arbejde at
komme igennem den danske papirmølle, og
denne maler med hensyn til såvel pladsen
som alle andre dele af arrangementet.

Blandt meget andet så vi kunstflyvning
medKZ VIII og med et sr'ær'eplan. Det var
storslået opvisning.

Selve timingen var forbløffende god.
Vort landshold blev ændret. inden vi

kom igang, således at Poul i\{iinsberg kom
ind i stedet lor Ole Wendelboe. Som lands-
hold var vi derved heldige, idet Ole rev hju-
lene af sit fly under første start og derlor
måtte udgå.

Ivar Nobel, der var mødt op med sin helt
nye Nieuport, havde det handicap, at han
kun havde fløjet med den 6n gang før. Selv

stillede jeg op med min firemotorede, som
nok er mere for publikum end til konkur-
rencebrug, men vi klarede os frem til en 2.

plads, hvilket vi ikke skal være utilfredse
med. De deltagende modeller var særdeles
veludførte, og især svenskerne viste sig i
høj grad også at være i stand til at manøv-
rere deres fly.

En tak til alle i RFK lor dette stævne,
som blev en god oplevelse og til glæde for
såvel deltagere som publikum.

Herbert C hr ist offerse n

NM 1981 i stand-off scale, individuelle resultater;
l. \{ikael Carlsson, S (Biplane Pfalz D XII) .......... 1.012,6 pt.

2. Lars Helmbro, S (\'lit.ubiihi A6N5) ...................986,1 pt.

-1. I\ar \ot el. DK (\i.uporl 28 C' 1) ...................... 934,6 pt.
.1. JL.i Toie Crin.rlr,j (Ha$ k.r Tempeci \1k. V) ....... 9l 1,7 pr.
j. X,:l'.\. Ei:t:.i.:. S (Saab Suloorter) ................. 908,0 pt.

6. ts:::! C:.i!!--:. S (F.il.: DR-l) .......................895,3 pt.
-. E:...r j.h:: L!.r. \ (DHC-B.a\.r) .................889,8 pl.
! !::-:: C:::.:-.::3..:r. DKlBl.lD Liberalor) ...... 813,1 pt.

9 E::r B;--:r:ii. SF (P.l-D ThurJ:rbolt) ........... ..... ?55,8 pt.

lr-r D3:r3, C::. \. \JiJe;.iadh., SF (\ieuport I 7-C) ... 730,8 pt.
: I Air3 Brr.r!!on. S (Bla.kt'urn \lonoplane) ............730,2 pl.
12. Peiia Tahlinen, SF (R) an STA Special) .............. 710,5 pl.
i 3. Poul \f unsbcrg, DK (Saab Supporter T-17) .......... 709,,1 p1.

I.{. Birger Liffner, S (De Havilland Tiger Molh) ......... 658,2 p1.

I 5. Harry Koldberg, N (Phil Kraft Super Fli) ............. 505,4 pl.
16. Ole Wendelboe, DK (KZ-VIII) .......................... 182,0 pl.

NM l9Et. holdkonkurrencei
l. Sverige ....
2. Danmark
3. Norge......
4. Finland ....

...2.906,7 pt

...2.486,6 pl

...2.306,9 pr

...2.197,1 pl

*
,
7,,

,
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>>Espada<< Lothar Dorings
VM-vinder i wakefieldklassen
Ved præmieoverrækkelsen ved
VM i Spanien i august fik
vinderen af wakefieldklassen.
Lothar Doring fra \-esr:rsliiaic.
det største bifald af san:lge
vindere. Et tegn pa naxge
modelflyveres r urde::ng ai. a:
Lothars sejr var !ce:s: :rn-ienr.
Her skriver Jørgen Korsgaard og
Jens Kriste[S3n r1]: L.-'':.:als
model, Espada.

beloner og en lang roterende pudseklods,
gives vingen 2 gange Craupner Glattfix og
beklædes derefter med tlndt japanpapir.
For 1Ce:l:gere a: \ære prolilbestandig er
:.: ::;.: :: .:::;: :::::;: r:l::le::::;: ni

i _i---_ E_-.-_ _ .
-.5:::. '-:-.:.-. tr:-;: l:S.=J:.::-:34- Oi
:..:.: :=. :.-.::'l:. -:D-:-::-.::..:::,::, :o:-
k::::::: .::.-:e:. :l;:. c:::::e: srrra. \eir-
bestandig med e: rvnd: iag poll'urerhanlak.
Vingen er delbar i lre srvkker. er stort mid-
rersry-kke. der er sammenlimet, samt afta-
ge[ge tipper, der sidder fast ved hjælp af 2
nm aluminiumsstl'kker.

Haleplanet er konventionelt opbygget,
::-:r. beklædt med tyndt aluminiumsfilm
::i n; n,es foli er' Hostafan folie), som vej er I 6

_: ::-:. De: klæbes pa med kontaktlim (for-
:,.:-:-:r cg s:rammes op med et stry'gejern.
D::.:.::y;e b:klædning sparer 0.5 _e ifor-
--:-: '-.- :-r:riei:g papirbeklædning, den
...: ..; :..:. :a:sr ikke imod fugt. og re-
'l=.:-:=:. :.: ::.'i:l,ei: iornmel nui :.t
:::--.:1,. ... ::: ;: :e11lT:3le a: >i-. D:: 3:.3-: :--_ - -. _. :- . *:_.- - ._:.: -: _': .;- *J-_..; -\-J -:-\--:-:....:: .

:l i:- :- :..3- :i -.a---t=.

-:-. :"'-.-:- J- :::a ::. -: :-:: --.-r=:.:-:-- : ----
- -\ _ i..: _: _i _ -_: i

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

:::--'-: -. :-. -:-:-:: - -:i -.1 l--l-- l:-il-
,--= a- ..1a. ::-:-:. :.-t -l=tat.. -:::l E:-
::: :-::--:--:-:- ::. =:-': ::.-:4.1.3;3ne
...:- -- : .,. :.::---:- : - I '- ':- Jldui(r-

\,-:::la-: ..--,-... ia..=: :::c:crer på 43

Cn .æ:rgCt. :lr. ;:r;: e; nOlOrtiC pa 33

sek. En Seelig tre-funktionstimer holder
haleplaets bagkant 3 mm nede i de fire før-
ste sekunder og styrer også kurveklappen
og termikbremsen. Trimmet er højre/høj-

Propellen har 620 mm diameter, 730 mm
stigning ved 200 mm radius. Prolilet er det
samme som i vin_een (Doring 5Øo) og den er
forsynet med en 0,,1 mm rurbulator 7,590
fra bladets forkant. Jørgen Korsgaard

En suveræn sejr

- og hvad vi andre kan gøre
Lothar Dorings sejr ved VM i Burgos var
fuldt fortjent - faktisk den mest suveræne
sejr, jeg har set i en modelflyvekonkurrence
overhovedet. Det virkede, som om den nye
verdensmester ikke har nogen svage punk-
ter. Model, motorer, trim og termiksøg-
ningsudstyr er helt i top og må på flere må-
der give os andre stof til eftertanke.

Modellen udmærker sig først og frem-
mest ved sin meget store spændvidde -over 170 cm. Wakefieldmodeller med stor
spændvidde er ikke i sig selv nogen nyhed.
Dorings model stammer i lige linie fra Rai-
nar Hofsåss' >Espada<, hvis grundudform-
ning har mere end ti år på bagen. Senere er
Iignende modeller blevet udbredt i Fran-
krig, hvor visse folk har udviklet helt eks-
treme modeller. Fælles for alle disse har
imidlertid været, at de har været tænkt som
>stillevejrsmodeller< og i reglen været trim-
met med svag motor og lang motortid. I
turbulent vejr har sådanne modeller ikke en
chance.

I Lothar Dorings hænder er >Espada<en
imidlertid bler er ril en effektiv altvejrs-kon-
rurrencemodel. \lotortiden på ca. 30 se-
kunder er normal, og stiget er hurtigt og ef-
iekrivt. \lodellens styrke ligger imidlertid i
giidet, hvor den store spændvidde kommer
til sin ret. Formodentlig er modellens >stil-
levejrstid< 20-30 sekunder bedre end vores
almindelige modellers. I perioder med stille
vejr og i fly-off starter har modelflyveren
med en sådan model en klar lordel.

Nu skal man selvfølgelig være forsigtig
med at overreagere. Efter nordkoreanernes
triumfer til VM i 75 og77 var der mange,
der kritikløst kopierede deres små, firkan-
tede - ret gammeldags - modeller, i den
tro at det var nøglen til succes. I denne >ko-
reanerpsy'kose( \'ar mange erlarne folk til-
boleiige iil ar kasre alle Ceres egne erfarin-
s:: orerbc:c. Pa sammc nåde skal man ik-
i-e '-'-J: .::.;:: .:r: ganle modeller, Og kO-
:-::; E.:::. S[t 1'.. Problemet bliver, at
: . :.: i-:-'j:= . :..1::e pa \ ores eggt grundlag
:; :.::..-:: a: indhente de store modellers
:--:'::::,:. Deri ligger udlordringen for de
:.=i:3 ais rr akefieldflyvning.

Jens B. Kristensen
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SIMPROP

DM-vinderanlægget
Vi kan nu levere de verdenskendte
Simprop anlæ9.
SAM systemet sikrer, at anlægget al-
tid er på høide med dine krav. Be-
gynd med 4 kanaler og udbyg til 7 ka-
naler, eksponential, mixer, heli osv.

SAM Junior 4 m. 2 rormaskiner, akku
i sender og modtager ...... kr.2.695,00

SAM Senior 7 m. 2 rormaskiner. akku
i sender og modtager ...... kr. 3.285,00

SAM Expert 7 m.2 rormaskiner. akku
i sender og modtager. lncl. 1 mixer
og 1 program f unktion .... kr.3.925,00

SAM Nautic 2+8 m. 1 rormaskine og
2 kontaktmoduler, akku i sender og
modtager .. kr.3.165,00

Rormaskinen
51 .................. kr.244,OO
51S ................ kr. 254,00
52 .................. kr.265,00
Tiny C ........... kr.381,00
Contest m. kuglelejer......... kr. 437,00
Contest Speed m. kugle-
|ejer............... kr.437,00

SSM 2-4, et kvalitetsanlæg for den,
der ikke vil investere i de helt store
anlæ9.
SSM er et super smalbåndet AM an-
læg med 10 KHz kanalafstand. Leve-
res på 27 , 35 og 40 M Hz.
SSM 2-4, 4-kanaler med 2 ror-
maskiner .. kr. 1.750,00

Kataloger
Simprop nyhed 1981 kr. 3,50
Simprop hovedkatalog ........ kr. 37,50
Thunder Tiger 1981 .............. kr.25,00
Fås hos din sædvanlige forhandler
eller direkte f ra importøren.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

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

Speedy Gonzales
linestyret kunstflyvningsmodel

Henning Petersen og Jan L.
Andersen efterlyser andetsteds i
bladet mere linestyringsstof. Og
her afhjælper de selv på
problemet ved at beskrive Mogens
L. Olesens kunstflyvningsmodel,
Speedy Gonzales.

Ribberne til hovedplanet laves nemmest ef-
ter sandwich metoden. Man spænder 2x9
ribber imellem to k11'dsfinersskabeloner.
De to midterste ribber er laver af st1'kker.
som man får ud af udskæringen i kropssi-
derne.

Hovedlisterne er -< x 5 mm [-r, den ene al
disse fæstnes til b1'ggepladen efter at op-
mærkning til ribber er lavet. Man placerer
nu ribberne og lægger den anden hovedliste
på plads og kontrollerer, at alle ribber sid-
der lige. Når dette er gjort, sætter man for-
kantslisten af 8 x 8 mm balsa og bagkantsli-
sten af 4 x 5 mm balsa på plads og kontrol-
lerer, at for- og bagkant har lige stor højde
til byggebrædtet. Når alt er fuldstændig li-
ge, limes alle samlingerne. Når alt er tørt,
pålimes torsionsbagkant af 1,5 mm balsa
over og under bagkanten. Samtidig pålimes
trekantsfundament af 3 mm krydsfiner og
midterbeklædning af 1,5 mm balsa samt
randbuer, 20-30 gram bly i ydertip og line-
styr. Når det er tørt, afrundes forkanten,
og hele planet pudses, så alle samn.renføj-
ninger er glatte. Nu hør'les og pudses flap-
sene i facon og pålimes. Som hængsler bru-
ges nylonbændel. Nu er planet klar til at ii-
mes på kroppen.

Kroppen
De to kropssider udskæres af 5 mm balsa.
husk at udskæringerne til planet skal bru-
ges som ribber i planet. Motorfundamenre:
udskæres af l0 mm bøge- eller birkekryds-
finer. Udskæring til motor tilpasses efter
den forhåndenværende motor. Kropssider.
motorfundament samt endeklods limes nu
sammen, Efter tørring skæres to skrå snii
op til vingeudskæringen, så hovedplaner
kan limes i.

\u laves haleplanet af 5 mm balsa, som
hørles og pudses i lacon og sammenlimes.
Som hængsler bruges nylonbændel. Hale-
planet limes i, når hovedplanet er tørt, sam-
tidig med at det, man skar ud for hovedpla-
net af kroppen, limes i igen.

Sørg for, at haleplanet sidder fuldstæn-
dig lige i kroppen. Når alt dette er tørt, p^-
limes top og bund på kroppen. Herefter li-
mes sideror af 5 mm balsa og haleslæber a:
3 mm krydsfiner på. Når det hele er fuld-
stændig tørt, høvles og pudses alle kanter
runde og glatte. Til sidst fæstnes understel-
let ved, at man sætter 2 par 3 mm piano-
trådsstykker på ca. 3,5 cm's længde igen-
nem kroppen på hver side af understeller.

Nu er modellen klar til beklædnin,e o,e

maling. Som beklædning kan japanpapir
og solarfilm bruges. Hvis man bruger solar-
film, skal man påsætte dette, lør man ma-
ler modellen, idet solarfilm ikke hænger
last på malingen. Husk til slut at give mo-
dellen en gang brændstofbeskyttende lak.

St1'retøjet
Når modellen er færdig, sættes styretøjer
på. Man skærer et lille hul under vingen,
der hvor trekanten skal være, og borer er

hul til skruen. Herefter laves lineudføringer
af I mm pianotråd, som fæstnes til trekan-
ten. Stødstangen laves af 2 mm pianotråd
og fæstnes også til trekanten. Herefter på-

monteres det hele til planet, og stødstangen
fæstnes til hornet på haleplanet med en
kronmuffe. Derefter laves den lille stød-
stang til flapsene al I mm pianotråd og på-
loddes den anden stødstang, således at de
begge står i neutral stilling, når der loddes.
Til sidst undersøges tyngdepunktet, som
skal ligge ca. 1-11/z cm bag hovedlisten.

Motoren
Nu kan man så påmontere motor og tank.
\Ian borer huller til motorskruerne og på-
monterer motoren med udadtræk. Herefter
monteres tanken som man enten kan lave
selv eller købe færdig.

Nu er modellen klar til flyvning!
Cod fornøjelse. -

Balsalageret
Postbox 101

2750 Ballerup

Balsa-blokke
Balsa-lister
Balsa-plader
Balsa-forkant
Balsa-bagkant
- længder op til 150 cm

Billige priser
- egen import
Fyrretræslister i mange
størrelser op til 150 cm
længde.

Skriv efter priser!
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Turboplan - et spændende fly,
men ikke for begyndere

Anders Henriksen og
medlemmerne i RC-klubben
>>Falcon<< har testet det nye
>Turboplan((, som Dansk Hobby
netop har introduceret her i
landet.

Interessen for Turboplanet blev vakt i fe-
bruar på Niirnbergmessen, hvor det østrig-
ske lirma >Technische Geråte und Ent-
wicklungs MBH( udstillede de første hånd-
lavede prototyper.

Det var ret sparsomt, hvad vi kunne iå
oplyst med hensyn til h"ordan TurLroplane:
virkede, men på standen harde firnaei e:
videoanlæg, hvor de korte film. der risre.
hvordan denne nye maskine opførte sig i
luften, hvilket så ret spændende ud.

Efter hjemkomsten fra Ni.irnberg gik
snakken som sædvanlig i klubhuset. Er der
noget nyt inden for RC-grej? Og svaret var:
>Turboplan<. De sparsomme oplysninger
fra messen og et par brochurer fik mange
forskellige teorier til at svæve i luften, så

nysgerrigheden var stor, da de første bygge-
sæt kom til Danmark, og vi var et par med-
lemmer, der omgående gik igang med at
bygge Turboplan.'

Ikke meget i æsken
Jeg vil nu prøve at fortælle om min erfaring
med bygning og flyvelorsøg med et Tur-
boplan.

Det første indtrl'k, da jeg abnede b1'gge-

sættet, var at det var d1.rt for de ca. 70-80
stk. materialer. men red nærmcre c'ilersrn
kan jeg godt se, at der har \ærei meg3l )lo-
re udgifter til støbereerktojer mm.. son
iøvrigt bevirker, at alle delene passer sam-
men, så man faktisk taler om et samlesær
og ikke et byggesæt, som vi normalt ser.

Det er dog ikke helt uden problemer at
bygge Turboplan. Den tyske byggevejled-
ning er svær at forstå, meget kortfattet og
mangelfuld, dertil kommer at man har op-
fundet et par tekniske ord, som ihvertfald
ikke findes i mit tyske ordforråd. Efter at
jeg havde læst vejledningen et par gange,

rejste vi på ferie til Tyskland, hvor en af mi-
ne modelfll'vevenner hjalp med de værste
gloser, som iørrigt startede en ny diskus-
sion om, hvordan denne nye flyvemaskine
virkede, og om den i det hele taget kunne
flyve.

Samling af Turboplan
Efter ferien gik jeg så i gang med at samle
turboplanet, det blev udstyret med en n1
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OPS l0 cm3 motor med bagudstødning.
Det er vigtigt at bruge en stærk motor, der
kan opnå mindst 11.500 omdr. i lodret
start, og det tror jeg ikke mine gamle 10

cmr motorer kan klare.
Ringplanet kan iflg. byggevejledningen

males med plastmaling eller beklædes med
film, det første troede jeg ikke pa. da ri;r-
gen er fremstillet af styropor, som uden le-
klædning er meget skørt. Altsa forsc_q::':-:
med film, hvilket gav probleme: ::;: r::-
men, enten smeltede st)rolo:::. :..:. :---
men ville ikke binde. så jeg ::.::: -;: :-'::
gamle at beklæde med ;a::: :::.: --; .::-.
hvilket gav en megc: .:=:i. :.:;; J;: :i.-:.-
le senere vise :ig a: .=r3 ;: : r::...

Som nær:-l: :*-:: ::.=:.= :::: :.::::.i:.
så dr't gii l-.u:::_:: =:: :: .=:..: ,=... :-:-
boclar.e:. ::.::.. :::. :=:. -..--.: :----:.:::- :.

Kompliceret radiomontage
rr-- .- -'-Li_.'n;-.- -4!:,-\.\a-.: -1...4:.:.t;. -:.-_:3 -^. Ju-

vikling siuppei op, så de nøjes rned al iægge
et par stl kker aluminiumsplade og en skitse
i byggesættet, og lørst efter 5-6 timers ar-
bejde og en del hovedbrud, lykkedes det at
få plads til alt radiogrejet i den lille runde
underdel af turboplanet. Resten gik hur-
tigt, ringplanet blev skruet på og afbalance-
ret, understellet blev limet sammen, og tur-
boplanet var nu færdigt til prøveflyvning.

Det første hop
Efter nogle dage med dårligt vejr havde jeg
tid til at gennemgå det hele en gang mere,
og endelig oprandt det store øjeblik, hvor
vi skulle se, om dette vidunder også kunne
flyve. l5-20 medlemmer var mødt op. Da vi
startede motoren, viste det sig, at understel-
let var så svagt, at det simpelthen brække-
de. Efter en hurtig reparation fik vi moto-
ren startet, men igen viste der sig at være
problemer med understellet, for hver gang
ri øgede omdrejningerne på motoren, væl-
:eie:urboplanet. Efter et par forsøg lykke-
de. C:: a: iå planei ca. 3 m op i luften og
ned ige;1. : :n iire særlig kontrolleret lan-
ding. De: .':.:: .:9. ai p:oc:llen. som i!-g
harde mon:e:e: i i , - :. -i.r; iu::: bære.

Anders Hennk;n nt:
Turboplanet. Det er ikke

nogen helt lille
flyvemoskine, sely' on
>spændvidden< ntåske

ikke er sd imponerende!

Der anvises godt nok 12x6 i vejledningen,
og det skal altså overholdes, så vi pakkede
grejet sammen og kørte hjem og gik atter i
hobbyrummet.

Et nyt og stærkere understel med en stør-
re diameter blev fremstillet og monteret,
propellen udskiftet til den foreskrevne stør-
relse. og vi var klar til et nyt forsøg.

Andet forsøg - den kan flyve!
Vi log ;_ecn ud pa tlirepladsen, men den-
nigarg ra: .,ejre; knap så godt, det blæste
::: <::::i_s:. Eirer et par forsøg, hvor jeg
::;-::: :o:sigti_et prøvede at hoppe lidt med
:.a:::. ::ar de jeg samlet mod til at give fuld
g3s. o_s iurboplanet kom i luften; desværre
',a: der igen problemer med understellet,
c:: blev nemlig stående på jorden.

Efter nogle minutter, hvor vinden bar
planet 50-60 meter væk, og jeg prøvede at
linde ud af, hvordan sådan en tingest rea-
gerede på rorudslagene, valgte jeg at tage
gassen af motoren og lande.

På grund af det manglende understel fik
:urboplanet et par småskrammer.

Ikke for begy'ndere
Sa langr er ri nu. At turboplanet kan flyve,
er vi ikke i tr.ivl om, men at det er for be-
gyndere, er nok ret tvivlsomt. Det er kom-
pliceret teknik, og uden erfaring går det ef-
ter vores mening ikke. For modelflyvere
med lidt erfaring er det noget nyt og med
garanti ikke kedeligt legetøj, der nok skal
blive årsag til mangen god diskussion rundt
omkring i klubberne.

Hos os er vi ikke færdige med at eksperi-
mentere endnu, der er masser af spørgsmål
endnu; kan turboplanet bruges til at trække
svævefly op med, eller til udkastning af
ialdskærme og mange andre ting?

Hermed siger vi god fornøjelse til andre,
der har lyst til at prøve noget nyt og utradi-
tionelt !

Dansk Hobby har udarbejdet en dansk vejled-
ning, som ligger i alle ny byggesæt til Turboplan.
Vejledningen kan rekvireres øf dem, der allerede
har købt et Turboplan, inden den danske vejled-
ning blev fremstillet - ring til Dansk Hobbv, tlf.
09-15 84 00.

Problemerne med understellet, som trækkes
frent i testen af Turboplan, er forelagt fabrik-
ken, rnen endnu foreligger der ikke svar fra den
ostrieske producen!.

.L_*- *rlt
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undtagen på de dage, hvor der er konkurrence.
Til briefingen kommer arrangørerne med for-
slag, og ud fra disse forslag diskuteres og plan-
lægges dagens aktiviteter.

Som lovet i programmet blev der tirsdag den
7. juli afholdt en højstartskonkurrence på Vigsø
sletten. Der var 25 tilmeldte, deriblandt samtlige
norske piloter fra sommerlejren. Fra starten af
var der en del problemer, idet vinden var på
tr'ærs af banen. Det indebar. ar deltagerne måtte
gå ei langi s;1kke orer et usædranligr >bumlel,,
onrål: ::a ::a::si:ce: ::i iarliae:tan:rne. På

-:--,-: --*4. -C..i:a--ra :-sr:-:--, -:-i--: J-ll-<i-.::-3:a :--:.::-:: ::--: :l- a: 3:r:S::: la:: OC:

.::l::s :.-.-:: .--: :--:: : -'-':;::. F.':i..-l::::
kon;,:--e::ls 1d::.:_::r: a:. a: r:nden cire-iede
:a- 80" ni1: i :srsie speed-iunde. råledc ar den-
ne runde kom til at bestå af henholdsvis med-
vindsben og modvindsben. Efter denne noget
kaotiske første runde organiserede Peter Bech et
arbejdshold, der tog fat på at flytte udstyret i en
fart.

Konkurrencen blev derefter afviklet uden
yderligere problemer godt hjulpet af Peter Bech,
som assisterede den noget uerfarne konkurrence-
ledelse med gode råd og vejledning. Jeg vil godt
her benytte lejligheden til at sige tak til Peter for
hans store hjælp den dag.

Under hele konkurrencen blev der gjort flittigt
brug af de walkie-ialkier, som Zodiac havde stil-
let til rådighed for L]IIFK. Det konstateredes, at
disse walkie-talkier på erhvervsbåndet (30,12
MHz) fungerede særdeles tilfredsstillende. Det i
walkie-talkierne indbyggede horn viste sig endog
at være det sædvanlige ringeklokke system klart
overlegent, bl.a. mht. signalets tydelighed.

Det skal dog nævnes, at vinder af konkurren-
cen blev Kjeld Sørensen, Silkeborg Modelflyve-
klub, som fløj formidabelt, idet han ikke alene
vandt konkurrencen, men også blev medlem af
30 sekunders klubben i en hastighedsrunde (dvs.

at han fløj de 4 x 150 meter på under 30 sek.). Se

de øvrige resultater fra konkurrencen bag i bla-
det.

De to øvrige annoncerede konkurrencer,
skræntkonkurrencen og hundekonkurrencen
(combat), måtte begge aflyses pga. for lidt vind.
Skræntkonkurrencen endda to dage i træk, nem-
lig torsdag d. 9. og på reservedagen fredag d. 10.

Dette var specielt de norske piloter kede af, idet
de her kunne have testet deres nye modeller (v-
hale modeller) i kamp med en stor del af den
danske skrænt-elite. Specielt Trico fra Carrera
var nordmændene meget glade for.

Nu er Hanstholm sommerlejr ikke kun kon-
kurrencer, men også et sted hvor modelflyvere,
såvel svæve- som motorflyvere fra hele landet
mødes til hyggeligt samvær og for at dyrke RC-
flyvning i al almindelighed. At Hanstholm som-
merlejr er en årligt tilbagevendende succes er vist
hær'et over enhver tvivl, og bekræftes da også af
det store antal besøgende, hvoraf en meget stor
del er tilbagerendende år efter år. Dette skyldes
bi.a.. at både erfarne og uerfarne piloter har
sron udbyre al sommerlejren. Begynderen er al-
:iC i srand ril at finde en erlaren pilot til at hjæl-
pe sig. og som følge heraf kan langt de fleste be-
glndere flpe deres egen model, når ugen er om-
me. Altså, hvad enten du er begynder eller erfa-
ren inden for RC-flyvning, så tag med på Hanst-
holm sommerlejr og medbring gerne familien.
Vel mødt i Hanstholm til næste år.

. Chr. Zilstorff, LMFK

Hanstholm sommerlejren
for radiostyrede 1981

Igen i år stod LMFK som arrangør af Hanst-
holm sommerlejr (Hanstholm lejren var i år den
eneste sommerlejr for RC-piloter). Hvor utroligt
det end lyder, så var vejret faktisk solrigt hele
ugen - mens vindforholdene var knap så gode.
Især i den sidste halvdel af ugen var der enten in-
gen vind eller også skiftede vinden hele tiden ret-
ning, så det var umuli-st at flyle ret længe ad
gangen på den samme skrænt. Nå. men tro nu
ikke, at Hanstholm sommerlejr al den grund r ar
mislykket, det var nemlig ikke riliælCer. selrom
der formentlig aldrig før i somme:iejren: h:::o-
rie er blevet fløjet så megei )-.t_is:an c_q =a:!-:-
flyvning.

Lejren blev som de fore-såen j: a:':,er_s: :: --a.
65 personer, som h1g*eed:::g::i: :i::r. De: ::--
tog i ar et hold nrrr:ke ::ll::: =+: :e:.:.:e:.
Centrum for ak'-;r i:eie:ne o_: ;::-r:::ra:io:::::r:
var Hanstholm campingplad.. :rr or også siønie-
parten af deltagerne boede. Den arrangerende
klub harde do,e valgr at bo i lidr mere komfor-
table omgirelser, nemlig i en af Dansk Folkefe-
ries hltter i \Iigsø. Hver dag kl. 10.00 blev der
alholdt briefing på Hanstholm campingplads,
hvor deltagerne orienteredes om dagens aktivite-
ter, samt om vind og vejrforhold i løbet af da-
gen. På Hanstholm sommerlejr er der ikke noget
specielt program for hver eneste dag i ugen -
Kjeld Sørensen med KS I baseret pd en Corona
krop. Peter Bech er tidtager.

>Av mine fingre, hvor var det dog skønt!<
- Et pust fra skala-træffet i Rakkestad
Var det en mærkelig overskrift? Jamen den er
ikke så besynderlig alligevel. Her skal jeg give et
indtryk af en virkelig vidunderlig oplevelse, og
så sidder jeg og har >propeleksem< på de tre
midterste fingerspidser på den højre hånd. Og da
jeg skal skrive denne oplevelse ned på maskine,
så tror pokker, at jeg siger >Av mine fingre< -men det vil I høre mere om senere i beretningen.

Disse skalatræf i Norge er noget helt for sig
selv. Som Corvusklubben, der er arrangør, siger
det, >Vi gør meget ud af det sociale,< og med det
mener de noget med at komme hinanden nær.
Det betyder det ord altså, i hvert fald i Norge.
Og på det stævne kom alle vi mange, der deltog,
ca. 30 piloter og diverse dejlige skalafly, i meget
nær kontakt med hinanden på den bedste måde
vi kunne, igennem vor kæreste fritidshobby.

- Jamen var hvar det skønt!
Fra Danmark startede vi, to dommere, tre pi-

lorer og to kammerater, der hjalp med som me-
kanikere. \'i tog den lange køretur op gennem

Sverige, ca. 600 km, en meget smuk tur. Og vej-
ret var med os. Vi startede fredag morgen og var
fremme ved aftenstid, så tidligt at vi lige kunne
nå en lille prøvetur. Stævnet varede fra lørdag d.
15. august og til søndag aften ved l8-tiden.

Stævnet var, som de tidligere år, perfekt ar-
rangeret, og blev da også lidt af et forbillede for
os i Danmark, da vi to uger senere lod NM i
stand-off scale l98l løbe af stablen.

Hvem deltog så? De to danske dommere kom
fra Københavns Fjernstyrings Klub og de øvrige
fem var fra Radio Flyve Klubben. Det ville nu
være sjovt, om også nogle andre vil prøve turen.
Anstrengelserne og beløbet vi måtte ofre til ben-
zin, feerge og kost - nogle boede privat ind-
kvarteret og vi andre i camping - kom rigeligt
tilbage i form af glæde, velvære og ubeskrivelig
nydelse over vor hobbysport. - Vi kom alle til-
bage fra Rakkestad velrestituerede og i bedste og
sundeste form, kun jeg havde et lille m6n, som
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check pa
din
startkasse?

JS tekn ik 02.27 5ss1
Uglevang 52, 1.

3450 Allerød

Har du

Ellers få det med udstyr fra JS tek-
nik, f.eks.:

YUASA startakku, 12 volt, 6 Ah, gas-
tæt, ved li geholdelsesf ri.
POWER PANEL i standard udgave
eller luksus, der giver startgaranti.
AKKU.KONTROL, der fortæller, hvor-
når startakkuen skal oplades.
OPLADER til startakkuen.

Sikkerhedsudstyr til llyet:
AKKU-KONTROL der lortæller, hvor-
når f lyvningen bør indstilles på
grund af manglende modtagerstrøm.
AFLADER til sender og modtager,
der holder dine akkuer unge længe-
re.

Dette udstyr og vort øvrige RC udstyr
tilf Iy, skibe og både kan du læse m*
re om i vort katalog, der tilsendes
gratis fra

Goran Kalderdn mødte op i Rakkestad med denne flotte Morane Saulnier, type L fra 1914. Modellen
er i skala I:5 og trækkes af en I0 cm' HP 6l ombygget til firtakt.

gav lidt skår i fingrene, men ikke i den glædelige loterne flyve dem, så de virkelig illuderede på
oplevelse. himlen som ægte. Det var altså dejligt.

Ole Wendelboe - vor nye Danmarksmester

- mødte med sin dejlige model af KZ-Yil|,
Poul Nliinsberg med sin meget skonne Saab T-
17. som iøvrigt fik den højeste statiske bedøm-
mel.e på slæ\net. og jeg med mir gamle relijen-
:e O..-rna*.kine. J:: r:: t)::c: o::T.i.:;t\ næ-c
o; n1-- be:ræit pi ir.rple: : cagei. :::l:dnl:r_i.

Fo: Oie og Poul. ce: -'o f;_:_s: rar i:iiagei :il
\\I. rar oei en kærron:::e;l l:jiighei :li en ge-

neralprøre og til træning. Selr rar jeg deltager,
fordi jeg trængte til at røre mig lidt som skalafll'-
ver, en del af min tid går jo med at administrere i

styringsgruppen for skalamodeller og skrive til
dette blad. - Nå, det er jo også sjovt.

Ih, hvor var det dejligt at flyve med til det
stævne. At få sin gode gamle model til pludseligt
at leve op, give en illusion af en tid, da gæve mo-
dige piloter og deres herlige fly (>O<-maskinen
er fra 1925) på en skyfri himmel tumlede sig i
skøn enhed i livtag med elementerne. Det var
leg, tilfredsstillelse, koncentration og nydelse.

Og alle slags fly var med her. Typerne strakte
sig fra en >Morane-Saulnier< fra l9l4 og til en
F-16 jetjager af idag, med alle slags varianter ind
imellem. Ja, man oplever simpelthen hele flyv-
ningens historie på denne måde, og så kunne pi-

Undskyld, at jeg vender tilbage til mit lille
>skår< i glæden, men man kan ligeså godt bruge
det til noget fornuftigt. - Vi må huske at omgås
vore motorer o_e propeller med rimelig respekt.
\ar man i omtrent 12 år har dyrket denne sport,
kan man måske slør'e lidt med agtpågivenheden,
mei gs: cet ikke.

Eiter lørdagens fllrning ville jeg justere lidt
på luftskruen. Jeg var midt i arbejdet, da 6n
snakkede til mig. Jeg blev uopmærksom og så

op og i det samme fik jeg fingrene >i maskinen<.

- Nu husker jeg i hvert fald, at man aldrig skal
se væk, før fingrene er i sikkerhed, og den lær-
dom kan jeg jo bringe videre. Jeg fik syet finger-
spidser på sygehuset, men det kunne have været
undgået ved lidt mere omtanke.

Stævnet sluttede med preemier til alle, ja flere
til hver endda. Poul blev nr. 3, og Ole, der lige-
som jeg led af motorvanskeligheder, blev nr. I 5.
Jeg blev selv nr. 17. Ole fik en dejlig præmie for
bedste cockpitindretning. Vi var nu glade, vi
havde præsteret noget godt, syntes vi, og både
Ole og Poul var helt i hopla til at klare NM, der
jo skulle finde sted to uger efter Rakkestad. Det
kan I læse om i Skalahjørnet i dette nummer.

Benny Juhlin

>Vor udsendte<< Benny Juhlins >>O<<-maskine. Den er i skals I:6,26 og trækkes af en hdrdtslående
Il/ebra 61.

eGg-*u

*
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TOP-FLITE
RC-skalafly * propeller * li-
nestyringsmodeller * tilbe-
hør * RO-trænere * og me-
get mere.....

Perfect Paint
Autentiske skalafarver spe-
cielt udviklet til brug for mo-
delbyggere. Perfect Paint er
giftfri.

Ring og hør vore priser!
- og få tilsendt vore

prospekter!

Skriv til:
DANWELL INT.

Flagspætteve, 6, DK.4700 Næslved

Ring til:
Jørgen Hauge. 03-72 70 75

efter kl. 19.00. eller
Torben Back Sørensen. 03-65 72 95

efter kl. 19.00.
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Holland International.
d. 7.-8. juni 1981
Her er (no-ei: :::-:.3!.er :c::lnker) referat og re-
sultater lra å:::: icrs:e iniernationale konkur-
rence, der nu :or arder år i træk blev afholdt på
det kæmperess:ge areal ved by-projektet Alme-
re på de inddæmmede områder i Zuidersøen.
Tre danskere - Jørn Rasmussen, Finn Bjerre og
jeg selr'- tog ned til denne konkurrence for at
lå en inrernalional afslutning på forårssæsonen.

Til konkurrencens fordel kan siges, at arran-
gementet var fint, og indkvarteringen på en cam-
pingplads i en by ca. 25 km fra pladsen var glim-
rende. Konkurrencens mangler var vejret - det
blæser øjensynlig altid herude ved kysten - og
et (i gas og wakefield) beskedent deltagerantal.

Den 7. skulle der flyves gas og wakefield, hvor
jeg selv deltog. Det var svært at mobilisere den
store kampgejst, da der viste sig kun at være 3

deltagere i wake, og det blæste 8-10 m,zsek. Af
de tilmeldte udeblev samtlige hollændere. De
blev vel hjemme efter at have set, hvordan vejret
var.

På trods af blæsten viste det sig alligevel mu-
ligt at flyve nogle pæne tider hjem. Landet er så

fladt, at selv denne vind næsten ikke giver nogen
turbulens. Jeg afgjorde konkurrencen (til de an-
dres fordel!) i tredie srart red at sende modellen
afsted i en nedvind så krafiig. ar den begl ndre ar
synke allerede efter l5 sekunders srig. De: e: ik-
ke rart at se modellen s1nke, rner:s p:opeil:it
endnu kører!

Vinder blev Anselmo Zeri, der er iiati:i::.
men bosat i Holland. lvlens han boede i lialien.
dyrkede han mest coupe d'hiver, men da denne
klasse ikke dyrkes i Holland, er han gået orer rii
wake. Hans modeller er meget lækkert konstrue-
ret og flyver fint. Nr. to blev Manfred Hoflman
fra Tyskland, der droppede lidt mindre end jeg.

Næste dag blev der fløjet A2. Vejret var en del
bedre (rimelig vindstyrke) og deltagerantallet
(26) ligeså, så det blev til mere af en konkurren-
ce. De første perioder var meget svære, idet der
ikke var nogen termik og samtidig en del vind. I
første start blev der kun fløjet et eneste max.
Jørn og Finn slap pænt fra det, idet de fløj hhv.
170 og 178 sek. I anden periode kom Jørn hur-
tigt ned. Finn fik 176 sek. og førte dermed klart
konkurrencen, da den hollænder, der havde ma-
xet i første periode, kun fik 140 sek.

Finns førerstilling blev imidlertid kortvarig,
da han i tredie periode trak sin model i jorden.
Den blev godt knust, og det samme skete med
hans ret utrimmede reservemodel, der slet ikke
kunne klare forholdene. Det blev til 0 sekunder,
og Finn måtte trække si_e ud, da han ikke havde
flere modeiler meC.

Jørn genn:l:::ø.:e i:lee en :eric ræne fl1rnin-
ger og placer+de :;g .tn: :-1. :n - \':::l:: b::r r an
Eldik lra Hollarci. :cr. a:ja '. -.:: .:-:: ::. S:l'.
han harde l,un:ll-::'-:: ::,.'r: - 

.., r::...:..-::
var vejret.

I bedre rejr kunne c:::: 1=:: :: :. -:::::
konkurrence. Desrærre er d:: ',:;: ::-::::r: ! r:-
nisk blæsevejr i dette lidr spe;:el.: ::::::. :::.
A2-folk kan trygt tage herned. De: l:li:::.:=;::-
antal i wakefield og gas gør konkurrencei :_:.:-
re attraktiv i disse klasser.

Jens B. Kristerrer

FIA (26 delt.): l. v. Eldik, NL, ll08 sek., 2. C. Higgin3s. \L.

- -l ..:r I :. \ li:. .... \L. l(Xl sei... 7, Jern R:irur.ir.
ll"^. - -l ::r . :-1 F.:: B,i,:e, DX, 35'1 sel. FIB (3 delt.): i. A.
l::.. -. :: c <r . l. \1. Hoifman, D, I l3l sek., l. Jens B. Kri-
':::!::. Di{. i::l lsl. FIC (2 delt.): l. Ken Fau\, GB, 1256

:r. l. O. Cohen. Isr..8l5 sek.

Høstkonkurrence 1, distrikt
Vest, Vandel d. 30/8-81
Vindposen på Vandel hang livløst ned langs sin
mast om morgenen, da de første modelflyvere
ankom til flyvepladsen. Og det blev den ved med
resten af dagen, indtil den hen på eftermiddagen
mandede sig op til at slå nogle svage slag med de
yderste snipper. Og solen skinnede det meste af
tiden, kun afbrudt af at en cumulus-sky passere-

de i ny og næ. Med andre ord: Det var det bedst
tænkelige fritfl yvningsvejr overhovedet !

Knap 40 modelflyvere deltog i konkurrencen

- der var rekorddeltagelse i Al-begynderklas-
sen, hvor Morten Breum Hansen fløj 5 ma;ier og
vandt. I anledning af det gode vejr var vi enedes
om at tage 5 starter i alle klasser, så alle fik mest
muligt ud af dagen. Maj-Britt Jørgensen kom
ind som en flot nummer to efter nogle forrygen-
de højstarter. Jens Peter Hansen blev nummer
tre med to maxer. Finn Dahlin blev >kun< nr. 5

denne gang, men han nøjedes også med 4 starter,
idet hans model stak af i fjerde start, så han ikke
kunne fuldføre. Mette Knudsen nøjedes også
med fire starter, men det skyldtes nu, at model-
len havde svært ved at hænge sammen til sidst.

A1 ekspert blev meget spændende. Efter 3.
start havde fire mand fuld tid, men så droppede
Jørgen Korsgaard i sin fjerde start. Og i sidste
start droppede Erik Knudsen nogle få sekunder,
så tilbage med fuld tid var kun Hugo Ernst og
Heinzi Lorerzei. De flo,i begge 3 minutter i før-
.l: :lr-o;: :lirce. i næste runde iik Hugo proble-
:-::. :;:: ::r :i s: \-::-i *:.ci: ;.o:e]l:n. m:n
:::i. : .,.::r:.. IJ:::.. :1..' :3\. - ,i:.: i :.::.r:-

.4. 
!- .-..:. ..!v!.

Irrl lill:-rr:l ::.\ l:J-.-.:-:;: :":. , .::,-:--.:i:--'.r:
Hugc ni:c: i:r :.: :lir e - ;€::Jaeai .:a::: seiunde:

- og r.rod:l^:i: i:.ei u;lr.i i :l i:aiiig Ooble og
iloj mar. - o-s ,anied: i rræerne uden for placi-
sen. Da Hugo iike harie nogen resenemodel og
ikke kunne llncie modeilen, rilbød Heinzi meget
flot, ar de sroppede og begge r,ar vindere af kon-
kurrencen. Det r ar en meget tilfredsstillende af-
slutning på en spændende konkurrence.

Der var kun to deltagere i A2-beg., nemlig
Tommy Jørgensen og Leif Nielsen. Tommy
vandt med et flot resultat, der ville have indbragt
ham en fjerdeplads i ekspertklassen. I sidste start
svigtede Tommys bremse, og modellen fløj bort.
Taulov-folkene kunne se modellen i zl4 min. l3
sek. - det siger lidt om, hvor stille vejr det var!
Tommy havde ikke navn på modellen, så hvis
nogen af Modelflyve Nyts læsere skulle falde
over en lækker A2'er et sted på strækningen
Vandel-New York, så send den til Tomml' .....
Leif Niels fløj med sin Cirkeline, som han in:i-
sterer på at kalde >Korpigen<. Der ,rik ri:\:.:;
godt undtagen i t,ierde ,starr. hror ha:-. ;:3.::. :..-
jes med kun .17 ,sek.

\1 .l ^.,- L-, t. -^.!-iS\i fl -:.i!u: \'-:-..-= J. -.--J .i--.::.

:.,-:.: ;:: \-:. ::: \ 
-:.::::-J - 

i-- -- i:.: :.

::::'.::.: ::: ,::-:. -i--- --,:-::-r::a -. -:-
:--:::::- --.-. '-:- j --- - | -- 2-.:-: -t:-i:

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

:l.:':-ll- .:::].-..:: :::-' .- ..: .: :..:-:iia-
::-. . ..-..: -. .i.'-: :.i..:. ..L' :-: ---: ;L lllg-

-::: -=:,;;. :;: _:_; :.::::: :::-:. l:: rirkede
:--. ..- !. --.. :_ .. :- !._....: . a:.,; ...:e .1td\. I ugil,

D:: :::::::; : :::; ,..:.-. --i F::-:- :: Dar sanse.
' .-.' ^'.-.:r ii\-u-: i-:-i.,iu. ,:- -trtii iJs UdiøStg eftgf

kort tids lorløb i en svag boble. Modellen sank
stille og roligt, men holdt op, da jeg løb og vifte-
de termik op under den. Jørn udløste tæt på min
model. da han så, at den begyndte at stige så

småt. Først så hans flyrning meget sikker ud,
men pludselig lorsvandt termikken fuldstændig,
og Jørns model Iandede efler lidt over 2 minut-
ter. Min var drevet lidt bort fra hans, og den blev
hængende i de fire minutter.

Jørgen Korsgaard havde ralgt dagen til sit
come-back i wakefield. Efier en start med 9l se-

kunder i første fllvning fortsatte han med ,1 ma-
xer og endte på trediepladsen. Jens Kristensen så

laenge ud til at ville vinde med fuld tid, men i
hans fjerde flyvning faldt modellen pludselig ud
af termikken og røg ned på ca. 2 minutter. Så
Jens' førsteplads blev vundet med 844 sek. Bjar-
ne Jørgensen havde to drop - et stort og et helt
lille - og blev nr. 2. Povl Kristensen sluttede li-
sten af med kun to maxer og tre starter på to mi-
nutter og lidt.

P-30 klassen er allerede ved at udvikle sig til en
ekspert-klasse. Bjarne Jørgensen vandt med en
model, der vejer 30 gram uden motor - han fløj
fire marer og en på 80 sekunder. Henrik Bay
nøjedes med et ma>i. på andenpladsen.

Chuck blev vundet af Jørn Rasmussen foran
Claus Bo Jørgensen og Tommy Jensen.

Konkurrencen blev afviklet helt uden perio-
der. Tanken var at give mulighed for, at folk
kunne bruge noget tid på at trimme modeller,
inden de gik i sving med konkurrencestarterne.
Man må nok sige, at det havde været bedre at
flyve i perioder. Flyvningerne blev spredt lidt un-
derligt - de erfarne modelflyvere havde en ten-
dens til at lave konkurrencestarterne ret hurtigt
efter hinanden, således at mange var færdige
med deres starter allerede ved 13-tiden. I A2-eks.
fløj vi fly-off allerede kl. 13.45. Begynderne der-
imod tør'ede tilsl.neladende ret længe med at gå i

-eang med konkurrencestarterne, så da de endelig
korn i sring, rar der ikke så mange >eksperter<
3, \il] rts i-d.

En ancien gang mener jeg, at vi bør fly"ve med
egenrli_ee perioder - eller i det mindste tage 2

srarter inden middag og resten inden kl. 15, som
ri plejer. Per Crunnet

Chuckglider: l. Jørn Rasmussen 264 sek., 2. Claus Bo Jørgensen
208 sek., 3. Tommy Jensen 200 sek., 4. Martin Hem 146 sek.,5.
Niels Hem 34 sek. Al-beg.: l. Morten Breum Hansen 600 sek.,
2. Maj-Britt Jørgensen 508 sek., 3. Jens Peter Hansen 440 sek.,
4. OIaf Ernst 425 sek., 5. Finn Dahlin 415 sek., 6. Erling Lund
Jørgensen 369 sek., 7. Martin Hem 291 sek., 8. Metre Knudsen
268 sek., 9. Jesper Frichmann Jensen 26? sek., 10. Hans Erik
Hougaard 256 sek., ll. Kim Jokszies 95 sek. Al-eks.: I. Hugo
Ernst 600 + 180 + 240sek., l. Heinzi Lorenzen600 + 180 +
240 sek., 3. Jørgen Korsgaard 588 sek., 4. Erik Knudsen 582
sek., 5. Bjarne Geipel 496 sek., 6. Chr. Senncls 474 sek., 7. Ole
Brauner 413 sek., 8. Nicls Hem 99 sek. A2-beg.: l. Tommy Jør-
gensen 807 sek., 2. Lcif Nielsen 701 sek. A2-eks.: l Per Crunner
900 * 2,10 sel.,2. Jørn Rasmussen 900 + 140 \ek.. 3. Finn Bjer,
re E.16 sr'|., J. EriL Jen(cn 720 !eL., 5. \rel. llem 631 !.1.,6. Iti,
charl Sih\!3rlz 5l ! .:i . I. Tr.ttn.\ Jer-:n -10J .e1.. S. CIau. Bo
Ja::ii..f, l5: .:l\ P-10: i B.:':: I.':::i.3r:6{}..1.. l. Henrik
Bi\ 1 . .=i . I C:- ::.-: ::i .:i $rlefield: l. J:ni B. Xri,
.:::.:. \a :r .: ! t_.- _'.'-.::...: :ii::\ . l. Jirgen Kors,

Eifel-Pokal, Tyskland
d. 5.-6. september 1981.
A: iie i-lre internationale konkurrencer, der har
:nleresse for danske fritflyvere, er Eifel-Pokal
den sidste på kalenderen. Konkurrencen samler
hrert år omkring 80 deltagere, og den afholdes
ved den lille by Znlpich syd for Koln af den loka-
le modelflyveklub. Hvis det ikke var for tids-
punktet lige efter de store, franske konkurren-
cer, kunne man sikkert samle endnu flere delta-
gere, men ca. 60 mand i FIA er stadig stort efter
danske forhold. Hertil kommer, at konkurren-
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World Free Flight Review
Bill Hartill's fantastiske bog om frit-
flyvning vil interessere enhver mo-
delflyver. Den fanger slemningen,
oplevelsen og udfordringen i model-
llyvning.
416 sider indbundet, lormal 22x28
cm, over 650 fotos, heraf en del i far-
ver.
Send 30 $ plus porto (10 $ luftpost,
1 $ alm. post) til forlaget, og modtag
denne smukke bog.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalito Ave., Canoga Park

Calif.91307, U.S.A.

KSS HOBBY

Jørn Rasmu-ssen /i.'../ o? F.,:.. R-:": r.:zzertiet -ira Holland Internationol iforåret. Ved Eifel-Pokal
var de to ozsi n:ec.

cen er l derst l elarianEe:ii. er_: ai tlp ep.ao,.en -
siore. flade landbrugsområder - er meget iin-
Vi, der deltog i år, kan rarmr anbefale konkur-
rencen til andre.

I år var vi tre mand fra Danmark: Underteg-
nede i wakefield (FlB) og Jørn Rasmussen og
Finn Bjerre i FlA.

Alle klasser blev fløjet sideløbende, så det er
begrænset, hvad jeg fik set af A2-konkurrencens
syv ordinære perioder. I wakefield var der et

stærkt felt på l2 deltagere, der blandt andre talte
den fhv. Europamester Ruyter og vinderne af de
tre sidste års Pierre Trebod'er: Silz (D), Gaensli
(CH) og Anselmo Zeri (l'1. Den første dag skulle
der flyves tre perioder, og her havde wakefield-
flyverne det meget let. Vejret var perfekt: Stille
solskinsvejr, og vores startpoler var placeret, så

alle A2-modellerne kom ind over hovedet på os

- og så var det bare at snylte på dem. Efter tre-
die periode havde syv mand således stadig fuld
rid.

Vanskelighederne begyndte først søndag mor-
gen, da vejret var lidt tricket, og vi var placerede
i den forkerte ende af startlinien i forhold til
svævemodellerne! Jeg selv klarede lige nøjagtig
mar. i fjerde periode - som den eneste på min
srarrpol. Af dem, der indtil da havde fuld tid,
droppede Rulter, Gaensli, Urban (CH) oe
\\'u:z tD). Det rirkede som om der var jævn,
sras :.ecil;:c orer hele området i det meste af en
tirr:l

I :e;:.:< -:r:. :!-j:.::: Ji: 3: \ære noget
termik at :i--.:: - :5r=::i --=å :;: :r:oC.ai:e.
idet jeg l-aro: ::.:: i:. :-3:i::: 3_: ':,.:3:e :--:-<.
Jeg fløj samtio:g =.3: ;: :.--..=--.:;:. .::: ;å
trods af beskeden s::;i:.ra':: ii. ;:'. . .ri:- :::-
mik. Min model t1o, :lr_':: j- :: ::a :----.. ::.::
droppede altså.

Så skiftede rinden. o-e i:a.::.r:-:r: :.:: :l:::::.
Forholdene blev igen lidr I:::::e. t_i'i- :ls =:\.
i de to sidste starter. Efrer s-ie:le pe ::æ.e :ia.. d: ro
mand stadig fuld tid, og ri regne3e :i+: e: liy.
off - men det lykkedes \Ibnninghof tD) ar sær-
te to sekunder til i sidste fl1rning. så rinderen
blev Orthwein fra Tyskland. Han udmærker sig
ved at have modeller med glasfit'erbeklædte
skumvinger. Det er ret uortodoksr, men ser ud til
at virke udmærket, selv om stivheden ikke er så

stor som ved almindelig opbygning. \{ed mit ene
drop placerede jeg mig som nr. fire.

I Fl-{ rar der orer 20, der havde fuld tid efter
den lørsre dag. Deriblandt Jørn og Finn. Også
her kom mandefaldet i søndagens første perio-
der. Begge danskere klarede skærene i fjerde
start, men i femte periode droppede Finn på
grund af en kikset udløsning. Modellen fløj 2.35
og ville givetvis have maxet med en normal kata-
pultstart. Uheldet skyldtes en reparation, der
havde ødelagt trimmet. I de følgende starter
droppede Finn lidt mere, hans endelige placering
havde vi ikke fået afklaret, da vi tog hjem.

Jørn gennemførte de sidste perioder i fin stil
uden drop, og kom i fly-off. Dette havde fem
deltagere, men udviklede sig hurtigt til en drabe-
lig tvekamp mellem Jørn og Herbert Schmidt fra
Tyskland.

Første fly-off havde 4 min. max., og kun en
enkelt faldt fra. For at fremtvinge en hurtig af-
gørelse blev max.-tiden i andet fly-off sat op til 6
minutter, og perioden afkortet til 5 min. - men
dette klarede både Jørn og Schmidt. Jørns mo-
del fløj i en voldsom boble, og kom så langt ud,
at vi ikke fandt den før efter konkurrencen.

Tredie fly-off havde igen 6 min. max, men pe-

riodelængden var kun tre min. Herbert Schmidt
fløj max. i en god boble. Jørn fløj med sin an-
denmodel i svag termik, der lige holdt modellen
oppe i de seks minutter, hvorefter den lagde sig
pænt tilrette i toppen af et træ! På trods af ha-
steudrykning af ekstra hjælpere kom den ikke
ned i tide til næste start, hvor Jørn derfor måtte
bruge sin >blæsevejrsmodel< uden cirkelfunk-
tion. Igen skulle der flyves 6 minutters max. med
en periodelængde på kun et minut. Herbert
S:i:nlC: :tartede først, men fik nedvind, hvoref-
::: Jc:n ::ai op i hæderlig luft og fløj sejren
:,3=.

Je:ns sejr rar fuldt fortjent, og bekræfter
hans position som Danmarks bedste kort i A2-
klassen. Sammen med Steffen Jensens tredie-
plads i Poitou viser dette, at vi på trods af de
magre resultater til VM alligevel har A2-flyvere
af europæisk topklasse. Det er da meget rart at
vide!

Efter præmieoverrækkelsen fik vi at vide, at
det er Ztlpich-klubben, der har søgt om at få
EM-arrangementet næste år overdraget. Hvis
det lykkes dem, kan det blive et dejligt stævne -
nogle af os vil i hvert fald gøre hvad vi kan for at

I
I

I
I

Rødovrevej 47, 2610 Rødovre.
01-41 29 98

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

Modellen er særdeles velflyvende og
meget egnet som begyndermodel til
ungdomsskole- og klubkurser.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup

Tll. 02.39 04 43

Model-Center
Special-lorretning

Alt i epoxy- og glasfiber.
produkter

Modef-Center lwer 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 vinger
til RO-svævemodeller, elektrisk høj-
startsspil til RC-svævemodeller og
meget, meget mere.....

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

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

Ordrer ekspederes slraks/
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Fredericia-SIaget.
d. 25. maj 19El
Efter knap e: ia.r: å:. :c:jr-b er det lykkedes
Modelfllr e \1:. ::::-::g :or bortkomne linesty-
ringsresulta:e: a: ::::::siaffe nedenstående resul-
tater. Des\æi:e ra:i: ri ikke noget referat ved
samme l:,;iighed .....

G[}c)D\E{R:
:. ii:i P.:::ier \i.l! L\hne-Hansen, Hadersl./Trekanten

de:sler. hror Bjarne Knudsen, som den sidste,
biei pakkei ind i en af de fantastisk varme biler.

Vi ankom ril Amerongen kl. ca. 21.00 samme
dag efrer en usædvanlig varm tur. Vejret i Ame-
rongen var diset og næsten vindstille, hvilket
holdt sig resten af weekenden.

Lørdag morgen kl. 09.00 startede afviklingen
af combat-konkurrencen, der havde 79 deltage-
re, i to cirkler. Lørdag formiddag startede ligele-
des stunt-konkurrencen, der havde l2 deltagere
fra 4 nationer. Henning var eneste danske delta-
ger.

Combat første runde, her vandt Bjarne Schou
over Arne Koch (NL), Asger over Piet van
Heugten (NL) og Henning over Johnny Diibell
(BRD), mens Uffe tabte til Loet Wakkerman
(NL), Bjarne Knudsen til Paul Vallins (GB) og
Benny til Fred Meijer (NL), så de tre sidstnævnte
måtte til opsamlingsrunden, der startede lørdag
eftermiddag. Her vandt alle danskere i flg. kam-
pe: Uffe over Cees ten Hove (NL), Bjarne over
Ronny v. d. Maele (B) og Benny over Mark Jar-
ret (GB).

Lørdag aften var stemningen høj i den danske
lejr, da vi jo alle var gået videre til 2. runde. Det
blev fejret ved aftenens banket, hvor der var et

kæmpestort ta' selv bord og en endnu større kø,
men vi fik da alle del i maden til overflod. Med
maverne fulde stiger det danske humør som be-
kendt, og den blev da ikke mindre, da den lokale
punk, rock og disco-gruppe begyndte at udfolde
deres evner for at få det størst mulige lydtryk ud
af nogle højttalere, men alt får jo ende, selv om
Bjarne Schou havde lidt svært ved at glemme
punk-stilen.

Søndag morgen startede 2. runde kl. 09.00, og
anrallet af danskere blev reduceret, idet Asger
labre til Peter Tribe (GB) og Benny til Peter Wi-
l: (GB). inenr Uile randt orer Baural (B), Bjar-
:e K:-c.-:: or:r \lark Harrison (GB). Hennin-s
:'=- \1::.-, H;:::: tf'!r q.-; B,:::-: S;:ltri: orcr

!a:.!: _--:-_

Haderslev Cup,
d. 15. august 1981
STU\T: Afviklingen af kunstflyvningen forløb
glat og uden episoder, til trods for at det blæste
lidt hen i rejret. Frænde er jo frænde værst siger
man, og det måtre Leif O. sande, idet John Am-
nitzbøll henviste ham til trediepladsen.

Det lokale håb Chr. Irersen, der stillede op for
første gang i lang tid, formåede ikke rigtigt at
gøre sig gældende pga. rust i tanken og deraf føl-
gende forstoppelse.

I begynderklassen var der virkelig kamp om
placeringerne, der må være flere der snart skal til
at flyve hele programmet. Finn

STUNT ekspert:
L Lcif E:lild.cn, Trekanten ...............
2. John Amnitzbøll, Aviator ................
J. Lerf O. Mortehen, A\iator..............
J. Johanne. Thorhallge. A\ iaror
:. Chr. Irer,en. Hader\le! .........,.. ....

STL\T begtnder:

2123 pt

I 843 pt
l8l9pr
l7l0 pr

I 134 pr
4:13,6 4:15,5 8:43,5

2. lcrn Amnirzbøll/Johannes Thorhauge, Aviator:
4:23,3 4131,7 l?3 omg.

3. Henrik Nielsen/Carsten Krongård, Haderslev:
6t29,0 4:51,2 disk.

.1. Carsten Thorhauge/Jesper Rasmussen, Aviator:
'7:59,0 81 omg.

TEAM-RACE:
1. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-Hansen, Haderslev/Trekanten:

37 ong. 4:01,3 ?:54,0
2. Carsten lhorhauge/Jesper Rasmussen, Aviator:

4:14,5 8:41,2
3. Jørgen Kjiergård/Uffe Edslev, Rydhave/Århus:

41 1 3,0 4:28,3 8:50,5
4. Hcnrik Nielsen/Karslen Krongård, Haderslev:

92 omg. udg.
5. Per Sauerberg/Biarne Knudscn, Haderslev:

62 omg. l0 omg.

COMBAT:
l. Uffe Edsle\-Chir.i.i::i- {i::.
2. A\ger BruLlr-.\rii- i:. i.-:i_ -j
3. Bjarne Lnud!.r. H:i::..:r
4. Bjarne Schou, År:ur
5. Benny Furtro. Xjo!er
6. Henring Forbe.h. R\;h3\.

STUNT, eksp€rl:

4. Henning ForL'-;i. R\.::.j
5. Roberr Pete..e.. \\:r:r
6. Han. Rafelh-.t, R!;::;j
7. Johr.\nrnrrz.il.- \..::::
8. C3r.larT.l:t::-::- {. :-.__

9. Joh3n:.i Trr:::-::. :. ::

:Tt \T. bea\Dd€:
: :- --s..-r. l. i::-
: . -: \:. ::: ::. {i.i:.'_
: i':o.::r..\!::Ioi................... .....
j if,: S:Rn Jenr(n. A\rator ...................
: \logen [.. Olesen. Rødelro ...,.............
r.. Car,ren Berger, A\ ia1or .....................
7. fril K. Kri.ten.en. Rydhave ...............
8. linn Niel.en, Haderrlev .................. ..
9. Henning Å. Nrrl.en, A\ialor
10. Lar. Nrlblcrr'. Rydharc ....................
I l. Jens K. Chri.":n.(r, R\dhr\e ...........

' .; ::'.' ::- :: . :-::.- f - ":- : :.,-. -:-.i:. . . :: \f .-

. 
= 

',i.:----.-: lJ . 3-:-- : >::.- - :ra: i.:--=:.
---,-:: 3il --; H::-:-::-g ,-:c: R"la::C Fo:>:;:e:
3Rf .

-:. .*::: :.e., lici; irisi ser med danske øjne,
:1:: Henning :abte ril Thomas l\{aldinger (BRD)
o_r Bjarne Knudsen til Vernon Hunt, men Bjarne
Schou vandt over Neil Gill (GB), så lidt optimis-
me var der dog tilbage, men desværre tabte Bjar-
ne til Dave Willis (GB) i kvartfinalen. Vi kunne
så pakke sammen til præmieoverrækkelsen, der
en del forsinket fandt sted sent om aftenen.

Tilbageturen var en del køligere og langt mere
behagelig end udturen, men der var desværre en
lille mørk sky over stemningen, for der var ble-
vet givet udtryk for, at denne 10. Dutch Interna-
tional var den sidste, idet det ikke længere ville
være muligt at få nogen til at organisere dette
kæmpestævne - men lad os håbe, at det allige-
vel vil lykkes at finde nogle arrangører til denne
virkelig gode konkurrence, der så absolut er den
lange rejse værd.

COMBAT:
1. Peter Tribe, CB
2. Dave Willis, CB
3. Vernon Hunt, CB
7. Bjarne Schou, DK
I l. Bjarne Knudsen, DK
1,1. Henning Forbech, DK
19. Uffe Edslev, DK
lJ. Asger llruun-Andersen, DK
-11. Benny Furbo, DK

STT \T:
: i C:.i. CSSR

: : -tl:ii:..\L .................
: i := i -r \l

: ...:'; i--:tr:. DX ........

Benny Furbo

...5841 pt.

...5695 pt.

...5385 pt.

...5186pt.

l. \logens L. Oleien, Rødekro
2. Cariten Berger, A\iator ....
3. Jens Xnstensen. Ariator ...
4. Henning )iiei:en. .A.r iator ..

5. Peter Kæh, A\iator .........
6. Sten Bertram, R1dhare.....
7. Ove\'lichelsen. Ariator ....

................ 98,1 pt
.. .. ...... .877 Pt
.. .. ........875 pr

................ 856 pt

................ 8l I Pr

................ 786pr

................ ?73 pr

COMBAT: Her var der ikke den store tilslut-
ning, muligvis fordi mange havde været i Hol-
land ugen før. Kurt Siig, der var den eneste, der
fløj med dieselmotorer, bed godt fra sig, men
han havde sine problemer med vinden. Finalen
var bestemt dagens højdepunkt: virkelig velflø-
jet.

I. Uffe Edslev, ALK
2. Bjarnc Schou, ALK
3. Kurt Siig Jensen. CLU
.1. Bj3rne Knr:j.en, H\1F

TE.{\{-R{CE & GOOD-\'EAR: Team-race
rler e: ol,eg: meliem de lre lokale matadorer. I
:r:.:: :.*: u:_::k Ka;s:en Henrik allerede under
:::a::::il::il ired en defekt i tankslstemet.
\'3: .a. i0 on,g. ilk Per,Bjarne problemer,
:lrore:ler 2-3 ekstrastop med få omg. imellem
trak dem ud af løbet, hvilket bevirkede, at de el-
lers velkørende Kurt/Niels måtte ud i en omflyv-
ning. Dette viste sig dog ikke at være nogen ska-
de til, idet de i et meget let, men til gengæld opti-
malt fløjet heat satte ny personlig rekord.

Til andet heat havde PerlBjarne skiftet mo-
tor, successen udeblev desværre, og de opgav
med en glødende motor. Karsten/Henrik kørte
fint, omend det kneb med at holde omgange,
men ak, i tredie stop blæste modellen ind i star-
ten, uden dog at tage skade.

Finalen med kun to hold blev ganske velfløjet.
Desværre kørte Karsten/Henrik stadig kun knap
30 omg./tank og kunne derfor ikke true
Niels/Kurt, men fik i kraft af lint pit-arbejde al-
ligevel en ganske god tid.

I Good-Year var 3 hold tilmeldt, men kun 2

kom til start. John/Johs. leverede dagens bedste
heattid, men i finalen /ra,( Kurt/Niels det læng-
ste strå og sejrede med ca. t/e omg, takket være
deres walkie-talkie. Kåre

TEAM-RACt]:
l. :\iels Llhne-Hansen/Kurl Pederscn, Trekanten/Hadcrsl.:

3:41,8 3:17,2 7:3 I ,9
2. Karsten Krongaard/Henrik W. Nielsen, Haderslev:

0 momg
3. Per Sauerberg/Bjarne Knudsen, Haderslev:

23 omg. 79 omg

8:21.0

(;OOD-YEAR:
l. Niels l.yhnc-Hansen/Kurt Pedersen, Trelanten/Haderil.:

4:38.8 .1:31.3 E:Jl,l
2. Johs. Thorhaugc/John Amnirzbøll. A\ iaror:

,1115,5 J:.11.t E:.13,6

!Pt.ED:
I t::::

t.-::
..-:-. .
t .,.

.............. 1637 pr.

.............. l530pr.

.............. 1438 pl.

.............. I 287 pr.

.............. 1229 pt.

.............. I I36 pt.

.............. 1031 pt.

.............. 605 pt.

.............. 602 pt.

..............579pr.

.............. 571 pt.

Dutch International L981,
d. 8.-9. august
Igen i år var der dansk deiragelse i det internatio-
nale hollandske msler:iiab i combat, der afhol-
des på et sportsanlæg reci -{merongen. Denne
gang havde konkurrencen l0 å:. _iubilæum, så i
denne anledning var der og.å -.: s:unt-konkur-
rence.

Vi startede turen ved at nisi:. c:_:en inden
konkurrencen på Fredericia ba;-.eg:::. ;:: : i:-
gens anledning var omdannet ril e:: :::;u::. .a:.l-
na. Henning Forbech kom med ro_ie:. Bja::r3
Schou og Uffe Edslev i deres rullende i=:i.:::
og Asger Bruun-Andersen og Bennl Fi;r'il : :;
ganske almindelig bil. Turen gik derpå rnoo Ha-
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,gs L/nioncr

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

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

Distriktsledere:
Dislrikt Øst (øst for Storebælt):
Peter Otte
Bøgeløvsvej 8, 2830 Virum
Tlf. 02-85 18 52.
Distrikt Vest (vest for Storebcelt):
Jens B. Kristensen
P.S. Krøyersvej 28 A,
8270 Højbjer,e
TIf. 06-27 l3 ?8.

Fri(fl1 r nings-Unionens :ehretariat :

Steffen Jensen
Alborggade 17. i.Ih.. :100 Kbh. ø
Tlf. 0l-26 08 36.
Ciro: 7 13 95 35.

Kalender - fritflyvning:
l8/10 Høstkonkurrence l, distrikt Øst
25/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest, St.

Højstrup, Odense

Hasselager R/C
Hobby

Fjernstyringsanlæg *
byggesæt * motorer

* tilbehør
lndhent trlbud

- vi sender gerne!

Hovedvejen 62
8361 Hasselager
Ttf. 06.28 15 28

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

seret

Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
Landsmøde, Odense
>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-
ternationale konkurrencer fås fra sekretariatet.

Landsmøde 1981
Søndag d. 22. november kl. 11.30 på Kroggård-
skolen i Næsby, Odense.

Hermed indkaldes Fritflyvnings-Unionens med-
lemmer til landsmøde på Kroggårdskolen i
Odense. Mødet finder sted søndag d.22/11 kl.
I1.30. Alle unionens medlemmer er velkomne ril
mødet, men introduktionsmedlemmcr ha: ikke
stemmeret.

Dag:o:c:n :o: orjlr=:: ,a: j.::.-::- ::...:; l---

" 
3:3:
L r:: :- - - ::

l. F.-:-:.::;:: .:i,r;g:: :::.::::!.
3. Besil rel.:;ls økonomi rned,:m forelæ g,eer re-

riderei regnskab for regnskabsåret, der slut-
ter d. 30/10-81.

4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for pe-

rioden 1/11-81 til 30/10-82.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Distriktslederne forelægger konkurrenceka-

lender for 1982.
7. Forslag fra medlemmerne (skal indsendes til

bestyrelsen senest l0 dage - for lovændrin-
ger dog senest 6 uger - før landsmødet).

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (nye kandi-
dater ønskes, da ikke alle i den siddende be-
styrelse forventes at ville modtage genvalg).

9. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelses-
komiteen.

10. Valg af 2 revisorer.
I l. Eventuelt.
12. Fastsættelse af dato og sted for næste års

landsmøde.
Mød talstærkt op på landsmødet, da du der-

ved kan bidrage til at fremme fritflyvningen i
Danmark.

Ratingliste pr. 1/9-81
Nedenfor ser man rating-listen som den ser ud
umiddelbart efter høstkonkurrence I i disrrikr
Vest, altså d. l. september.

Ralri-{ Konl

Jørgen Korsgaard ...
Erik NiensIædt

F1C:
l Thomas Køslcr ...-.-.--
2. Niels Chr. Hanmer ...
3. Tom Oxager ............

'\lerc end 3 mdr. siden

al re!uliaterne er opnået.

+7

Ovenstående ratingliste er udregnet, så den kan
benyttes i forbindelse med udtagelse af lands-
hold i 1982. Det vil sige, at første konkurrence,
der tæller med, er l0-statskonkurrencen d. 3.
maj 1981.

Debat:
Skal vi bevare reglen om, at
modeller skal være selvbygget?
Firrarlecigel ai FriiflFnings-Unionens forslag
:i- F.{l n;ce: i december i år, hvori bl.a. indgår
-cc::::,c 

ai begræn-rningen i antal af modeller til
\'\1. \\1 :nn. ril jeg tillade mig at komme med
::j::-:: lorslag. Lad os ophæve den regel, der
.ig::. a: mociellen -.kal r'ære >egenhændigt byg-
get((l \Ied det antal færdigdele, man i dag kan
købe også til fritflpende modeller, er denne re-
gel egentlig ret illusorisk. Og RC-flyverne har
vist allerede for længst fjernet denne regel i deres

love og bestemmelser.
Der har flere gange lydt - bl.a. i forbindelse

med DlF-sagen - at det vigtigste ikke er model-
len, men manden og den måde han flyver på.
Når det er så rigtigt, så er det vel også ligegyl-
digt, hvem der har bygget modellen. Det kunne
f.eks. få den praktiske konsekvens, at der kunne
blive brug for de gamle, aflagte modeller, der al-
ligevel efter et par års ophold i arkivet ender i
skraldespanden. Disse modeller, der i mange til-
fælde er velflyvende, kunne bruges til at foreere
væk til begyndere, der så kunne komme ud og
lære at flyve, mens de sidder hjemme og bygger i
flere måneder. Men det skulle også være tilladt
at bruge dem i konkurrencer. Eller et andet ek-
sempel. Jens har været til konkurrence med sin
selvbyggede model og har fået smadret sin vinge,
så han må bygge en ny. NIen hjemme i klubbens
skab står en helt n1', ubrugt eller lettere brugt
vinge til samme t! pe fll', bygget af en person, der
har forladt hobbyen og klubben. Hvorfor skulle
Jens ikke kunne bruge denne vinge også til kon-
kurrence. I stedet for at bygge en ny vinge kunne
han koncentrere sig om at bygge en helt ny mo-
del og på den måde anvende sin tid mere fornuf-
tigt og hurtigere få en ekstra model.

Reglens bortfald vil sikkert ikke betyde ret
meget i det daglige, men det må selvfølgelig ikke
være muligt at gå hen og låne en god model af en
anden modelflyver under en konkurrence, bare
fordi ens egen flyver dårligt. Ejerforholdet skal
være i orden før konkurrencen med navnesedler
osv. Den mest almindelige anvendelse vil sikkert
være at udskifte med færdige dele som nævnt i
eksemplet med Jens.

Jeg har pt. tre rimeligt gode Al-modeller, og
skulle jeg sælge dem med en rimelig dækning af
arbejdstid og materialer, ville prisen blive
5-6.000 kr. pr. stk., så der er nok ikke nogen, der
vil købe dem.

Men jeg synes virkelig, det er værd at overveje
denne >selvbl'ggerregel< n?ermere, dens fjernel-
se ville sikkert betyde en lettelse i det daglige re-

20. Steen Gregersen
21. Kim Køster .....
22. Tommy Jensen

T'IB:
Povl Kiistensen
Pet€r Rasmussen

Bjarne Jørgensen

Jens Kristensen ..

+74

t5/ t1
22/ll
29/11

54
32
04
03
0l
5l

t'lA:
l. Pcr Crunnc! .. .. . . .... 27

2. Jørn Rasrnusscn 21

3. Finn B.jcrre 19

4.HugoErn\t*............................. l8
5. Pcler Buchwald 13

6. Palle Pedcrsen 7

7. Erik Nienstædt 6
8. Peter Oile 5

9. Stcffen Jcnsen 4
10. Torlcif.lensen I

I l. Karsten Kongstad I

12. Eril Jenscn 0
ll. Tommy Sandby . 6
1.1. \lichael Schwartz 6
15. \irl. tlenr -7
16 Thonta\ C)lte* +9
:- F..Ir'\ Dahlin ............................ - l0
'i 3r\\l-i!r. ll
: r- ::r. Ba l,.i!.nicn ..,,,,,..,,.,..,..,. I2
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parationsarbejde, give anvendelse til gamle hele
dele af havarerede fly, uanset ejer/blgger for-
holdet.

Der vil sikkert kunne findes andre konsekren-
ser. Think it over!

JØRCEN KORSG.$RD
Ahornweg 5, 2391 Ellund. \'esrrlskland

Fritflyvningspladser i Danmark
Hvis nu Fritflyvnings-Unionen havde en del pen-
ge, så kunne den købe sig en cirkelformet mark
på 3 km i diameter. Der skulle kun vokse lavt
græs af den langsomt voksende type og på kryds
og tværs skulle der gå veje solide nok til biler. Et
eller andet sted på periferien skulle der være et
lavtbygget center med cafeteria, opholdsrum,
samt soverum med bad og toilet. Her kunne Frit-
flyvnings-Unionen afholde sommerlejr, og der
kunne iøvrigt også godt anlægges et par linesty-
ringsbaner og lidt Jumbo-flyvning kunne der da
også være plads til. Men se, så længe der ikke er
en Storebæltsbro, så vil sjællænderne have den-
ne dejlige plads til at ligge på Sjælland og jlder-
ne vil have den i J11land, mens f1'nbc'erne ril ha-
ve den i nærheden ai Odense. Den kllne også
bruges til sr'ær'efl }1 ning. raid:kærrn-rud:p::ng
og sikkert endnu mere.

Nå, men til sagen. Undersoger man t'llae-
pladsproblemet nærmere. sl er der i lille Dan-
mark faktisk ret mange muligheder, specielt i
Jylland. Som situationen er i øjeblikket, så kan
vi flyve i Skive, Skjern, Vandel, St. Højstrup og
endelig på Trollesminde. Det er sandt at sige ik-
ke mange pladser, kun fem. Men jeg gik i som-
merferien efter aftale ind på Viborg Amts fred-
ningskontor, hvor jeg fik anvisning på l0-15
pladser foruden de her nævnte. Et par var med
restriktioner, f.eks. Kongens Hus Hede ved Vi-
borg, hvor vi ikke må flyve i større grupper, men
må nøjes med et par stykker ad gangen. Der var
også andre hedeområder, som jo har den fordel,
at de kan beflyves hele året, i modsætning til
landbrugsområder. Men der var også en del fla-
de landbrugsområder, hvor man sagtens kunne
fl1've. Her skal man dog have ejerens tilladelse,
hvilket sikkert kan byde på visse vanskeligheder.
Men en løsning kunne sikkert være, at man be-
talte sig fra det! Ret til jagt f.eks. på et bestemt
landbrugsareal betaler jægerne sig fra, og det
koster selvfølgelig en del på årsbasis. Men en
konkurrence på en enkelt dag kunne dog sikkert
godt betales via startgebyret. De ovennævnte
pladser kan benyttes gratis og det vil vi sikkert
kunne blive ved med, men f.eks. på Fyn kunne
man måske tænke sig at man betalte for benyt-
tei.en ai en D\I plads. hvis ikke man kan få en

Jørgen Korsgoord

Konkurrenceindbl.d elser
Flyvedagskonkurrence d. 1. norember. decen-
traliseret
Den årlige flyvedagskoni.:-:.-:: .: ::- :.åi' ::
decentraliseret konkurrenc:- D: :,::r:::. .:
man kan flyve sine tre eller ;:=. r----. --:-::-
starter, hvor man har lyst og de:e:::: :-:: .::-
sender resultaterne til sekretariare:.

I begynderklasserne Al beg. og A! -:. :1:::.
der tre starter. Det samme gælder lor P-3- -

chuckglider flyves der 10 starter, hrora; :: j
bedste udgør resultatet. I alle andre klasser i-^ir -

es der 5 starter. Hvis man flyver fuld rid, :kal
man fortsætte med fly-off starter, indril man
flyver en tid under max.

I Al, P-30 og Dl er max-tiden 120 sek. I
chuckglider er max-tiden 60 sek. I alle andre
klasser er max-tiden 180 sekunder.

\1an skal foretage alle sine konkurrencestarter
i løbet af søndag d. l. november. Der skal være
to tidtagere på hver flyvning.

Resultaterne sendes til sekretariatet:
Fritflyvnings-Unionen
Ålborggade 17, 5.th., 2lOOKbh. Ø

- så de er fremme senest lørdag d. 6. november.
Det er ikke tilstrækkeligt at opgive slutresultatet

- samtlige periodetider skal indsendes til sekre-
tariatet, så man kan kontrollere, at tallene er lagt
rigtigt sammen.

Resultaterne fra flyvedagskonkurrencen tæl-
ler med i distriktskonkurrencerne i både distrikt
Øst og Vest.

Distriktskonkurrencer 19El/E2
I distrikt Øst afholdes der den første søndag i
hver måned til og med april 1982 distriktskon-
kurrence.

Der flyves på Trollesminde/Favrholm ved
Hillerød med start kl. 10.00. Der kan flvves i alle
klasser.

I tillælde af dårligt rejr giver Pe:er Ot:e b:-
:\:c o:r:r:. ::lrr:i:t::::.:.'-tl-:i ii il t;
:Tlo:_:3i3:- ::3 \-. :. -r- .

I ::.:::-\: \.:: J: :.:::.r.:>r.,-:-..-::-::3: .i:'
;;:::Li:::::- ::::n :ll- :r::':-l: !å =::-;::e 

jag
:c:r. i g.:s:l;r: O.i - 

iorsie soncag i hter måned
:ii og rned apnl 1931.

Konkurrenceresuhaterne opnås og indsendes
som beskrevet i indbydelsen til flyvedagskonkur-
rence ovenfor. Blot sendes resultaterne til di-
striktslederen:

Jens B. Kristensen
P. S. Krøyersvej 28 A, 8270 Højbjerg.

Høstkonkurrence 2, distrikt Øst, Trollesmin-
delFavrholm
Konkurrencen afvikles på Trollesminde/Favt-
holm nær Hillerød med start d. 15. november kl.
10.00.

Der flyves alle klasser.
Efter konkurrencen er der distriktsmøde i mo-

delflyveklubben Termik's lokaler.
I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte di-

striktsleder Perer Otte på tlf. 02-85 l8 52 fra kl.
8.00 om morgenen og høre, om konkurrencen
evt. aflyses.

Distriktsmøde i distrikt Øst d. l5/ll
Distriktsmødet afholdes umiddelbart efter høst-
konkurrence 2. Mødet foregår i modelflyveklub-
ben Termik's lokaler fra kl. ca. 15.00. I tilfælde
af aflysning af konkurrencen afholdes distrikts-
mødet fra om formiddagen - få nærmere be-
sked hos Peter Otte på 02-85 18 52 fra kl. 8.00
om morgenen.

Distriktsmøde i distrikt Yesl d,22/ll
Mødet afholdes d.22/11 kl. ca. 11.00, umiddel-
bart før landsmødet. Sted for mødet: Se indby-
delsen til landsmødet. Distriktsmødet afholde:
ind imellem bestyrelsens mode kl. I0..15 og
landsmødet kl. I1.30. Tidsplanen kan bi:rr- irir
: rassel.

Linestyrings-Lnionen (CL-unionen) er
den danske landsor_sanisation for mo-
delflyvning med linestl 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
Crev Schacksrej 13, 5700 Srendborg
Tti.09-ti 15 0-.

Linctl rings-L nionens s€kretariat:
\iels Ll hne-Hansen
Gormsrej 1.1, 7080 Børkop
Tlf. 05-E6 62 19.

Giro: 5 20 87 69.

Intet nyt .....
Til dette nummer af Modelflyve Nyt er der intet
indkommet til denne rubrik inden det blev uigen-

kaldeligt for sent.
Derfor: Klubber og enkeltpersoner, som skal

have optaget stof på dette sted, bedes sende det i

god tid til sekretariatet. Husk, at sekretæren skal
have stoffet i så god til inden dead-line, at han

kån nå at bearbejde det og sende det videre til
bladet, inden dead-line overskrides.

Linestyrede
kunstf lyvni ngsmodel ler
HR 46:
Spændvidde 80 cm, motor 2,5-4 cm3.
Pris:130 kr.

Little Bugbean
ScænC! cce 6C cr. :notor 0.8 cm3
'..a :a^<. Pris: 68 kr.

3:-:3: ':c":eiier er konstrueret med

-^:€-;;s:lng f or øje, og de er nemme
:: ^Jnige at bygge og samtidig
siæ:ke og velf lyvende.

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

HR Modeller
v. Hans Rabenhøj

Holstebrovej 38, 7830 Vinderup
07-44 21 28 (træfles bedst 17-18)

:E .1. E:10 Højbjerg.
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RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er'tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Fdd6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Konstruktør Erik Toft, NRC (for-
mand), Dalby AJle 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 Jcssen,

Esbjerg NIt-k., tandlæ_re Bjorn
Krogh, NFK, programmo: P:eber
\ørholm. \lidtjr.l \li.

Sportsligt udlalg:
Programmør Preben \orholm.
Codthåb:rej 7. 7-100 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Elektriker Leif Widenborg
Thyrasvej 14, 4173 Fjenneslev
Tlf. 03-60 95 69.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke All€ 30, 7800 Skive
Tlf. 07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 37, 27m Brønshøj
Tlf. 0l-60 29 37.

He li kopter modeller
Værktører Preben Laursen
Tjørnevej 23, Fensmark, .1700

Næstred
Tli. 03-7-1 6-1 85

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Scr:r..r.
Skolegade 27, 72m Crindsted
Tlf. 05-32 26 56.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7,7323 Give
tlf. 05-73 I7 84.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf.06-22 tt 75.

Frekvensudvalg:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup, .

3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens kasserer:
Direktionssekretær Ole Meycr
Paludansvænge 4, 4700 Næstved
Tlf . 03-72 2t 0'7.

Ciro: 3 26 53 66.

Registrering af jumbo-piloter
Som følge af omlægningen af ekspeditionen skal
anmodninger om registrering af jumbo-piloter
fremover sendes til jumboudvalgets formand.
Da medlemskartoteket imidlertid står i Næstved,
er det nødvendigt at vedlægge medlemsbeviset
som dokumentation af medlemskabet, ligesom
A-certifikatet må vedlægges. Er adressen på dis-
se dokumenter forældet, så husk at anføre den
nye i begæringen.

Ny klub
Farum Helikopterklub har ændret sit navn til
No rdsj æ llands He I i k o p te r k I u b med forkortelsen
NHK. Kontaktmanden er uændret Allan Han-
sen, men klubben har fået ny flyveplads, som er
beliggende ved Vejenbrødvej, vest for Helsin-
gørmotorvejen i Nivå.

Borup N{odelflyvere har fået ny kontaktmand,
nenrlig Kal .Andersen, Skovbovej 83,4632 Bjæ-
rer-stor'. tl.f. 03-57 0l 09.

ir': ;: .\[r,dei_r l;,rcÅ'/lrå. kontaktmand skal rettes
'-..'. P.:'.r "/..r..r:. F,rÅ,c:r e_i 10, 1552 Harlet', tlf.
a,?-<-; <' :-

Søra:': -': ',!
X(lrl-J\ -, i 

-

ntarken i5. ;.:.
68.

R i be,\tode i_fi ;.,,.... :.. -- :.r . : :
flyreplads pa B;er:,.:-. \ ... .
hvor man dispone:e: .- .::
100 x 40 meter.

Flyvepladser til jumbomodeller
Nedennævnte to klubber har nu fået deres flyve-
pladser godkendt til jumbomodeller:
Sønderborg Modelflyve k lub
Sa ndmose Modelflyvek lub.

Indbydelser:
3ll10: DM Skrænt
NFK indbyder hermed til DM i Skrænt lørdag
den 31. oktober med søndag den l november
som reservcdag. Resultaterne tæller med til NM
82 og Pokalkampen. Ved visse vindretninger kan
det blive nødvendigt at benylte skrænter med
vanskelige flyve- og landingsforhold. Desuden
kan der under særlige omstændigheder påregnes
visse ikke helt ubetydelige transportomkostnin-
ger. Tilmelding senest lørdag den 24. oktober kl.
20 tll Bjørn Krogh, tlf. 02-18 70 94. Startgebyr
kr. 30,-. Om flyvested og -tid vil der den 30. af-
ten eller senest lørdag morgen blive ringet besked

til en for hver klub udvalgt kontaktmand.

Kenneth Holm fra Sverige hor iJølge rygter vun-
det Gudenå Open i år ud over, hvsd mon kan læ-
se om pd disse sider .....

Resultater
6-7,26: Esbjerg International
l. Kcnneth llolm, Sverige .................................... 2.41 I p.
2. Per Andreasen, Danmark .......................-......... 2. 199 p.
3. Cunler Ilettcrhausen, Tysk1and ......................... 2.022 p.
4. Ilruno Hcdc'gaard, Danmark ............................. 1.98? p.
5. Pcter Jcsscn, Danmark .................................... 1.967 p.
6. Ilichael Kroeger, T)skIand ....................... ... ... 1.92.1 p.
7. Karl Licsc, Tlskland ............................... ....... 1.879 p.
8. Erik Toft, l)anmark ........................................ 1.8,16 p.

9. l)cter WeJlcl, Tyskland ......................... .......... 1.813 p.

10. Ulrich Hansmann, Tyskland . ... ....................... 1.810 p.

Der var ialt l9 deltagere i konkurrencen, som be-
gynder at vinde fodfæste som en international
begivenhed. Vejret var fint, og det var arrange-
mentet under Roberl Jessens ledelse også. Bort-
set fra Kenneth Holm, som i år er i særklasse,
var det en yderst jævnbyrdig og spændende kon-
kurrence, således som det også klart fremgår af
result atlistcn.

l{ 6: S\1 l{øjstarl
,''.,-:.":.:\1:\

_.----a\,1\\

-'-: a-:)';
: . ---:-l-ri..:\l:K ..

-' -: i-::':
: s_ -: il.::::i<n. S\1SK

1..,; Ft:toa

ll.85l p.

I L301 p.

I l 229 p.

10.988 p.

Officiel stævnekalender
Dato Stævne,opllsninger.konraltmand

Mols Cup, skræn:. \1o1.. :;:iicr ril \;\1 82 og pokalkamp. Walter Nyborg, tlf .06-22 15
lt

SMSK Skrænt Cup, iæiler ril \\l 82 og pokalkamp. Knud Hammeken, tlf. 02-45 01

83

DM skrænt, Sjælland, ueller til NIvl 82 og pokalkamp. Bjørn Krogh, tlf. 02-18 70 94

4/10

lt/10

3t/10

Ændringer i RC-unionens
ekspedition
Efter at have sagt op med behørigt 6-må-
neders varsel fratræder Ruth og Ole
Meyer pr. l. oktober som sekretariat lor
RC-unionen.

Indtil der frernkommer anden medde-
/e/se fortsætter de dog med at varetage
den rene kassererfunktion, og det bety-
der, at henvendelser om ind- og udmel-
delse samt adresseændringer mv. stadig
rettes til adressen Paludansvænge 4, 4700
Næstved, ligesom også alle ind- og udbe-
talinger ekspederes herfra.

Indtil den 3 I. decentber .198,1 vil Ruth
og Ole også udstede A-ccrtifikarer og
forestå methanolordninser. .\[en kun
indtil du.

H:;r:::::.:'
i;,13: i;li;l

i:-:;=:. -:.
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j
6

8.

9.

10.

5.

6.
'7.

8.

9.

10.

Kim Kongsbak, Flying Shado*s .....
Claus Tønnesen. NFK .......-.........
Leif Petersen, NFK
Peter Bech, SMSK
Jan Hachke. SIUSK

Kim B. Jensen, Flyin-e Shadoq! .....

Konkurrencen blev afvikler på S:enslerren i Her-
stedøster over 6 runder i orerskler rejr med lidt
støvregn af og til i J-6 m,sek. r'ind. Der var ialt
12 deltagere.

7,/7: Hanslholm-sommerlej ren
L Kjeld Søren.en. SrlLeborg \1fl*. ................ ........ 4.559 p.

2. Ejvin Håland. FRCK ............,......................... 4.546 p.

3. Åge Westergårdsronningen, HRCK ....,............... 3.980 p.
4. PeterBech,S\ISK ...............3.888p.
5. Kaj Normand, Ry RC............................,...,..... 3.928 p.
6. Kim B. Jensen, Flying Shadows ......................... 3.870 p.
7. Henrik Hvidtfelt, NFK .................................... 3.809 p.
8. RolfR., FRCK ....................3.714p.
9. ErikJeppesen, RyRC .....................................3.766p.

10. Kim Kongsbak, Flying Shadows ......................... 3.327 p.

Med start kl. 1 I, god vind og 24 deltagere lykke-
des det at få afviklet 3 runder med megen termik
og en del springende vind. Når nogle af klubfor-
kortelserne ser ubekendte ud, skl,ldes det. at det
er norske klubber. \/i sl nes også. ai er af de dan-
ske na\ ne ser ubekendi ud. o_e \ i skal benl::e -e_ -

ligheden til at :r:ndre Lrni. J.: :;ri.:. -.i:--. r =:: :::*-
lem af RC-unionin - e;l:: a: :r. -::.---.::sr. :-=-

tional aeroklub unler F.{l - tt: f,i \-:.:: -:-:i-
ge i vore konkurrencer.

24-25/7 : \\1 Kunstfl ) r ning
:.i!! r.
1.:ll p.

i :: : I ::-:J. \!:-ji ... ....................
\ :. ts. -r. \. :.:Urn ) ............ ....
;. 'r Jri:.!J3id. \orge ....................
::11:: P<r'.on, S!eri9e .....................
Rure Langbråtcn, Norgc ....................
Suei!a Oinonen, FinIand,...................
T. Valla(. Finland Liun.) ....................
M. Ingemar\son, S\erige (Jun.) ............

..... . t.ll: q.

.......... l.i:6 c.

..........2.0-rt n.

.......... l.8ll n.

.......... I .241 p.

.......... l. l 54 p.

Mesterskaberne fandt sted i Sodertålje, Sverige,
men kun 11 deltagere ialt. Sverige vandt hold-
konkurrencen med 7.056 p. foran Norge med
6.267 og Finland med 2.983. Konkurrencen var
oprindeligt planlagt til den 24. og 25. juli, men et
par måneder før meddelte svenskerne, at det var
nødvendigt at flytte den til begyndelsen af okto-
ber. Med kort varsel flyttede man den imidlertid
tilbage til den oprindelige dato, men på det tids-
punkt havde vore top-piloter truffet andre dis-
positioner for juli måned. Så da vor styrings-
gruppeformand havde fået afbud fra de fem før-
ste på ranglisten, gav i op og sendte afbud. Ær-
gerligt, for tilsyneladende havde der været mu-
lighed for gode placeringer.

I 8: HelihopterLonlurrenee
Cr;x 1:::_
I ::: -_*: - \1.1

Grppt:
:. i::- H:i:-:_i \.:-:::. \r::.x: .. ...........- ........-..1.195 p.

:. Rtr!n;r Jenien.O\l'F.....................................3.435p.
j. Arne J.nsen, O\l-F .................................,...... 1.680 p.

1. Poul\lunsberg, RFK ...................................... l.5mp.

I et samarbejde mellem styringsgruppen og Syd-
sjællands Radiofl;veklub blev konkurrencen af-
holdt på FSN Aunø i meget fint vejr, og der blev
r ist nok den bedste helikopterflyvning, vi endnu
har set i dette land. \Ien uden de ihærdige gutter
fra Odenseklubben ville vore helikopterarrange-
menter blive noger r)nde.

15-16/8: DM Kunstfllrning
Xlasse A:
l. Per Andrea\en

Curure/Simprop/OS
2. Erik Toft

Prcfile 5/Simprop/OS
3. Bruno Hedegaard

BHX 23 / Multiplex/ Rossi 6 I
4. Peler Chrislen\en

Sktmastet
5. Jørn Sø\\ø

Ailo'9/Multiplex/OS
6. Stig Klau\en
7. Lerf Widenborg
8. Pecr Mil,lelien
q. Uffc Jøler

10. Icr. I"1ga1 a.

Kla:* B:

L'r - 1-' -'
I .:.-- --
: !.--i: ,--,:

...... ......2.369p.

............. l.9l: p.

............. 1.851 p.

............1.7?6p.

.............1.643 p.

.............1.640p.

............. 1.545 p.

.............1.150p.
qSn

LlRl p
L06+ !
9lip
9l0 p

.Ellp

De: ioregik pa FS\ \'andel i blæst og regn og
med Arhus-klubben som arrangør. John Niel-
sen, Kim Hansen og Ove Hansen rykker herefter
op i A-klassen, mens de tidligere A-piloter Boye
Olsen, Jan Jørgensen og Rend Andersen, som tk-
ke kvalificerede sig til DM, nu fl) /er i B-klassen.

Opslagstøvlen
Opsløgstavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-forretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modenly og tilbehør til modelfly.
Annoncer for elektrisk tog, RC-biler og
-både og andet ikke-modelflyvegrej aJvises.
Redaktionen forbeholder sig ret til uden at
give brugerne besked herom at forkorte i an-
nonceteksterne,

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en mdned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Vi modtager ikke annoncer til Opslagstavlen
pd telefon. Annoncering pd Opslagstavlen er
gratis.

GRAUPNER 8-kanals sender med 4 servoer,
2 modtagere og to batterikasser sælges for
1.600 kr. % år gl., som nyt. Jesper Krarup,
Kløvervej 15. 7000 Fredericia.

MLLTIPLEX Europa Sport 4 brugt i ca. 3

timer samr I Filius. netlader, bærerem, 2 ser-
voer, sælg* ioi kur 1.r75.- kr. (n1'pris ca.
2.200 kr.). -\:i-æ,i o_i :t:odel kan ert. sælges
hver for sig. Hen',. -Ie.:.:: C:::.::n::r. 05-28
22 30.

DIVERSE nye byggeræ: J: :--:::J: .;J.-i-,'
Hegi Snoopey 225,-, Rojai: j--.., R.:::: .::
150,-, Webra Sport CIo l.- --:. :- ....::
150,-, Webra Glo-Star 3,-i ;m :.. .r:: ...

RC 300,-, samt div. andet. 01--i 1.::i. --:-.
Bentzen).

SB l0 SVÆVER m. krængror sælges. l.i[r,r
kr. DS 22 Schliiter helikopter m. OPS 6O no-
tor, flyveklar, 2.000 kr. 06-62 88 05 elter ki.
17.00.

SPITFIRE & FOCKE WULFF til 10 cm'
sælges, samt Pitts Special til 4-6,5 cmr. 08-56
17 3'7 efter 16.00 (Lars Nielsen).

BEGYNDERFLY mv. Graupner Maxi m.
OS 45 FSI (helt ubrugt) m. Graupner Micro
Modul T 14 (næsten ubrugt) sælges. Desu-
den div. udstyr. 02-85 32 50 efter 16.00 (Hen-
rik Kryger).

GRAUPNER HELIKOPTER Bell 212 Twin
Jet m. pontoner. Færdigbygget, ubrugt, sæl-
ges for 3.300 kr. 01-53 42 38 (Ole Christen-
sen).

SÆLGES: Byggesæt Delta X 1200 fra
Graupner, Loo%ioide;.- Pila 950;--kaG6;- 

'-
malpris 1.620 kr). 03-65 35 56 (Torben Si-
monsen),

SÆLGES: Ubrugt Microprop Pilot 27 M}{z
anlæg. Sender 4 kanaler, 7-kanals modtager.
Akkuer, lader, 2 mini-servoer, kr. 700,-. 03-
57 46 76 (Erland Pedersen).

FUTABA FP-T4H sender og FP-R4F mod-
tager, 4-kanals, 27 MH4 sælges. 500 kr. 02-
24 64 62 (Preben Stamp).

GRALP\ER CESS\..\ 210 Cenlurio: ::..
Ccr 0.8 cn'. Fllreklar. alcr;g ii..'::. -:-< r:
'.:-:-l 6.1 6l rP::::.: S::::,

CR{LP\ER ]1] T\\l\ JTt

\f t LTIPLE\ PROFE-\SIO\ \L RC-arlæ_e

:l- :-:. -:.:'':-.=.;=. ?::.::-::ie: riOm. 07-
Jf {-:- tPes:: R.-: \;e-.:::r.

ROBBE CHARTER sælges som byggesæt,
350 kr. Fibaero Skytumler, byggesæt m.
styrbart næsehjul, 425 kr. 0l -15 58 48 (Peter
Eriksen).

DMRSE SÆLGES: Nisshin elektronisk
omdr.-tæller, OS 40 RC, OS 40 FSR, speciel
svæver udformet som jagtfalk, MRC 6-
kanals radio m. 5 servoer, sendertilladelse,
WARCO YMF 3 dobbeltdækker, 1000 kr.
08-55 70 85 (Hans Hammer).

SÆLGES: Lavvinget kunstfly, 250 kr. Cut-
las kunstfly, nyt byggesæt, 400 kr. Cessna
glasfiberkrop, ribbevinge, ny,200 kr. Pylon-
racer Cosmic Wind, ny, 200 kr.' . Brugt
Graupner !!pe1Chs1o!qe- med..l0 c-Tl We-
br6-[4. dæmper, 800 krj l0 cm' Krafi m.
Craupner dæmper, 550 kr. 6,5 cm' Profi m.
dæmper. 200 kr{Optrækkeligt Krafr under-
stel_m. akku, 500 kr7 0l-16 8l 50 (Cert Niel-
sen).

ELEKTRO PARAT by,øgesæt m. 8 akku'er.
motor og a1l tilbehør incl. sælges. kr. 550.-.
07-10 l8 63 (Uife \1or:ensen).

\IICROPROP F\l l7 ::cjoaniæg -s6lgs5
\rr.;-.: :., : ..:'..'€:. ;.:. i.000 kr. Kosmo-3
:i..'.:i.-::. i:, -<rJ-' r:. t)6.-{l 05 70 efter kl.
-:. t -'.-:;::- Pe;::.en1.

S{LGES: \\'ebra Racing 6l RC m. adapter
:.-: ::::irpoue, 580 kr. Enya 40 RC, aldrig
r.-:i. -!60 kr. \lerco 35 RC m. dæmper, 190

i:. \'eco 19 RC m. dæmper, 110 kr. Rebel,
1.5 diesel, Cox 0,9 cm', McCoy .049, Flug og
andre modelblade årg. 73-76,2,- kr. pr. stk.
03-78 20 0l (Bent Hansen).
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22-23/8: Dlll Højstart

6

!
9

t()

Også dette DM foregik på FSN Vandel. De fleste
af deltagerne mødte op i løbet af fredagen, og
flyveområdet blev afprøvet. Det tegnede godt.
Efter en overnatning, hvor de fleste af piloterne
og officials sov i et stort militærtelt på området,
blev der fløjet om lørdagen. Vi blev afbrudt af
mange byger, men hen under aften klarede det
op, og om søndagen var det helt antageligt vejr.
Vi nåede 7 runder ialt på de 2 dage. Det var en
fornøjelse at se piloterne flyve så godt. Der var
hård konkurrence om placeringerne, så vi skulle
helt hen til slutningen, før vi kunne være sikre
på, hvem den endelige vinder var. Der blev fløjet
stærkt i hastighedsflyvningen, og mange \,ar ne-

de i nærheden af 25 sekunder. Knud Harnnte-
ken, SlvtSK, larede en rekord pa 2-1.7 .clunCci.
Vi havde et par gode fllrr'dagc. og <ie:ior .ial
der llde en 'ærlig tal til o:;::::i. i\\. .:J-i. .'J-:
indsats. Lon:

Og fra sekretariatet -skal lyde en .ærlig tak tii lo-
ne (Buch Rastnussen, Århus .\l-fk.), som er en af
de meget få, der tager sig tid til at udfllde en
konkurrencerapport omhyggeligt og komplct,
forsyne den med relevante kommentarer, samt
indsende den omgående. Der er mange mænner,
som kan lære noget her. o.m.

Grænsecuppen
Arets >Grænsecup( var henlagt til Tidaholms
Modellflygklubb, der jo er Benny Kjellgrens
hjemsted. Der var 30 deltagere: l7 svenskere, I I
nordmænd og 2 danskere, nemligJørn Søvsø og
undertegnede. På grund af de mange deltagere
var der afsat 3 dage til stævnet. Man fløj så kun
6n runde pr. dag, hvorved man undgik at skulle
dele rundernc eller at lade nogle flyve i tusmør-
ke. Er man på ferie samtidig, har man jo også

dagen til sin radighed, nar m3n har f-io;et .in
fl1rning. Rc.ulialcrne k:n rel ikkc orcrra.kr'
no,ser.r. lIai.r År,/:/::..'l: f!r,,!ttl. i1 ;3 r:;:l: E.rl::_:
I :: ::: ,::. ':. :. . -: : : r: : : : ; :: , : i - :. : . , -i, : : -:: : i
p..--. L':- -- - \..- . -

=a.,.' .., iar-aa. ra=. .\.:.. O.;.:f.r: U,r,;,r,rt.
Har- tlii ei bel:e ior n\ e: gang, ma:1 :er ham. og
\or egen Pcr .lndreosen kommer sikkert til at
slås med ham om tronen i Norden, nar Benny og
Kenneth går på pension. Rygtet vil vide, at Ben-
ny tænker på at holde op, så det kan måske snart
blive aktuelt. (Benny er begyndt også at flyve
drageflyvning, så det er måske forklaringen, -

30/8: SMSK Cup Højstart A-Certifikater
1i 72{p. l. PetcrFrank,A\IC .......................................9.219n.

2. Gunnar Br1de, S\15K .....................................9.055 p 182 Arne \\'raae, Holstebro RC
l2.e.tep. 3. NiclsHassing,NFK ................................. ....8.711p. 283 Tage Lurhje. Sydjysk Mfk.

,2805p. i. il,1l.l,lllfi;il*..... . .............. . :.:.i$i. 284 Finn Lausen. sidjyskMfk'
6. Knud Hammcken. s\lSK ............... 8.203;. 285 Bent Beck. Sldjlsk !Ifk.

I2.?00p. ?. EricFrank,AMC...........................................8.055p. 286 Jørgen N,løller, Falcon
8. l-eif Pcrersen.NFK.....................................7.4)6n. 2g7 Leil L. Vestergaard, Frederikshavn Mlk.

r2 163p 
'3 

lii'-?i,'i,#tå,i;;i;;,r;;;.................: !.;iii 288 Jens Erik Øsreigaarcl, Den Røde Baron
12.(Hep. 289 Henning Sørensen, Cudenå
1.66r p. Højstarts-Cup'en blev afviklet på Stensletlen i 290 Søren Hansen, NFK
l l ser n letskyet vejr med svag vind med 14 deltagere. 291 Bent B. Jensen, Hjørring N{f'k.ll.lxxp.
r0.2.$p. 292 Svend E. Poulsen, Drcnninglund Mfk.

293 Ejner Hjort, The Flying Tigers
294 Tom Pedersen, Midtjysk Mfk.
295 Arnth Jepsen, Skibelund RC
296 Steen M. Jensen, Jydsk Luftcirkus
297 Benny Andersen, Jydsk Luftcirkus
298 Jens Nielsen, Jydsk Luftcirkus
299 Mogens Bennetsen, Jydsk Luftcirkus
300 Henry Slot, Jydsk Luftcirkus
301 Erik Vestergaard, Jydsk Luftcirkus
302 Jan Jansen, Jydsk Luftcirkus
303 Henrik Christensen, Jydsk Luftcirkus
304 Preben Graves, Vestsjællands RC
305 Cunner Mikkelscn, Nuserne
306 Flemming Thomsen, NFK
307 Slcian Sorensen. \lidtjysk 11f'k.

Jumbo-tilladelser
lli6 Knuc E:bve. KFK
-liE6 Bjarne Rosenbjerg, NFK
3{86 Pcr Bjørn, Condor
7847 Palle hersen, Østjysk Mfk.
7860 Svend Jørgensen, Midtjysk Mfk.
8094 Tommy Jensen, Gudenå
8985 Jan P. Christensen, Brabrand Mfk.
9921 Svend Hjermitslev, Skagen RC Club

red.). Bruno Hedegoard

0b[il
Specialforretning ior radiost)'rede sports- og hobbymodeller

Abningstider::.3.-::. .i. l-:-l-.30. 1o. kl. 10-12

PJ Hobby o Amagerbrogade 144 o 2300 København S o Telf. 01-58 19 74
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MINI KOSMO

Den velflyvende KOSMO lll er nu fremstillet i mindre udgave til 3,5-5 cm3 motor.
Spændvidde .1350 mm, længde 1140 mm, vægt ca. 1700 gram. Byggesættet indehol-
der alle trædele, cockpit, motorcowl, understel, motorholder, 1:1 tegning mv.
Best. nr. 10376.

KANKAR

Endnu en verdensmesterskabsbåd fra MANTUA.
Motor fra .6G.90, laengde 940 mm.
Best. nr.873.

Separat fittingssæt leveres under best. nr.874.

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 06.62 70 77

'. .,.*1øæ

En rigtig olommedrejebænk(, som du bogstaveligt talt kan have stående på dit
skrivebord. Standardudstyr: Tværribbet støbejernsramme med slebne prisme-
vanger, motor, trapperemskiver og drivremme, rembeskyttelsesskærm, spindel-
dok med praecisionslejer, 3-bakket centrerpatron med vendbare bakker, medbrin-
gerskive (opspændingsplan) og medbringer, 2 faste pinoler, pinoldok, længde-
slæde med automatisk tilspænding, tværslæde, stålholder, 2 umbrakonøgler,
en dobbelt gaffelnøgle, samt betjeningsvelledning kr. 2.796,-

Priser incl.
22"k moms

EMCO Unimat 3

æ,,^_f
. & .;:!

I #DEKSEN

l

TLF 04 525101
,rOvrå-SrrEl, iO
x i:- ; i,;;p;gfa,,

&t'

Borepatron 0,5-8 mm (3 bakket) kr. 134,-
Kuglelejepinol med dobbelt kugleleje . . kr. 128,-
Forseetter til konusdrejning . kr,26,8,-
Bore-ogfræsesøjle .... kr.719,-

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-
dæm pn ing.

Ring eller skriv elter larveprospekt
og prisliste!

Simprop Termikdetektor
System Wielbalck termikdetektor
reagerer på selv små stigninger (20

cm/sek.) ved at give kraftige blink f ra
bl itzenheden.
Nødvendig strømforsyning 4,8 volt.
Vægt ca. 100 gram kr.718,00

Elektronblitz uden varioelektronik,
v€egt ca.95 gram kr.282,00

Tartan 22 cmg
gløderørsmotor
Vibrationssvag og letvægt med stort
drejningsmoment. Anvender brænd-
stof med 5% olie kr. 1.695,00

Tartan Twin 44 cm3
gløderørsmotor
Simpelthen det flotteste i Jumbomo-
torer. lncl. spinner og pumpekarbu-
tator ............., kr.3.495,00

Simprop Superfinish
Simprop har udviklet et farvepro-
gram i dope og polyuretanlak. Flotte
farver og god dækevne. Leveres i 100
ml. dåser og 400 ml. spray.

Polyuretan 100 ml. ................ kr. 17,60
Polyuretan 400 ml. spray ..... kr. 34,00
Dope, 100 ml. ........................ kr. 15,50
Dope,400 ml. spray kr.31,50
Spartelmasse 100 ml. tube .. kr. 16,00
Poref iller 100 ml. f laske ....... kr. 13,40
Afdækningslak 100 ml.
f|aske............ . kr.'15,60
Fortynder PU 10o ml.
flaske ............ . kr.10,00
Fortynder dope 100 ml.
f laske ............ . kr. 11,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- lørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser gerne om nærmeste
lorhandler.
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ESBJERG
RC.MODELSPORT

En god llyveforbindelse er
05-13 92 46 og 05.'15 19 43
Strandbygade 15, 6700 Esbjerg

GRINDSTED
Fabrikalion af glasfibermodeller, lly
og både.
Tilbehørtil RC.

Salg en gros og detail.
Forlang brochure,

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27, 7200 Grindsted
Telf. (05) 32 26 56

ODENSE

Speciallorretning for mcdelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C
Trf . (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen et din specialbutik
inden for ljernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 1 

.1, 8800 Viborg
Tlt. (06) 62 24 54 (omstill.)

MALøV

Alle mål i trælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-fly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tr. 02.65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STENGADES llOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Ttf. 02-21 04 60

GLOSTRUP

modelhobby

HOBBY
JOHN JENS€N HOBry A.S
FEG NR 2/ 61O

HERNING
Alt i byggesæt, radioanlæ9, motorcr
og tilbehør til lly, helikoptere og ski.
be.
30 års modelllyveerf aring.

lind Hobby I R0-Service
Lind Hovedgade 28,
7400 Herning - Telf. (07) 124060

Stort udvalg i RC.anlæg

- Motorer - Modeller i fly,
biler og både.
Multiplex - Graupner - og
meget mere.....

Randers Hobby
Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tlf. 06-42 58 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC-udstyr.
Egen import - derlor lørst med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalafly lagerlø.
res.

^"."""" {loBBy=.*"..
Kurt Andersen, Nørregade 18,

sooo Atoorg, te[. (08) 12 13 15

STORT LAGER af BØGER og
BLADE om Modelf ly og
Modelflyvning, Fly, Skibe,
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

IIBSETT.(01)11 5eee
Løvstræde 8 - 1152 Kbh. K.

MF hobby
Arne Jensen
Middellartsvei 132,5200 Odense V
09-16 60 30

Middellail FEHR Middetlartsvej Nyborg

Åbninqstider: ma..to. 13.17.30. fre. 13.20. lø 9-13

KøBENHAVN

Materialer. bøger. blade,
byggesæt. værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23. 1350 Kbh. K.
Tll. 0't.14 æ't0
Ma.. lr. to 1. 1-1.'= ; '--". :-i:z= _..;-

t roblrr: RC-værksted
Vi udfører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RC-anlæg i Dan-
mark.

Robbe Servicecenler Danmark
Saustrup Elektronik ApS
Vågøgade 10, Box 1065, 8200 Århus N
Trf. 06-16 19 80

TURBULENT, spvd. 238 cm
Færdigbygget vinge, krop og haleplan
u. hjul ............. .. kr. 1.520,-
Færd igbygget teleskop.
understel ........... kr. 220,-

MIDTJYSK MODELBYG
DANMARK
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tlt. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

VIBORG
Radioljernstyring

Køb det rigtige, kontakt fagmanden.

Eget værksted.

Gobp-*ffi-eev
Dumpen 18, 8800 Viborg Tll. (06) 62 76 03
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ANLÆG
TOPKLASS

Til særligt fordrings-
f u lde modelsportudøve-

re tilbyder MULTIPLEX to
specialanlæg:

PROFI-Modul og ROYAL.Modul

Høj kvalitet, præcision og mange ek-
stra udbygningsmuligheder kende-

tegner disse anlæ9.

Ønsker man eksponentialstyring, dob'
beltmixer, differentialstyring eller an-
det? Der findes ikke ån Dekspertfunk-
tion(, som disse anlæg ikke kan ud-
tøre.

Nyhed 1981: ROYAL-Modul med nyt ydre;
kan nu udbygges til PROFI-Modul niveau.

Figurautomatik-udbygningsdel til anvendelse på
begge modeller.

Hvad er egentlig lorskellen? ROYAL.Modul gør det
muligt at "kornme i topklassenc. Du bestemmer, hvor-
rår cg hvilke ekstra funktioner du senere vil købe; alle

.:ul:gl'eder siår åbne.

PROFI-l{o'dul ,s,'ej'es udstyret med de mest almindelige ekstra-
junx:rc^er. såiremt du ønsker dette.

Hyorfor du skal vaelge MULTIPLEX? MULTIPLEX er altid lorrest.
Dansk senricei'ærksted klarer evt. reparationer hurtigt og prisbilligt.

Køb vort danske MULTIPLEX minikatalog
og/eller MULTIPLEX hovedkatalog ved din
forhandler. eller direkte ved importøren:

trading l/S

DK-8900 Randers
Ttf. 06.42 58 15

I
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