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Westland Lysander som RC-skalafly
Lær linestyret kunstflyvning
Lav selv et digitalvoltmeter
Billeder fra Nordisk Mesterskab for
radiostyrede skalafly
Methanol-ordningen
og meget, meget mere !



NYHEDER lra Harrier

Hijackgr
H urtigsejlende racerbåd
incl. kraftig el.motor med
skrueaksel og microswitch.
Længde 425 mm.

6*F
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Forhjulstrukken
Kr. 378r'

el-racer Buggy til 2.kanal
RC med Mabuchi RS 540 S fås kun hosmotor.

Kr. 685,'
Højrup Hobby, østergade 52, 9800 Hjøning, 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, Parådisgade 12, 8000 Århus C, 06-12 00 62
Legeland Hobby og Leg, Hospitalsgade 15, 8700 Horsens, 05-61 60 1'l
Hobby Hylten, Nygade 4,8600 Silkeborg, 06-82 13 52
Teddy Legetøj & Hobby, Nørretorv,7100 Vejle,05.82 39 14
Kolding Hobby, Søndergade 21, 6000 Kolding, 05.52 07 22
Vestjysk Hobby, Kongensgade'142,6700 Esbjerg, 05'12 23 06
Jelsen Hobby & Eleklronik, Østergade 5-7, 6400 Sønderborg, 04-42 58 88
Odense Hobbyloretning, Veslerbro 42, 5000 Odense, 09-1221 04
Farve & Hobbyhjørnet, Klosterplads 4,5700 Svendborg,09-21 31 31
Glafa Hobby, Nørregade 5,4100 Ringsted, 0361 51 61.
Stengades Hobbycenter, Stengade 31, 3000 Helsingør, 02.21 04 60

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 Control 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
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Konlor oq eksp€dition:
Tidsskrittet Modelllyvenyt.
Mariendalsvej 47, 56 1 0 Assens.
Postgirokonto: 7 '16 1077.
Tlf. 09-71 28 68 (hverdage 10.12).

Udgiven
Dansk N,lodeltlyve Forbund
Harløsevej 184, 3400 Hillerød.

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

Løssalg: Modelllyvenyt forhandles i Iøssalg i

større kiosker til kr. 11,- pr. stk. Kioskdistribution:
Dansk Blad Distribution, tlf. 01-13 30 45.

Flytning:
Modelflyvenyt sendes til abonnenterne gennem
Avispostkonloret. Ved llytning skal abonnenter
derfor meddele det lokale poslkonlor. at man
abonnerer på bladet - derefter sørger postkon-
toret for, at Avispostkontoret tår meddeleise om
ad resseæn d ri n ge n.

Udgivelseslerminsr
Modeltlyvenyt udkommer i begyndelsen af måne-
derne tebruar, april, juni. august. oktober og de-
cember. Annoncemateriale skal være os i hænde
senesl en måned før udgivelsen.

Oplag: 4.300 ekspl.

Sals, montage, rspro: H.P. Sats l/S, Assens.
Tryk: A-OfIset, Holstebro.

Måteriale til Modeltlyvsnyt:
lndlæg og artikler til Modelflyvenyt sendes lil re.
daktøren af det pågældende stofområde eller tit
bladets adresse. Meddelelser, der skal indgå un-
der modelllyveunionernes olticielle meddelelser,
skal dog sendes til de pågældende unioners se-
kretariater. Redaktionen pålager sig intet ansvar
for uopfordret indsendt materiale, men vi gør vo-
res bedste!

Redaktionen slutlel d. 13/1 1-1981.
Dead-line lor nr. 1/82: 6/1.1982.
Modeltlyvenyt 1181 udkommer primo februar
1982.

Forsiden viser vinderen af del første NM for RC-
skalafly, den svenske Mikael Carlsson med hans
f lotte model al Pfalz D Xll Biplane.

lndhold:
Vil FAl.kunslllyvningen nærme
si9 LasVegas-klassen ................................ side 10
Mini-kunslllyvning ................ 1 1

En gennemlænkt42.mode1.................-.............. 12
Læratllyve linestyring ....................................... 15
Mest lor begyndere

- Vinlerloranstaltning€r ................................... 19
Hislorien om den danske
modelmoior "Mikro( ............................-.............. 22
El skalally bliver tll .............................................. 27
Elbat2-atpollly

Konkurrencere16raler
Orienlering lra Fritllyvnings-Unionen ............... 46
Orientering lra CL.unionen ................................. 46
Orientering lra BC.unionen ................................4E
Opslagslavlen ...... ................. 50

DRAGEBYæERE - Vi har fået en henvendel-
se fra Herman Iversen, Amagergade I D, 3.,
1423 Kbh. K, tlf. 0l-57 75 28. Herman vil gerne i
forbindelse med folk, som seriøst bygger selv-
konstruerede drager ogleller traditionelle japan-
ske, kinesiske, indiske, PH'ske drager, delta'er
eller parafoil'er. Herman er selv fanatisk drage-
bygger og -flyver og ønsker kontakt med andre
for at kunne gå sammen om fornøjelsen ved at
bygge og flyve med drager, samt evt. for at fore-
tage fællesindkøb af materialer, som er svære at
få i Danmark.

BYG MED BENNY .... - Vor faste RC-skala-
medarbejder Benny Juhlin har et modelflyve-
hold under Hovedstadens Oplysnings Forbund.
Holdet, der mødes hver fredag aften, fortsætter
efter jul til april måned, og der er plads til flere
deltagere. Har du lyst til at gå på aftenskole i
modelflyvning, så kunne du jo melde dig på Ben-
nys hold. Ring til H.O.F. på 0l-11 88 33 og meld
dig ind på hold nr. 66 70.

\l"T KLUB\LIRKE - The Flying Tigers fra
Brørup har sendt os dette klubmærke. Forhå-
bentlig er inspirationen til mærket ikke kommet
på samme måde som Hobro Fjernstlringsklub
fik inspiration til sit mærke, der riser en mose-
gris. Hans Hammer fra Hobro skrirer, at klub-
ben ofte har besøg af mosegrise på sin fll eplads
i Lindum enge - og at mosegrisene liser stor in-
teresse for modellerne. Hobro Fjernstyrings-
klubs mærke blev vist i nr. 5/81.

DANSK MINIKATALOG - Maaetoft Trading
har sendt os deres dansksprogede mini-katalog
for Multiplex 1981. Heri finder man de vigtigste
artikler fra det store tysksprogede hovedkatalog.
Det er en god id6, at de danske grossister sørger
for at udsende dansksproget materiale - det
kan være svært at stave sig igennem de store ty-
ske og engelske kataloger.

THE CALCUTTAN - er et indisk klubblad,
der især handler om fritflyvning. Der er en del
interessant læsestof - ikke mindst er det spæn-
dende at læse om vilkårene for modelflyvere i et
så fremmedartet land. Interesserede kan abonne-
re ved henvendelse til redaktøren, Prasanta Ba-
nerjee, l6 Surjya Sen Street, Calcurta 12, Indien.

ROSSI 15/FI - Den n1e Rossi 1.5 cm' mo:or.
som vi afprør'ede i \Iodelfl1're \1r 3 8l man-sier
at berise sin overlegenhed i praklisk anrendel:e.
Der må rære konklusionen på de rsuhaler. man
har set den opnå siden dens inrroCuk:ion i tor-
året. Vor test risre. ar mo:oren harcie en højere
ydelse end den hidridige Rossr. men når mororen
monteres i en model. er der åbenbart næsten
umuligt at få den til at køre ordenrligt. Ved frit-
flyvnings-VM i Spanien var der kun er par styk-
ker, der anvendte moloren - mange havde
prøvet, men næsten alle harde opgivet den igen,
fordi den satte ud midr i stiger osr,. Det danske
gaslandshold returnerede deres l0 motorer til
Rossi fabrikkerne med besked om, at de måtte
være defekte. Hvad Rossi svarer til dette, ved vi
ikke endnu .....

3u rtvins r$e9

Abonnement
for 1982

I løbet af december måned vil alle
vore abonnenter modtage et brev
fra os med opfordring om at forny
abonnementet på Modelflyve Nyt
for 1982. Desuden vedlægger vi et
girokort, som vi vil bede om, at
man benytter ved fornyelsen.

Vi beder om at man indbetaler
abonnementsbeløbet for 1982

senest d. 9. januar 1982 - ellers vil
leveringen af nr. l/82 blive
forsinket.

Abonnementsprisen lor 1982

blirer 70,- kr. for 6 numre. Beløbet
indsættes pa bladets girokonto:

Giro nr. 7 16 l0 77

Tidsskrifiet Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47
DK-5610 Assens

Til sammenligning kan vi oplyse,
at løssalgsprisen i 1982 vil blive 12,-
kr. Man sparer altså to kroner ved

at abonnere - og så får man
bladet tilsendt så snart det
udkommer!

Medlemmer af de tre modelflyve-
unioner vil ikke modtage
opkrævningen lor 1982, da de
abonnerer gennem deres
medlemskab af unionerne. Skulte et

unionsmediem alligevel få et brev
med oplordring ril at forny
abonnementet, så skal man bare
smide det ud og forny sit
medlemskab af den pågældende
union i stedet for.

OBS: Unionsmedlemmer vil
ligesom abonnenter modtage nr.
I/82 med forsinkelse, hvis de ikke
overholder de betalingsfrister for
unionskontingent, som de tre
unioner har sat.

Vi håber, at vore abonnenter -trods de gentagne forsinkelser - er
så glade for bladet, at de vil
fortsætte med at abonnere i 1982!

Tak for l98l!
Redaktionen



>BLUEBIRD( - hedder Agne Hammer's A2-
model, som han har benlttet med stor succes i de
sidste sæsoner i de svenske fritflyvningskonkur-
rencer. Tomtmora Snickeri har nu lavet bygge-
sæt til modellen, og vi har gennem Lars-G.
Olofsson (redaktør af det svenske Modellflyg-
nytt) modtaget et prøvebyggesæt. Et hurtigt gen-
nemsyn af æsken viser, at byggesættet er af høj
kvalitet - materialerne ser ud til at være omhyg-
geligt udvalgt, og alle stumper er godt forarbej-
det. Tegning og byggevejledning er ikke af til-
svarende kvalitet, men det bliver sandsynligvis
ændret, før sættet går i produktion for alvor.
Modelflyve Nyt vender tilbage med en grundig
omtale af modellen, når vi har fået bygget et ek-
semplar.

JAPA\P.A,PIR - tugtigt, gammeldags japan-
papir kan af og til \'ære s\'ærl ar opdrive i Dan-
mark. \like \\'oodhouse i England sælger det
imidlertid - det drejer sig om den fine, tætte type
i flotte far'"'er, som er særdeles veleget til Al, wa-
kefield og andre mindre modeller. Arkene er
45 x 60 cm og koster henved et par kroner styk-
ket. Mike har det i farverne hvid, rød, gul, oran-
ge, blå og grøn. Bestil hos: Mike Woodhouse, 12

Marston Lane, Eaton, Norwich, England NR4
6LZ.

VM-19E3 - VM for fritflyvende modeller i 1983
kan risikere at skulle afholdes i Østrig. Dette
fremgår af den nyligt udsendt FAI-agenda, hvori
man kan læse, at ikke blot Australien og Argen-

tina har tilbudt at være værtsland for VM-83,
men nu også Østrig. Efter den pinlige forestilling
i Spanien i år vil mange nok med glæde se frem
til muligheden for, at arrangementet afholdes i
Østrig, som lavede udmærkede VM'er i 1969 og
1973 på pladsen i Wiener Neustadt.

DET SER SORT UD - >Kan I da slet ikke tryk-
ke fotografier?< spurgte en læser, der netop hav-
de modtaget Modelflyve Nyt nr. 5/81. Næh, ik-
ke hvis der er tale om farvefotos med kraftige,
mættåde farver, der har tendens til at gå over i
det rødlige. Så bliver selv den blegeste nordbo til
neger i bladet.

Derfor: Når I tager billeder, som I ønsker bli-
ver brugt i bladet, så tag sort/hvide billeder.
Hvis det ikke kan være andet end farvefotos, så

belys sådan, at de bliver lyse og farverne ikke
bliver for kraftige.

EN LUFTIG HOBBY - er overskriften på en
artikel i oktoberudgaven af Den Danske Banks
kvartalsskrift >Advis<. Den er skrevet af chefen
for bankens Automationsafdeling, underdirek-
tør Gunnar Hagedorn, og han skriver på en seer-
deles sober måde om sin hobby: at bygge og
fl1ve med radiostyrede svævemodeller, For en
gangs skyld en artikel, hvor der ikke står et ord
om, hvad det koster! Den fire siders artikel er
ledsaget af 5 gode billeder, og på den ene model
ser man tydeligt, at Gunnar Hagedorn har med-
lemsnummer 3371 i RC-unionen. Vi kan tilføje,
at hans klub er Nordsjællands Fjernstyrings-
klub.

DEN)-LINE - Med baggrund i den store for-
sinkelse af Modelflwe Nyt nr. 5/81 skal vi be-
nytte lejligheden til at indskærpe, at hvis man vil
have et eller andet med i bladet - det være sig
artikler, fotos, annoncer, læserbreve, annoncer
til Opslagstavlen - så .rkdl man overholde den
deadJine, der er angivet i kolofonen foran i bla-
det. Materiale til nr. l,/82 skal vi således have se-
nest d. 6/l-1982.

ESBTERG MODELFLYVEKLUB har fået ny formand, Egon Schmidt, som her ses med sin Tiger
Moth. Modellen er 1,8 m i spændvidde og vejer nær 4 kg. Den trækkes af en OS I0 cm'fir-takter.
Tak til Anders Torbensen for billedet.

Polflyvningsstævne d. 8/ I I
Traditionen tro afholdt Rydhave Slots Modelflyveklub det årlige polflyvningsstævne d. 8.
november. Desværre var der ikke så mange udenbys deltagere som håbet, men invitationen
nåede jo lidt sent ud med bladet.

Det var glædeligt at se, hvorledes byggestandarden er steget, og vi sa desuden mange sjove
konstruktioner flyve såsom deltafly, haengeglider, autogyro, STOL-fl1, speedmodeller, mo-
deller med specielle styresystemer - men vi fik dog ikke set en Ellehammer eller lignende.
Kommer den næste år? Hans Rabenhøj

Herover er Lars Najbjerg fra Rydhave-klubben
ved at starte sin speedmodel. Modellen fløj me-
get stærkt, men havarerede desværre under tid-
tagningen.

Til venstre ses Jørgen Tolstrup's Mr. Mulligan,
der er bygget efter el SIG byggesæt. Modellen
var usædvanlig smukt bygget og desuden meget
velf!yvende.
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SOCIALISTMESTERSKABER - Ved de so-
cialistiske landes mesterskaber for fritflyvende
modelfly i AIma-Ata, Rusland, d. 16.-21. juni
1981, blev der fløjet nogle flotte resultater. I
FIA vandt russeren V. Gorsnin med 1260 + 240
+ 215 sek. foran en anden russer G. Orlov, som
fik I sekund mindre i anden fly-off start. R. Go-
lubowski fra Polen blev nr. 3 med 188 sek. i 2.
fly-oif. Hold blev vundet af Nordkorea foran
Sovjets førstehold. Sovjet deltog med 2 hold i al-
le klasser. I FIB vandt A. Andrjukov med 1260
+ 240 + 300 + 360 sek. Hans landsmand V.
Rosonok fik 309 sek. i Gminutters starten, mens
J. Gorban også fra Rusland røg ud allerede i 5-
minutters starten med 296 sek. Ruslands førsre-
hold vandt holdkonkurrencen med fuld rid foran
det russiske andethold, der også hai de fuld rid. I
FIC delte Verbitskij og Nakonecnij fra Rusland
førstepladsen med lutter maxer til og med Gmi-
nutters fly-off'et. V. Strukov fra Rusland blev
nr. 3 med 348 sek. i sidste fly-off starl. Ruslands
førstehold vandt holdkonkurrencen med fuld
tid, mens andetholdet droppede 2 sekunder og
blev nr. 2. Det cubanske hold blev nr. 3 med 22
sekunders drop ialt.

Billedet herover er fra forsiden af det tjekki-
ske blad >Modelår< og viser tre af verdens bed-
ste FIA-fl1vere (fra venstre): Victor Tchop (ver-
densmester i 1975), Ivan Horejsi (altid i toppen
ved VM) og Andres Lepp (nr. 2 til VM i både
1977 og 1981). Bemærk, at Tchop og Lepp begge
står med meget store stillevejrsmodeller -Lepp's er AL-33, som vi bragte tegning til i Mo-
delflyve Nyt nr. 6/80.

BAUER ELECTRONIC TIMER - Ken Bauer
fra Californien, USA, producerer og sælger
elektroniske timere til A2-modeller. Modelflyve
Nyt har købt et eksemplar, og vi vil afprøve den i
løbet af de næste par måneder. Det kan allerede
nu siges, at principp€t i den er, at >gangtiden(
bestemmes ved afladning af en kondensator. Det
betyder, at timeren ikke er 10010 nøjagtig, som
hvis den var styret af et krysra1. Til gengæld er
Bauer Electronic Timer rilsl neladende l00go sik-
ker, idet ethvert svigt af baneri, elektroniske
komponenter osv. vil resuhere i, ar rermikbrem-
sen på modellen går. Vi vender rilbage med en
udførlig omtale, når timeren er afprør'er ien mo-
del.

HVAD SIGER I SÅ? - I skrir,ende srund r1.der
alt på, at læserne skulle have derte blad til riden

- det vil sige omkring d. 1. december. prisen
for at bladet kommer til tiden, er f.eks. ar der
stort set ikke er linestyringsstof med. Og ar der
heller ikke er et par andre ting med, som r.ar
planlagt. Vi kan ikke vente på stof, hvis bladet
skal komme til tiden.

Abonnrlr på Modeftyve lt{yt !
Få \lodelflile N]1 leveret gennem brevsprækken hver gang det udkommer! Bestil
abonnemeni på kuponen herunder lor kr. 70,- for alle 6 numre, der kommer i 1982.
OBS: ,Ben_1r kun kuponen, hyis du er N som abonnent. Fornyelse af abonnemenl
sker som beskrevet pd side 7.

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

Modelflyve Nyt sælger også praktiske og solide samlebind, som hver rummer op
til 12 blade, altså 2 årgange. samlebindene leveres i farverne 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!

Hermed bestiller jeg:

n Abonnement for 1982 franr. l/82
(2 blade), pris kr. 70,-.

Følgende enkeltnumre (kryds af):
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

19'17:llIIl
1978:lIltrtl
19'79:IlIDll
1980:ltrntrnD
1981:tr!nnnn
Samlebind d kr. 24,- incl. porto:

! gul

Priser på gamle blade:
Blade fra 1977-1980:
Ved bestilling af I eller 2 blade er stykprisen
incl. porto kr. 9,-.
3, 4 eller 5 blade koster ?,50 kr. pr. srk. incl.
porto.
Over 5 blade koster kr. 6,- pr. stk. incl. por-
to.
TILBUD: Æle 8 numre fra 1978-1980 som
stadig er på lager koster kr. 40,- incl. porto.

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

Navn:

Adresse:

r

Postnr./by:

! rød
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Modelflyvenyt
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hjuls understel og med strip-krængeror.
Spændvidden var 168 cm og motoren en l0
cm3 Webra Black Head. Den blev styret ved
hjælp af en S-kanals Digifly proportional-
radio. Bortset lra det optrækkelige under-
stel var denne model t-vpisk for dette VM.

I dag - i l98l - ser vore kunstflyv-
ningsmodeller i det store og hele ud nøjag-
tigt som Giezendanners lvlarabu fra 1969.

Vel, der er nogle flere af os, som nu bruger
optrækkelige understel. Og så er der sket en
udvikling på motorområdet. Motorerne
har fået større omdrejningstal - ikke
mindst på grund af indførelsen af resonans-

Bruno Giezendanner yandt VM i 1969 med sin
Marabu. Dette billede er imidlertid fra l97l-
VM'et, hvor han gentog bedrdten. (Foto: Axel
E. Morlensen).

Vil FAl-kunstflyvningen

RC-kunstfl yvningsmodellerne har
ikke ændret sig meget gennem de
seneste 12 år, men nu ledes vi
måske ind i en udvikling, som - i
løbet af nogle år - kan føre til en
sammensmeltning med Las Vegas-
kunstflyvningen, mener Ole
Meyer. Her begrunder han dette
synspunkt.

Kunstflyvnings-VM'et i 1969 i Lemwerder
ved Bremen var det første VM, hvor prak-
tisk talt samtlige deltagere brugte radioan-
læg af proportionaltypen. Det blev vundet
af Bruno Giezendanner, Schweitz, som fløj
med sin egen konstruktion, Marabu. Del
var en lavvinget model med optrækkeligt 3-

rørene - og dermed en større effekt, som

har sat sit præg på den måde, manøvrerne
udføres på. Men udviklingen har desværre
også medført, at støjniveauet er øget bety-
deligt, og det er netop det, som i dag er
kunstflyvningens problem.

På vej mod lavere støjgrænser?
Det bliver nemlig stadig vanskeligere at fin-
de modelflyvepladser, hvor der kan flyves
kunstflyvning på konkurrenceniveau. Der-
for har FAI's underudvalg for støjreduk-
tion, hvis formand er nordmanden Tore
Paulsen, fremsat et forslag, som skal be-
handles på FAI's modelflyvekonference i
Paris den 3. og 4. december i år. Forslaget
går ud på, at der skal fastsættes en støj-
grænse for alle klasser på 100 dB på I me-
ters afstand til og med 1983. Fra 1984 skal
grænsen sænkes til 98 dB og fra 1985 til 96
dB. Når der foreslås en sådan gradvis ned-
sættelse, hænger det sammen med, at man
vil give motorfabrikanterne mulighed for at
imødekomme den planlagte udvikling.

Større motorer eller nye
manøvrer?
Samme udvalg foreslår også, at man skal
tillade motorer op til 20 cm3, idet der så

bliver råd til at ofre noget effekt på en ef-
fektiv lyddæmpning. Vesttyskland foreslår
op til l5 cm' motor af samme årsag, mens
Schweitz holder fast ved de nuværende l0
cm3 for totakts-motorer, mens de foreslår
et maksimum på 20 cm3, hvis man bruger
en firetakts-motor, samt at man - uden-
begrænsning i størrelsen - skal kunne an-
vende elektromotorer i FAI-kunstflyv-
ningsklassen.

Schweitzerne vil også medvirke til at re-
ducere støjen ved at indføre nye manøvrer
med høje K-værdier, som kan udføres med
mindre motorkraft. Blandt de manøvrer,
de tænker på, er en firepunkts krængrors-
drejning, spind over 4 omgange - to i hver
retning - og forskellige former for rullen-
de cirkler.

Måske et Aresti-program
FAI's eget underudvalg for kunstflyvning
foreslår, at der fra 1983 indføres et helt nyt
kunstfl yvningsprogram med >rturn-around-
manøvrer((. Det betyder, at der skal laves
en manøvre, hver gang modellen passerer

dommerne, og at vendingerne i begge ender
af flyvebanen også udgøres af manøvrer
som bedømmes. Vedtages dette forslag, vil
FAI-kunstflyvningen blive radikalt ændret,
og så vil vi helt sikkert blive nødt til at ud-
vikle helt nye kunstflyvningsmodeller. De
nuværende modeller er alt for hurtige, til at
de vil kunne udføre en vende-manøvre in-
den for en rimelig synsvinkel. Og efter en
sådan vending vil de ikke kunne nå op i en
hastighed, så de kan udføre den næste
manøvre ved hjælp af farten alene.

Perspektiverne
Hvis vi får et sådant Aresti-lignende vende-
program, og hvis vi yderligere får forøget

ry. t;t,,.,Æ, 1:.)
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FAI's forslag
til et vendeprogrom

Å
I . Avalanche . .. .. ..... -1

2. Halvt omvendt kubansk orretal .... i
3. Langsom rulning ...................... -l
4. Halvt kubanskottetal ................ 1

5. Firkantet loop med halve
rulninger

6. Immelman .......... 1

7. 3 udvendige loops ............
8. Halv rulning ind r e: halr--

firkantet loop (lra :c::E:) .......... I

9. Top-hat ......-.......3
10. Stali-turn ............2
1 l. Firepunktsrulning ............. ........ I
12. Stali-turn med 2 halre

rulninger ............2
13. Firkantet liggende orie:al ............ 5

14. Stall-turn med halr rulning
påvejen nedad ........... ..............2

15. 2 rulninger i mod:ar retning
(fra rygfl-rvning) . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .... 4

16. Halvt firkaniet udvendigt loop
(fra bunden) ............................ I

17. 3 omganges rygspind .................4

Såfremt dette program bliver vedtaget,
vil det få premiere ved VM'et i 1983, som
ikke vil blive aftroldt i Irland, der har
trukket sit tilsagn tilbage, uden at der på
nuværende tidspunkt foreligger et alter-
nativ. I givet fald ville det måske være en
god id6 at tyvstarte med dette program
allerede i 1982-sæsonen. Du kan jo
prøve, om du kan flyve det med din nu-
vzerende model!

motorstørrelsen, så vil FAI-klassen jo
unægtelig komme til at minde om den Las
Vegas- eller stormodelkunstflyvning, der er
startet op i nogle lande, og som helt giver
også kommer i gang i Danmark i 1982. Og
så kan man jo spørge sig seir'. om der er
smart at have to forskellige fo:mer ioi
kunstflyvning, hvis forskellen mellem dem

- og navnlig mellem deres r-iyr epro-
grammer - indsnær'res berl'celig:.

Personligt er jeg imidlenid orerbevist
om, at de helt store og realistiske kunsrt1l.-
ningsmodeller er kommel ior ai blive. Und-
lader vi derfor at rage Cenne iorm for
kunstflyvning op på organiserer basis, så r'il
vi utvivlsomt lå den alliger e1 - bloi på en
improviseret måde.

Jeg tror, at FAl-kunsrt'15'ningen i detre
land vil stabilisere sig på i981-nireauer.
hvilket formentlig vil berl'de. ar ier ikke vil
være basis for særskilte konkur:encer i B-
klassen, men at denne klasse - son i gamle
dage - vil blive alvikler saminen med .{-
klasse konkurrencerne. Samridig r il r i så få
nogle særskilte konkurrencer ned srore
modeller, og det vil betyde, ar omiangel al
den samlede kunstflyvning vil begrnde at
stige igen.

Og jeg tror også, at udviklingen vil med-
føre, at FAl-klassen gradvist vil nærme sie
stormodelklassen, således at de ro klasser
lør eller senere vil smelte sammen til en.
Skal vi gætte på, at dette vil ske i løber af -i

%.
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En del af de deltagende modeller og modelflyvere Jra Grosskunstflug-konkurrencen i Lemgo, Vest-

tyskland, som blev nærmere omtalt i Model"flyve Nyt nr. 5/81.

Mini-kunstflyvningen er
ved at være på skinner
I sidste nummer stillede vi i udsigt, at vi
denne gang kunne sige lidt mere konkret
om de kommende regler for mini-kunst-
flyvning, som vi foreløbig foretrækker at
kalde det, da det jo i højere grad er mini-fly
end modeller, som vi her beskæftiger os

med.

Vi har da også fået så mange af de ud-
sendte spørgeskemaer tilbage. at der te,sner
sig et klart billede af. hvordan reglerne
kommer til at se ud. Og de: atiiger ikke rer
rneget f:a ciei. so:r vi skiiserede i oktober-
nuinrneret. De eneste ændringer er. at vi
.ka1 t1ir.e med modeller af kunstflyvnings-
dy'grige fli' og ikke al kunstfly-rningsfly el-
ler militære trænere, som det hed i udka-
ste!. Og et kunstflyvningsdygtigt fly vil
blive defineret som et fly, der er i stand til
at udføre et udvendigt loop. Desuden er der
tegn på, at kravet om pilot og instrumenter
vil blive droppet.

Det endelige udkast til et komplet sæt
regler vil foreligge omkring 15. december,
og det kan da rekvireres hos Jesper Meyer,
Paludansvænge 4, 4700 Næstved. De, der

har returneret et spørgeskema, vil automa-
tisk få reglerne tilsendt.

En god inspirationskilde
Firmaet Repla-Tech, 48500 MC Kenzie
Hwy, Vida, Oregon 97488, USA udgiver et

hæfte med navnet ))Aerobatic Airplanes<,
og det indeholder beskriveiser og treplans-
skitser al de t1'per, som deltog i VM for be-
mandede kunstfly i 1978, nemlig Zlin Z-
,sOL, Zlin 2-526 AFS, Laser 200, Super
Star, Stephens Akro, Pitts Special i mange
versioner, YAK-50, CAP 20L, Stolp Acro-
duster II og Hirth Acrostar. Desuden inde-
holder hæftet, som er i A4-format, en lang
række oplysninger om kunstfllvningsfly,
-programmer og -organisationer.

Vi gengiver her en af skitserne af Ste-
phens Akro dog uden de mange tværsnits-
tegninger, for at læserne kan danne sig et

indtryk af kvaliteten. Hæftet koster $ 3,95,
og man skal nok vedlægge yderligere $ 2 til
porto. For yderligere $ I lår man også deres
katalog over originale farvefotos af en lang
række spændende fly. OIe Meyer

til 8 år?



En gennemtænkt A2-konstruktion
Tam Thompsons fritflyvende svævemodel
>>Terminql I<<

Der var ikke meget rent
modelmæssigt at skrive hjem om
fra VM i Burgos - ikke hvad
angår svævemodeller. Men 6n
model adskilte sig rent
konstruktionsmæssigt meget fra
de øvrige modeller - canadieren
Tam Thompsons >Terminal l<.
Umiddelbart er Terminal I en helt
konventionel model i det moderne
russer-tilsnit. Men når man går i
detaljer, vil man opdage, at den er
konstrueret - der er tænkt over
hver eneste detalje i opbygningen
af vingen, så den bliver lettest og
stærkest mulig.
Tam Thompson har sendt os
tegninger og beskrivelse, som
ligger til grund for Per Grunnets
gennemgang herunder.

Indtil introduktionen al russerkrogen til
moderne A2-flyvning var der aldrig proble-
mer med at holde en svævemodel i A2-klas-
sen umiddelbart over minimumsvægten på

410 gram. Men russerkrogen betød større
belastning af vingen på grund af en ændret
højstartsteknik - ikke mindst i forbindelse
med katapultudløsningen, hvor trækket i
højstartslinen vel kommer op på 5-6 kg i
godt vejr - og måske nær det dobbelte i
hårdt vejr.

Så hvor en vingehalvdel på en A2-model i
1969 typisk vejede omkring 80 gram, ser

man nu vægte på 90-l l0 gram pr. vinge-
halvdel på moderne modeller. Det er klart,
at en sådan vægtforøgelse påvirker model-
lernes flyveegenskaber. Modellerne får
større træghedsmomenter, deres egenska-

ber i svag termik forringes, og de får svære-
re ved at rette ordentligt op i turbulent luft.

Et oplagt mål lor udvikling al svævemo-
deller har derlor helt naturligt \'æret at
konstruere vinger, der holdt den samme
\'æg! SOm,,før russerkrOgen<<. Samtidie
med, ai de kunne holde til de belasrninger,
som russerkrogen medfører.

Kulfiber i vingerne
Tam Thompson er ved konstruktionen af
Terminal I gået ud fra en række krav til
vingen. Grundideen var selvfølgelig at vin-
gen skulle være let og stærk. Men dette
kunne omformuleres, så det blev lettere at
se, hvordan styrken og letheden skulle op-
nås:

Vingen skulle være vridningsstabil. Der-
for anvendte han torsionsbox i vingen med
glasfiberforstærkning.

Vingen skulle være stiv. Hvis vingen
nemlig er stiv, vil balsaen i D-boxen (tor-
sionsboxen) ikke >krølle sammen(, hvilket
igen betyder, at man kan bruge meget let

Tom Thornpson (t.v.) er ved al demonslrere kroppen til Tennina! I for Mike Fantham og Martyn
Cowley (1.v.) under processingen ved VM i Burgos i august.
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træ. For at opnå en stiv vinge lagde han
kulfiber i forkanten og i den øverste hoved-
liste i D-boxen.

Vingen skulle være >forskydningsstabik<

- dvs. at over- og underside ikke skulle
kunne lorskydes i forhold til hinanden.
Hvis man bøjer en vinge, så vil profilerne
normalt blive deformeret, idet over- og un-
derside forskydes i forhold til hinanden (se

fig. l). Derfor ligger glasfiberet ikke blot på

D-boxens over- og underside, men også
rundt fra oversiden ned på webbingen helt
ned til undersiden, og fra undersiden op på
webbingen op til oversiden, se fig. 2.

Meget stærk vinge
Før Tam Thompson byggede >den rigtige<
vinge til Terminal l, lavede han et central-
plan for at afprøve styrke og stivhed. Han
spændte en 4 mm pianotråd op i en skrue-
stik og satte vingen fast på denne. Han
kunne nu belaste den anden ende af cen-
tralplanet med 4 gange den vægt, der skulle
til at bøje pianotråden, før vingen brække-
de! Det svarede til at lægge omkring 20 kg i
den modsatte ende af centralplanet!

Der er ikke nogen pointe rent styrkemæs-
sigt i at bygge så stærk en vinge, men det er
en følge af, at vingen har skullet være stiv.
Og når styrken ikke er opnået på bekost-
ning af vægten, er det selvfølgelig ikke no-
gen skade til, at vingen er så stærk.

Afprøvningen af denne eksperimental-
vinge viste iøvrigt, at balsaet på oversiden
af torsionsboxen knækkede helt inde ved
roden. Dette blev der så taget højde for ved
bygning af den >rigtige< vinge.

Glasfiber - men ikke epoxy
D-boxen opnår sin styrke blandt andet ved
at være beklædt med tyndt glasliberklæde
hele vejen rundt. Men er det da ikke tungt
at beklæde med glasfiber? Jo, især hvis
man bruger epoxy til at læstne glasfiberen
og til at fylde den ud med.

Tam Thompson har dopet glasfiberklæ-

t2
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det på D-boxen. Dope eller zaponlak er
fremragende til dette arbejde. Glasfiberen
klæbes let fast, og hullerne mellem fibrene i
glasfiberklædet fyldet udmærket ud med
dope. Og dopen er næsten vægrløs sam-
menlignet med epoxy.

Glasfiberklædet er lagt på således. ar trå-
dene i klædet ligger diagonalr over D-
boxen. Det skulle forøge vridningssiabilire-

Fig. 3. Ribbe I er den inderste >almindelige< krydsfinerribbe i vingeroden. Ribbe 2 er kappe-ribben

- bemærk kulfiberen, der trækkes opfraforkantslisten ogfæstnes til ribben, sd der dannes en slags

krog. De to punkterede linier viser, hvor stor duraluminiumspladen til fordeling af belastningen pa
pro.filet er. Ribbe 3 er rod-ribben. Bemærk, at denne ribbe ikke holder pianotråden til samlingenfast.

ten i vingen. Tam Thompson har endda
lagt to lag glasliberklæde over hele D-
boxen, idet han ikke kunne skaffe noget
tilstrækkelig let klæde, med mindre det

Profil i øret ved V-formsknæk l:l

havde en dominerende fiberretning. Så er
hvert lag lagt sådan, at de de dominerende
fiberretninger i de to lag ligger på kryds al
hinanden.

Balsatræets styrke og vægt
Da styrken i vingen er opnået via konstruk-
tionen - altså lordelingen af de bærende
elementer i vingen - er der ikke grund til at
bruge særlig stærkt eller tungt iræ.

D-boxen er lavet af let balsa (0,1 g/cm'

- svarende til en plade I mm baisa i stør-
relse 10x 100 cm med en \'ægt på 10 -uram).
\\'ebbingen i D-boren er al samme kvalitet.

Den nedersie hoiedliste i D-boxen er af
baisa al en lidi iungere kvalitet - 0,13-0,14
g cm'. Den bruges udelukkende som fæste
ior sebbingen. Tam kalder den i sit brev
ior et s1'mbol - den er der, men bruges ik-
ke til noget særligt.

D-boxen i tippen er også let balsa (0,1
g/cmr). Forkanten er af 0,17 g/cmr, mens
bagkanten er af 0,2 g/cm' balsa. Listen i
oversiden i D-boxen er iøvrigt af fyr i tip-
pen. Listen i bunden er der slet ikke.

Vingesamlingen
Et stort problem er normalt at få de kræf-
ter, som arbejder på vingen, overført til
vingesamlingen. På Terminal I er vinge-
samlingen en 4 mm pianotråd.

Pianotråden går igennem ialt 5 krydsfi-
nerribber i vingeroden. Den inderste
egentlige vingeribbe har pålimet en for-
stærkning af 1,5 mm duraluminium til at
lordele påvirkningen på hullet lra pianotrå-
den ud over en større del af ribben.

Den mest almindelige fejl, der sker i vin-

.forlsættes næste side
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t3



ger ved kraltige påvirkninger f.eks. under
højstart, er, at forkantslisten trækkes af
det inderste profil. På Terminal I er dette
lorhindret på en meget udmærket måde.

Kulfiberen i iorkanten bøjes op og limes
fast på en ribbe, der limes uden på den før-
ste egentlige krydsfinerribbe. Lad os kalde
den for kappe-ribben. For nu yderligere at
sikre, at kulfiber>krogen< ikke kan træk-
kes fri af kappe-ribben, limes endnu en rib-
be udenpå, nemlig >rod-ribben<. Se disse
på fig. 3.

Rod-ribben har skumgummi limet last
på sin øverste del - eller rettere, den
øverste del er lavet af skumgummi. Når vin-
gen bøjer, vil pianotråden give sig (og den-
ne bøjning >blander< rod-ribben sig ikke i).
Hvis den yderste ribbe nu var af hårdt ma-
teriale, kunne sprækken mellem krop og
vinge derved åbne så meget, at styretappen,
der sørger for, at vingen sidder rigtigt på

kroppen, rives fri. Men når området over
pianotråden er blødt, vil vingen blive sid-
dende ind til kroppen, selv om pianotråden
bøjer meget. Og så bliver vingerne altså sid-
dende, hvor de hører til.

Forstærkninger i vingeroden
For at undgå, at D-boxen flækker ved ro-
den, skal man pålime forstærkninger. På
undersiden er forstærkningen simpelthen
en trekant bestående af to lag glasfiber, der
går fra forkanten til bunden af rod-ribben.
Den går 5 cm langs forkanten og 3,5-4,0 cm
fra forkanten ind langs rod-ribben.

På oversiden er det vanskeligere at lave
denne forstærkning ordentligt. Forstærk-
ningen består af en kulfiberplade på 0,2
mm tykkelse. Mellemrummet mellem bun-
den af D:boxen og toppen al profilerne fyl-
des med balsa i de to første rum. I de næste
3 rum fyldes der også balsa i, men man skal
lade det svinde gradvis ind, så det i felt 6 er
svundet ind til ingenting. Balsaet slibes ned,
så det flugter med oversiden af prolilerne.

Herpå pålimes nu en trekant af kulfi-
berplade - den går kun over det første rib-
bemellemrum og er ca. 3,5 cm bred. Tre-
kanten limes ovenpå den yderste krydsfi-
nerribbe (med kappe-og rod-ribben). Da
denne trekant ligger oven på ribberne, skal
der slibes ud til den i balsapladen, som lig-
ger øverst i D-boxen.

Glasfiber rundt om D-boxen
Et lille byggetip, hvis man vil beklæde med
glasfiberklæde rundt om webbingen i D-
boxen. Tam Thompson skriver, at han har
skåret eller klippet sit glasfiberklæde til,

Husk øt forny
øbonnement
senest d. 9/I-82.

Læs side 7 .....

når det sad på i.eks. undersiden al D-
boxen. Så har han trukket klædet rundt om
listen bag i D'et og limet det fast med cya-
nolim på den øverste liste, Derefter er det
overskydende glasfibervaev blevet skåret af
og klædet sat fast på webbingen med dope.
Og glasfiberen har fået 3 lag dope for at fyl-
de hullerne i det.

Det samme er sket oppefra - klædet
blev skåret af i flugt med bunden af D-
boxen, hvorefter det blev dopet fast.

Fremstilling af kulfiberlister
I Canada har Tam Thompson fået noget
kulfibertape - han kalder det >Prepreg<.
Det er 0,2 mm tykt og har beskyttelsespapir
på den klæbende side. >Tapen< er blød - i
virkeligheden er det kulfibertråde, der lig-
ger i en uhærdet masse af epoxy. Hvis man
>baser* dei i 2 timer ved ca. 140o, vil epo-
rien hærde, og )tapen( blive stenhård.

Horedliste og forkantsliste laves således:
Fem slrenge al ))tapen(( skæres ud - alle

er 6 mm brede, og længderne er henholds-
tis 21 A, 16\/2, 121/t, 8t/z og 5% tommer.
Disse lægges nu oven på hinanden til en li-
ste på 21 % tommers længde i 6 mm bredde,
og bages i ovnen.

Så laver man en tilsvarende fyrreliste ved
hjælp af sin balsahøvl og limer sammen
med kulfiberlisten (med epoxy), så man har
en 2x6 mm kulfiber,/fyrreliste.

På siden modsat fyrretræet limer man
endelig - også med epoxy - et lag finer
(så tyndt som muligt) på kulfiberen. Fine-
ren slibes nu ned, så man næsten kommer
ned til kulfiberen.

Man har nu en liste med træ på begge si-
der, men med kulfiber midt i - mindre og
mindre styrke og vægt, jo længere udad
man kommer. Og fordi der er træ på begge
sider af kulfiberen, kan man dope og lime
på listen uden problemer.

Bagkantslisten
Bagkantslisten i centralplanet er beklædt
med glasfiber, men kun et lag og med fiber-
retningen på langs af vingen. Glasfiberen
løber 3 mm op på trekanterne, som sidder
mellem ribber og bagkant. Derved kommer
ribberne til at hænge utrolig godt fast, og
trekanterne kan laves af meget let balsa.

Bagkantslisten vil iøvrigt have tendens til
at bue opad, så vingen ikke bliver helt flad.
Denne tendens modvirkes med hjælpelisten
mellem bagkanten og D-boxen. Listen i sig
selv er af 0,5 x4 mm krydsfiner med 0,07
g/cm' balsa i 4 mm tykkelse som webbing
under. Sådan en liste vil påvirke vingen til
at bøje nedad, så den vil modvirke op-
adbøjningen, der forårsages af bagkanten.

Beklædning og yderligere
detaljer
Indersiden af pladerne til top og bund i D-
boxen er på de inderste 12,5 cm beklædt
med glasfiber. Det giver en bedre limflade
lor de krydsfinerprofiler, der holder pia-
notråden i midten.

De åbne lelter på vingen beklædes med

japanpapir. I øret beklædes der kun med et
lag, mens centralplanet beklædes med to
lag. Men altså kun mellem D-box og bag-
kant. Derved sparer man ca. 5 g pr. vinge-
halvdel i forhold til at beklæde hele vingen.
Og man ville ikke opnå forøget styrke ved
at beklæde det hele.

Der skal bruges tyndt japanpapir til be-
klædningen.

Vægtliste for en vingehalvdel
Tam Thompson har omhyggeligt vejet hver
en stump der er monteret i vingen. Vægtene
her er incl. lim, hvor det er nødvendigt.

3 mm kappe-ribbe ................ ............... 2,5 e
3 mm rod-ribbe ... . . ...... .. . . I,5 g
Balsa ribber ......... . ... .... .. 2,2 e
Halve ribber (0,1 g/cm') + krydsribber
(0,13 g,zcm') + ribber ved øresamling
(0,13 g/cm') ..........-........2,2 e
Kulfiberhovedliste ............................... 4,5 g

Forkantsliste incl. kulfiberliste ............... 6,5 g

Balsaliste under hovedliste . . ..... ..... .. ....... I ,0 g

Glasfiberklæde fra D-box (2 lag klæde
samt 3 gange dope) ............... ....,.......... 7,5 e
Bagkantsliste, 3 x 18 mm .......................4,0g
Glasfiber på bagkant + dope .....,........... 1,5 g

Balsatrekanter ................0,5 g

Balsaplader til D-box (incl. glas-

fiberforstærkning) .... ....... .......... ......... 5,5 g
Webbing ....................... 1,0 g

3 stk. 3 mm krydsfinerribber samt
2 stk. 1,5 mm halve krydsfinerribber ........ 6,0e
Hjælpeliste ....................0,5 g

Anti-bøjningsliste + webbing ................ 3,0 g

Japanpapir (dobbelt lag) + dope ............ 6,0 g

Forkantsforstærkning .......................... 0,5 g

Forstærkninger i roden ......................... 1,5 g

Dural-fordeler til ribbe ved rod ............... I ,0 e

Vægt ialt ............. . ....... 58,9 g

Resten af modellen
Vi har foreløbig kun beskæftiget os med
konstruktionen af vingen på Terminal l.
Om resten af modellen kan det siges, at den
var lige så velbygget, men der var ikke de
samme spændende detaljer, som man kun-
ne finde i vingen. En detalje fra kroppen
skal dog nævnes.

Modellen er selvlølgelig udstyret med en
russerkrog af konventionel iunktionsmåde.
Et almindeligt problem er, at stopskruerne,
der bestemmer cirkel i glid og cirkel på li-
nen, ofte bliver slået itu, når modellen ram-
mer en sten eller lign. i landingen, og rus-
serkrogen får et hårdt slag.

På Terminal I var stoppene fjederbela-
stede, således at de ved et hårdt slag sim-
pelthen smuttede væk, hvorved krogen
kunne drejes helt op i kroppen. Det er
svært at lorestille sig, at en landing kan væ-
re så uheldig, at et system som dette kan gå

i stykker.
En anden usædvanlig detalje var den op-

byggede, fuldt bevægelige finne. Da jeg har
en fuldt bevægelig finne på min nyeste mo-
del, spurgte jeg selvlølgelig Tam Thomp-
son, om han havde nogen særlig begrundel-
se for at lave sådan en på denne gennemar-

bejdede model. Men på dette punkt havde
han ikke nogen teoretiske begrundelser -han syntes bare, at det var en pæn måde at

T
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Linestyret kunstflyvning
begynderprogrammet

Lær at flyve linestyring:

I Modelflyve Nyt nr. 3/81 og 5/81
har Hans Rabenhøj beskrevet,
hvordan man kommer i gang med
at flyve linestyring. I dette tredie
opus i serien gennemgår han de
kunstflyvningsmanøvrer, der
udgør begynderprogrammet og
slutter med nogle råd om valg af
modeltype og indstilling af
motorer.

Jeg fortsætter, hvor vi slap i Modelflyve
Nyt nr. 5/81 og håber, at både du og din
model stadig har det godt efter sløjfe- og
rygflyvningen, der jo er vanskelig at lære.

Vi skal i det følgende gennemgå de for-
skellige kunstflyvningsmanøvrer, der udgør
begynderprogrammet. Uanset om du øn-
sker at flyve konkurrence eller ej, vil det
være en udfordring af prøve at udføre de

forskellige kunstflyvningsmanøvrer, vi ar-
bejder med inden for linestyret modelflyv-
ning.

Begynderprogrammet
Slarl.' Du skal kunne starte din motor og

have flyet i luften inden for I minut.
Start a,f flyvningr Modellen skal rulle fra

.1,5 m til ii omgang, inden den letter og
skal inden lor 1 omgangs flyvning ved jævn
stigning opnå en flivehøjde, der ligger fra
1,2 ril 1,8 m.

Inden ii går videre i programmet, skal vi
lige huske på et par småting, nemlig at du
skal flyve mindst 2 omgange vandret flyv-
ning mellem hver manor re. ,cå dommeren
har tid til at notere bedømmelserne fra for-
rige flyvning. Desuden skal du mindst I

omgang før en manøvre række den frie arm
i vejret for at markere, at nu ril du lave

manøvren. Det er en overflødig, unødven-
dig og besværlig tegngivning, som vi håber
engang må slettes fra de internationale reg-
ler. Vi går videre med begynderprogram-
met.

Ftq. I ø

3 indvendige loops i trrek. Loopene skal
udiores helt jærnt, de skal ligge i samme
bane. Se tig. I a og I b.

Bemærk, at de indvendi-ee loops bør ud-
føres lidt forbi medvindslinien, så stignin-
gen i loopet foregår i lidt modvind, og mo-
dellen hjælpes derved meget gennem man-
øvren. Blæser det rigtig meget, skal man gå

længere frem i vinden for at forhindre mo-
dellen i at accelerere op i for stor fart. Se

fie.2.
Modellen befinder sig nu i rygflyvning -

og du bider tænderne godt sammen. Flyv-
ningen skal naturligvis foregå juevnt og li-
geud i vandret højde, dvs. ca. 1,5 m.

Flyv først 2 omgange (husk at markere
for manøvre efter 1. omgang) - du tbrt-
sætter og flyver de 2 omgange rygflyvning,
der gælder, og så skal du flyve endnu 2 om-
gange vandret inden næste manøvre, hvor
du også skal række den frie arm i vejret I

omgang inden den nye manøvre - her -l
udvendige loops..

Det blev til ialt 6 omganges rygflyvning,
og du kan være næsten sikker på, at du er
meget svimmel på dette tidspunkt. Men du
skal fortsætte med de 3 udvendige loops.

Fie. 3 a. r,2.15,5. START

- 

ENU

Disse udføres, før vi nar medrindslinien,
så modellen senere under stigningen i loo-
pet igen hjælpes al vinden, se iig. 3 a og 3

b.

Fis. I b.

Fis. 3 b.

) N4v/ilNup/€t

l

Fig. 2.

+
v/uo
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Fie. 4 b.

Efter de obligatoriske 2 omgange samt
markering for næste manøvre, skal du
igang med atlave2 trekantede loops, se fig.
4aog4b.

Der er mange, som gerne vil slå en genvej
til at blive verdensmester, når de skal øve
trekantede loops - og det ender ofte i
græsrodshøjde. Modellen skal ikke >hak-
kes< rundt i kanterne - den skal flyves, så

øv dig efter opskriften i fig. 5 a, b og c.
Næste manøvre er vandrette ottetaller,

der består af sammenkoblede indvendige
og udvendige loops, se fig. 6.

Fig. 6 a ..2.I5.t0,

Yed, vandret ottetal statter du det indven-
dige loop, inden du når til medvindslinien,
dvs. manøvren starter i medvind. Dette gi-
ver ofte problemer, da modellen ikke flyver
ret stærkt på dette tidspunkt, og det kan
være vanskeligt at holde linerne stramme.
Derfor kan det være nødvendigt at flytte
manøvren lidt, så du starter tæt ved med-
vindslinien, se fig. 7.

Nu skal du igang med et lodret ottetal,
se.fig.8aog8b.

Fig, 8 a. r.!h t r.ts t2

På figuren er ottetallet vist udført sym-
metrisk om medvindslinien, men du kan
være nødsaget til at flytte manøvren nogle
meter til hver side afhængig af hvilke pro-
blemer du har.

Kniber det med at holde linerne stramme
i det nederste (indvendige) loop, så start
manøvren ca. 4 m længere til venstre (pkt.
I). Kniber det derimod med at holde linerne
stramme i øverste (udvendige) loop, skal du
udføre manøvren ca. 4 m til højre for med-
vindslinien (pkt. II).

Næste manøvrc er ottetal over hovedel (2

stk.) - og den er lidt svær at vænne sig til,
for man skal bøje, vende og dreje sig, så

man føler sig næsten som en helbefaren ar-
tist bagefter. Manøvren skal se ud som vist
på fig. 9. På fig. l0 kan du se, hvordan du
skal bære dig ad med at udføre manøvren.

Fig. 5 a. Fig. 5 b.

nEDuil6z/tu/&

Fig. 5 c.

Fis. 6 b,

Fig. 7

t6
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Fig.9. 4 .2. 15. ra

Den sidste svære manø\-re er _firkløver.
der er en kombination af loops. \lanør'ren
ser ud som vist på fig. 1 I a og I I b.

l8o t1.,.r,6

Fie. II a. ..2.t5.It.

Sidste manøvre hedder landing, og den
skal naturligvis foregå glidende og roligt.
Tipper modellen om på ryggen, får man in-
gen points.

Dette var i grove træk begynderprogram-
met, som du nu kan gå igang med at træne
på. Få yderligere oplysninger om konkur-
rencereglerne i din klub eller fra Cl-unio-
nens sekretariat.

Egnede 6 cm3-motorer
Flyver du med små modeller (dvs. under 5

cm3-motorer), vil du nok have haft proble-
mer med at udføre kunstflyvningsprogram-
met pænt, enten fordi'modellen fløj ior
hurtigt, eller det kneb med at holde linerne
stramme.

Løsningen derpå peger i retning al læn-
gere liner, og dermed mere plads i rummet
til manøvrerne. Dette giver dog problemer
med hensyn til at holde linerne srramme. så
vi ender altid derhenne. hvor vi antefale: a:

Fis. II b.

tte3- F€a t-F-=e

ees eå/1 asz
eåe osz sææt

i=
/.--=

/--/a
Fis. 8 b.

Fie. I0 a. *
l0 c.+

v t-:

bygge en model til 6 cm3-motor eller større.
I dag er vi så heldige, at der er nogle ud-

mærkede byggesæt på markedet til denne
motorstørrelse, hvoraf kan nævnes: Med
fladkrop: SIG Twister og Banshee, Top Fli-
te Tudor og HR Prima samt hulkropsmo-
deller som SIG Akrobat og Chipmunk,
Top Flite Gieseke Nobler, så der er mulig-
heder nok.

Jeg vil dog anbefale at bygge en flad-
kropsmodel først, da den er nemmere at be-
tjene og modificere (især tank), indtil dit
grej virker, skønt hulkropsmodellerne nor-
malt flyver lidt bedre.

Hvis du har mod på selv at skære træet
ud til din model, har Linestyrings-unionen
en særdeles god tegning til en hulkropsmo-

forlsættes næsle side

l7

Fis. I0 b. i +
Fis. I0 d,4=- i'e 4-€ua'
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del, der er yderst velflyvende og ikke svære-
re at bygge end mange byggesæt. Modellen
hedder )Starlett( og er konstrueret af Leif
Eskildsen - også kendt som den evige
Danmarksmester.

Motorer
Der findes et utal af motorer, der kan an-
vendes til de lidt større modeller, men så

sandelig også flere, der ikke duer til vort
formåI. Derfor vil jeg her nævne nogle få
motorer, vi har erfaring for er nemme at
køre med, robuste og i det hele taget egnede
til linestyret kunstflyvning.

6 cmr-motorer: Fox 35, OS 35, Super
Tigre 35. Og af større motorer bliver der
herhjemme især anvendt Super Tigre 46
samt de store 10 cm' Merco 61 motorer.

I udlandet anvender man også efterhån-
den moderne Schnuerleskyllede motorer,
men de er ofte modificerede i skylletider, så

det kan ikke anbefales begynderen. Der er
her tale om især HP 40 Silver Star, OS 40

FSR, der er forsynede med linestyringskar-
buratorer.

Indstilling af motoren
Vi vil gerne opnå en konstant hastighed i
vort flyveprogram, det må i hvert tilfælde
ikke gå lor stærkt, da vi så ikke kan nå at
lave manøvrerne inden lor vort begrænsede
flyverum. Derfor indstilles motorerne med
lidt for fed blanding, så motoren 4-takter
ligeud. (Nogle motorer 4-takter endda i he-

',//,,:::,

le flyveprogrammet). Når modellen så skal
stige i en manøvre. vil motoren ,så rent, og
have tilstrækkelig kraftoverskud til at
trække modellen gennem manø\'ren - men
når så modellen begl'nder at d1'kke. er det
rigtigt. at mororen igen slår over i 4-takt,
da modellen ellers vil flyve for stærkt ind i
næste manøvre.

Det er lige netop på dette punkt mange af
de kraftige, og særdeles fine motorer svig-
ter - de er nemlig ikke >timede< i

indsugnings- og skylletider til således at
>veksle< mellem 4-takt og 2-taktsgang, og
det er årsagen til, at jeg herover har anbefa-
let dig at anvende de førnævnte motorer,
der indrømmet er noget gammeldags, men
stadigr'æk fuldt anvendelige (Fox 35 moto-
ren kom lrem omkring 1948). I

I næste artikel vil vi gennemgd forskellige
tonksystemer samt trimning af modeller.

'tr:,::,..i12

:1t:iu
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SIG Twister med Fox 35 stunt motor.

Vi er bare gode hos

JM.I{OBBY
e@E9tr ocsÅ DrN FoRHANDLER!

EEEæ
Nu tilbyder vi dig som noget nyt

SUPERAKTUELLE artikler til SUPERPRISER
- og det er selvfølgelig FASTE PRISER i hele december og ianuar måned.

Vi tilbyder dig bl.a.:
H EGt SNOOPEY ........... KUN kr. 448,- M K CURARE 60 ........... KUN kr. 1.200,-
os 40 FSR m. dæmper ................. KUN kr. 944,- WEBRA CHAMPION ..................... KUN kr. 973,-

Samtet levering af ovennævnfe ... KUN kr. 1.250,- Samlet levering af ovennævnte ... KUN kr. 2.050,-

* MULTIPLEX PRoFtL antæg m. 2 Proli servo, KUN kr. 3.999,.

- ud over alle vore sædvanlage MlNI-PRISER!

JM HOBBY, NØRREGADE 16, 6600 VEJEN, TLF. 05.36 39 62

l8
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Mest ,for begyndere

Vinterfo ranstaltnin ger
Nogle piloter flyver hele året.
Andre holder en vinterpause, og
især med henblik på disse giver
Ole Meyer her nogle råd om, hvad
man kan bruge pausen til.

Du har nu din lørsre sæson som radiostl'-
ringspilot bag dig, og efter aJ sandsl-nlighed
er din første begyndermodel sndig inrakt.
Når en begynder rerrer sig efier klubin-
struktørens anvisninger. er det nemlig kun
sjældent, at han havarerer sin lørste model.
Skaderne vil nemmere indfinde sig, når du
bliver dygtigere - eller dristigere - og
flyver helt på egen hånd.

Derlor er det nok klogr, at du ikke skiller
dig af med din lørsre model, selv om du
selvfølgelig bygger dig en ny her i vinter.
Erfaringerne siger nemlig, at din nye model
vil holde meget bedre, så længe du har den
gamle model stående som reserve derhjem-
me. Al en eller anden grund sker der først
noget med nummer dt modellen efter den
dag, hvor du sælger reservemodellen.

Giv modellen et vintereftersyn
Hvis den gamle model skal have nogen
værdi som reserve, må den naturligvis være
i orden. Giv den derfor et grundigt vinteref-
tersyn. Tag udstyret ud afden - du skaljo
alligevel have det ud, når du skal passe det
ind i den nye model - oE gøt den grundigt
ren både ind- og udvendigt. Har du i løbet
af flyvesæsonen lavet lidt interimistiske
lapperier på den, så lav dem pænt og n1'de-
ligt om nu, hvor du har tid til der. Se også
elter tilløb til nye skavanker og forebl'g lor
disse. Kig alle rorhængsler godr efter og
skift dem ud, som er defekre. Det samme
gælder alle rorhorn og trækforbindelser.
Når du først er i gang, finder du sikkert selv
flere ting, som trænger til vedligeholdelse.

Når nu det hele alligevel er skilt ad, så be-
nyt lejligheden til at give brændstoftanken
nogle nye slanger. Det er også et godt tids-
punkt til at udbedre rifter og skrammer i
lakken.

Viser det sig senere, at du alligevel ikke
får brug for reservemodellen - og det gør
du som sagt nok ikke, når du åarden - så
er det arbejde, du lægger i den ikke spildt

af den grund. Du står jo nemlig med en
meget bedre handelsvare den dag, du øn-
sker at sælge modellen.

Afhængigt af hvilken ny model du byg-
ger i vinter, kan det måske også være en
god idd at starte den nye sæson med nogle
flyvninger med den gamle model, som du
jo kender ud og ind, således at du får skær-
pet reflekserne lidt, inden du tager den helt
nye - og sikkert mere avancerede - model
i brug.

Radioen skal passes

Når du nu har taget radioudstyret ud af
modellen, så lad det ikke ligge og flyde på
arbejdsbordet mellem værktøj og balsa-
støv. Det er det alt for kostbart til. Start
med at se det grundigt efter. Er der tegn på
revner i isoleringen på ledningerne? Er alle
stik rene og pæne? Hvordan har servoar-
mene det? Man kan godt lave noget inspek-
tionsarbejde uden at have radioforstand.
Er der noget, som skal udbedres, så få det
gjort nu, hvor serviceværkstederne har
bedre tid end i den hektiske flyvesæson.
Har du mistanke om slidte potentiometre
eller andre defekter, som du ikke selv kan
overse, så send ubetinget udstyret til et ser-
viceeltersyn.

Akkuerne har godt af at bestille noget
med passende mellemrum. Ellers >glem-
mer<< de, hvordan de skal opføre sig, når
der er brug for det. Aflad dem en gang om
måneden o_s lad dem så straks op igen. Sen-
deren kan man aflade blot ved ar rænde lor
den. Itodtagerakkuen at'lades red at køre
med et par af senoerne. \Ian kan også an-
skaftt sig ei instrumenr - eller en speciel
lader - som kan loretage en kontrolleret
afladning mere eller mindre automatisk.

Når udstyret ikke bruges, skal det opbe-
vares tørt og køligt.

Husk også motoren
Startakkuen har heller ikke godt af at være
overladt til sig selv vinteren igennem. Der
findes mange forskellige typer, som skal be-
handles på forskellige måder, så ty til det
gode gamle råd, som lyder: >Når alt andet
glipper, så læs brugsvejledningen.<

Motoren bør gøres grundigt ren udven-
digt, men vi ikke vil anbefale, at du skiller
den alt for meget ad, hvis du ikke mener at
have de nødvendige forudsætninger for at
kunne gøre det. Tag i stedet gløderøret ud
og hæld nogle dråber 3-i-dn olie ned i cylin-
deren. Drej derefter propelakslen nogle
gange rundt, således at olien kan fordele sig
i hele motoren. Derefter pakker du så mo-
toren ind i en ren klud - så den kan ånde

- og gemmer den til side. I

Peter P|'essel fra Tyskland taxier ud til start
under Bbjerg Internotional.

Simprop Term ikdetektor
System Wielbalck termikdetektor
reagerer på selv små stigninger (20
cm/sek.) ved at give kraftige blink fra
blitzenheden.
Nødvendig strømforsyning 4,8 volt.
Vægt ca. 100 gram kr.754,00

Elektronblitz uden varioelektronik,
vægt ca.95 gram kr.296,00

Tartan 22 cm3
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
f arver og god dækevne. Leveres i 100
ml. dåser og 400 ml. spray.

Polyuretan 100 m1................. 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. flaske .-..... kr. 13,40
Afdækningslak 100 ml.
f|aske............ . kr.15,60
Fortynder PU 100 ml.
flaske............ . kr.10,00
Fortynder dope 100 ml.
f|aske............ . kr.11,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- lørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser gerne om nærmesle
lorhandler.
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Benny Carlsson fra Sverige har her sin
Fokker DR-I i luften.

h{ordisk Mester*slb@

Jon Toke Grimsrud fra Norge flyver til landing med
sin Hawker Tempest Mk. V.
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SIMPROP

DM-vinderanlægget
Vi kan nu levere de verdenskendte
Simprop anlæ9.
SAM systemet sikrer, at anlægget al-
tid er på højde 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.2.845,00

SAM Senior 7 m. 2 rormaskiner, akku
i sender og modtager ...... kr. 3.463,00

SAM Expert 7 m. 2 rormaskiner, akku
i sender og modtager. lncl. 'l mixer
og 1 program f unktion .... kr.4.139,00

SAM Nautic 2 +8 m. 1 rormaskine og
2 kontaktmoduler, akku i sender og
modtager .. kr.3.335,00

Rormaskiner:
51 .................. kr.256,00
S1S................ kr.267,00
52 .................. kr.278,00
Tiny C ........... kr. 400,00
Contest m. kuglelejer ......... kr.459,00
Contest Speed m. kugle-
|ejer................ kr.459,00

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 MHz.
SSM 2-4. 4-kanaler med 2 ror-
rnaskiner .. kr. 1.835,00

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 fra importøren.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- førende i modellly siden '1960 -
Vi oplyser gerne om nærmeste
lorhandler.
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Historien om den danske
modelmotor )Mikro((
Vi har tidligere i Modelflyve Nyt
fortalt om de danskproducerede
modelmotorer - i nr. 2/78 om
Thorning-motorerne og i nr. 4/78
om de øvrige danske motorer i en
hurtig gennemgang. Her giver
Jens Geschwendtner en mere
indgående skildring af de engang
så kendte Mikro-motorer.

Firmaet >Kaj Nielsens Mekaniske Etablis-
sement(( blev startet l. februar 1937 som
fotoreparationsværksted. Starten var gan-
ske beskeden, idet Kaj Nielsen kun havde
6n revolverdrejebænk.

En skønne dag kom en ansat med en mo-
delmotor - en schweitzisk Dyno - og da
der var interesse for et nyt produkt, blev
der rekvireret tegninger, således at en pro-
duktion kunne startes.

Ad omveje havde Kaj Nielsen hørt, at de
andre tilgængelige motorer, primært Thor-
ning, var meget svære at starte, så

Mikro'en blev satset på en meget fin tole-
rance i cylindersættet.

Motoren blev bragt på markedet ved an-
noncering i hobbyblade, og den blev fra
starten en succes. Der blev ialt fremstillet
ca. 250 eksemplarer.

Under produktionen blev der gennem-
ført en del forbedringer af egen >opfindel-
se<, dels produktionstekniske; støbt krum-
taphus istedet for et bearbejdet af massivt
klodsmateriale - dels kvalitetsmæssige;
plejlstængerne blev sænksmedede i Eng-
land i stedet for blive fremstillet af stang-
materiale.

Så småt meldte behovet sig for en mere
moderne motor - bl.a. fordi DMI havde
bragt Viking 2,5 på markedet, og fordi det
blev åbnet for import af udenlandske mo-
torer.

En bekendt af Kaj Nielsen, ingeniør
Henriques, konstruerede en ny 2,5 cm' die-
selmotor - en særegen skabning med en
del mærkværdige detaljer. For at iå gasser-

ne ind i cylinderen, var der udført en trappe
på stemplet! Cylinderen var udført for
tynd, den havde tendens til at flække, og
kompressionsstemplet drejedes af hele kø-
lekappen med en pinolskruekonstruktion.
Desuden var motorens påspændingsflanger
kun forsynet med to huller til fastgørelse,
en detalje der nok havde sit udspring i mo-
torens anvendelse i racerbiler.

Som nævnt var der adskillige grunde til,
at den nye model ikke var særlig god, så

den blev hurtigt ændret og fabrikeret i en
ny udgave, der var betydeligt bedre - alle
de mange specielle detaljer var afløst af tra-
ditionelle løsninger - f.eks. blev der ind-
ført en meget kraftigere cylinder, der var
udformet som den tids øvrige Webra og
Taifun motortyper.
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Første ,Vikro Diesel med
støbt krumtaphus.'\fetal-

boblen bag på krunttaphuset
var en lille brændstoftank.

Motoren var nu meget bedre, men nogen
succes blev den dog aldrig. Der blev påbe-
gyndt en produktion på 1.000 motorer,
men kun cirka 200 nåede færdiggørelse.

En af årsagerne var, at der fra modelra-
cerfolkene (biler, der kørte racerløb på spe-
cielle baner, hvor de var styret af en line ind
til til pol i midten af kørecirklen) blev
krær'et en kraftig 5 cm' gløderørsmotor -og dette krav skulle blive starten til en
dansk modelmolor, der virkeligr var på

højde med udlandets, både hrad angik kva-
litet og konstruktion.

Igen var ingeniør Henriques konstruk-
tør, men dennegang med den amerikanske
Dooling 29 som direkte forbillede - der
blev indkøbt et eksemplar af denne på dette
tidspunkt absolut verdens hurtigste racer-
motor - og den blev faktisk direkte kopie-
ret.

Motoren er ikke forsynet med nogen
form for identifikation på krumtaphuset,
der er støbt i aluminium. Hele projektet
blev virkelig sat op til storproduktion;
mange støbte dele i fin kvalitet, bl.a. krum-
taphus med færdigstøbte kanaler, kuglele-
jer, måneskiveindsugning, støbt alu-stem-
pel med stempelringe etc., etc. - en meget
højt1'dende motor, der vandt mange stæv-
ner. Kaj Nielsen fortæller endda, at moto-
ren blev eksporteret til USA, hvor den i
stævner (speed) r'ar ligemand med sit for-

Den sidste Mikro-nrotor -
den højtydende ,\Iikro 5 cnt

- en gløderørsntotor lavet
med henblik pa racerbiler.

Som man kan se ligner den
Dooling 29 til forveksling -
ogsd i den - for den tid -

flotte finish.

Mikro Mk. 2, der ikke blev nogen større succes

l:r:*rd 
af mange feil ved de første eksempla-

billede. Motoren blev bragt på markedet i
l95l og kostede da 150 kroner.

Alligevel var der ikke prismæssig mulig-
hed for at konkurrere med udlandets mas-
sefabrikation, så hen ad vejen tog firmaet
andre produktioner ind, og modelmotorer-
ne blev lagt til siden.

Mikro frembragte en del tilbehør, bl.a.
hjul til racer-biler al en meget høj kvalitet
samt råemner til propeller.

I dag eksisterer firmaet fortsat, men Kaj
Nielsen arbejder alene med forskellige små-
arbejder mv. Der er enkelte motorer på la-
ger stadigvæk. Disse kan købes ved hen-
vendelse på værkstedet, Thoravej 23,2400
Kbh. N.
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Byggesættene på denne side er ikke lor begyndere - der f orudsætles erlaring og et godt håndelag for at bygge disse pragtf ulde llyvema'
skiner lra Lou Proctor- Nieuport 2&C og 11 er næsten 100% skala og særdeles velflyvende. JUMBO HOBBY yder sine kunder en udstrakt
service med hensyn til anskallelse al tilbehør, reservedele (vingeribber, landingsstel.dele, randbuer. littings, osv.), beklædningsmateriale,
bejdser osv., osv. ......

PROCTOR's NIEUPORT 28.C1 årg. 1918
Verdens f ineste byggesæt! Det færdige resultat er ikke en mo-
del, men en miniature-flyvemaskire i 'r skala. En skønhed isil-
ke - utrolig smuk nøgen.

Byggesættet indeholder bl.a. a le nødvendige metalfittings

- nødvendig rignings- og styreivirer med alle bardunstrammere
og klemf ittings (swagger). Fær-drge :ibber klar til kantlister, fær-
dige l-formede vingespær. krængrors torsionsrør/rorhorn. Lan-
dingsstellet er affjedret. færdige alu-stræbere og %" stålaksel.
Motorcowl i 1,5 mm aluminrum. Spændvidde 204 cm.

Konstruktionsbogen er en iyk bog med mere end 50 fotos.
Byggetiden er ca. 25G300 timer til den grundlæggende kon-
struktion og 450-600 timer til f inish.

Komplet reservedelslager foref indes. Tilbehørslisten (ekstra,
ikke indeholdt i byggesaettet) trlbyder 8 typer trådhjul, 3 typer
vintage-hjul, 3 maskingeværtyper og to piloter. Modellen kræver
Jumbocertifikat, for f lyvevægten er 7,2 kg.

Der er leveringstid på dette håndlavede byggesæl - 2-4 må'
neder - men det er værd at vente på.
Kr.4.915,(X).

PROCTOR's NIEUPORT 11
Det mest komplette og det nøjagtigste byggesæt (måske bort-
set fra 28-C1), der nogensinde er fremstillet. Sættet indeholder i

hundredvis af forbukkede, stansede, trukne, maskinbearbeide-
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, bejdseanvisning ti I træværket, færd ige alumi niumsstræ-
bere og landingsstel. Tilbehør: se omtalen af 28-C1.

Modellen er i skala't fod til 21/2" og flyver godt på en 10 cm3

motor. Den vil have en f lyvevægt på ca. 4,0 kg.
Kr. 2.890,00.

PROCTOR's ANTIC-mono
Den er f ra "Disse prægir _ce -æ^ = 

:; :e':s ' _,',:-:: - as < -:',
% skala bastard Ble.isi '9'3', =-::a '3': 3.;:es=:::: s'
ekstremt nøjagtig: cg '-:s:: r'= -.=: :': 

==-'. 
-==^a =a'a z.

alle nødvendige i.tl:._cs s:.,'ar=: :' :; -:s:a-s?== := ?

ANTIC er for der ?;?aa -a,:= a: _aja'. -:- e- 'ta'r.aEe.de
begyndermode! for de^ sra a- _.s:-: \r:ce ,e- cg byggevejied-
ningen fører dig inC re--: i--s::-: :-: ::: 9i:eirge.esultat -
den færdige mode - g ,=-: : -- J^e3:c:at begynde på mul-
tiflyvning uden fo';d3å:- 

== 
z''z' ^ J.

Modellen er ve!eqr::: s.: :'-,..-:ig. og da den kan tage en
betragtelig nytteiasi. e' ..^ ,. ?3^e: :;i afprøvning af nyt ud-
styr.

Byggetid for grunc<c^s:'-r: :-E^ e. ca. 7$100 timer, f inish
ca.20-30 timer. Tilbe'ø: s€ ,-:s'2&Ci.

Spændvidde 202 crr'.';: 3=:^.: : -oiorer på 6-10 cm3.
Kr. 1.790,00.

PROCTOR's MlNl-ANTIC
MlNl-ANTIC er lillebror til Ai\T:0. S;æror;cder er 140 cm, og
max. motorstørrelse 6 cm:.

Det er en letbygget rigtig lil e '.;;;e-as<rre. Byggetiden er re-
duceret kraftigt, fordi alle dele er:ærc g:arece. og der medføl-
ger alle nødvendige fittings. bardurs:.a-'rere. kabler osv.

Det er en nummer for nummer ve,lednrrg. der leveres med, og
det giver den mindre øvede en god n ui:gled ior at opnå et
smukt resultat. Tilbehør: se 28-C1.

Den ser indviklet ud, men er såre simper. og cyggetiden er 50-
'100 timer ialt.
Kr.'1.085,fl).
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FLAIR "PUPPETEERa
Det er en ekstremt langsomtflyvende model. Den har næsten en
kvadratmeters bæreflade! Den vinker rskalarigtig< i luften, og den
er let og hurtig at bygge. Byggesættet indeholder bl.a. udskårne og
udstansede balsadele, udsavede krydsfinerdele, færdigbukket un-
derstel, dural-vingestræbere, fittings, alu-motorcowl mm.

Jumbo Hobby's tilbehørsprogram passer til PUPPETEER.
Spændvidde 150 cm, motor 5-6Y2 cm3.
Kr.777,00.

FLAIR "MAGNATTILAa
Det vil uden tvivl glæde mange, at denne velkendte maskine igen
kan fås på det danske marked. Den er letbygget og let at flyve
(glimrende til en dogf ight sammen med PUPPETEER) og byggesæt-
tet er af fin kvalitet med f ittings og mange færdige dele. Alu-cowl.
Spændvidde 150 cm, motor 5-672 cm3.
Kr.579,00.

FLAIR "ATTILA<
Lillebror til MAGNATTILA. lngen krængror. Spændvidde 113 cm,

En stor stak fine lister på et øjeblik med
denne fantastiske listeskærer i glasfi-
berarmeret nylon.5 års garanti.
Ki.54,00.

Jumbo hjul
Oppumpelige gummihiul. 5 bolte holder
faelgene sammen, sælges parvis - fa-
brikat oDU-BROu.

4" luftgummihjul ...................... kr. 105,fi)
47a " luf tgummihju I .................. kr. 1 31,40
5" luftgummihjul ...................... kr. 157,89
5% " luftgummihjul .................. kr. 184,20
6" luftgummihjul ...................... kr. 205,80

1. Verdenskrig: Palmer Cord tYPe:

3%", passertilAttila kr' 75,00
4 3/8", passer PuPPeteer
& Magnattila .... kr. 89'30

æ* iifJB!åi;;1,Iil,;1":,*:i'liTlISå3fS.-I 
i ABS.pIast Det er et

FLAIR "HANNIBAL"
Storebror til MAGNATTILA. Spændvidde 228 cm, motor 10-30 cm3.
Det er en meget fin maskine i samme gode kvalitet som FLAIRs an.
dre byggesæt. Der medfølger et enormt motorcowl i glasfiberarme
ret plast, to special hjul og mange smådele. FLAIRS f lagskib kræ.
ver Jumbecertifikat. Byggesæt kr. 1.080,00.

Motorer

Jumbo Hobby
postordre
Vi sender de utroligste ting alle steder
hen med et girokort indlagt.
Du kan ringe til os fra kl. 8.00 til 21.00
hver dag.

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.

Bestsarg her og nu - kun tå stk.
Here sætlet kr. 2.680,00

Balsahøvl
Den almindelige model i støbt metal
med udskiftelig klinge.
JULE-TILBUD kr. 16,50.
Vi har selvfølgelig reserveklinger til høv-
len, kr. 2,40.

Dope
Blik-dunk med fem liter f in A-B dope fra
Sadolin.
Føres kun i klar ......................... kr. 198,00

5.1
130 mm

+->
3.700
94 mm

6.1 00
155 mm

Vi sælger QUADRA for
kr.998,00 + porto 20,00 kr.
Men kun mod forudbetaling og
kun året ud!!!
Se omtalen i nr.5 af bladet.

Gløderør
Taylor-rør,lange RC, pr. stk. ..... kr. 16,30
f aylor+ør, std., pr. stk. .............. kr. 15,30
Iaylor-rør, kort std. kr.15,30
Zinger-rør med bjælke kr.'.l5,60
Zinger+ør uden bjælke kr.14,70
Jumbospecial, standardrør ..... kr. 13,20

Balsa-lister

IO 2 06 74 71 * JUMBO SIDERNE * JUMBO HOBBY * JUMBO S
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Boremaskiner J.5 ENTERPRISES SID MORGAN

- og andet godt

PRI NZ

- miniboremaskine iil 12-16 volt DC
(den kan køre på de fleste racerbanetra-
foer). Der medfølger f ire messingkæber
til bor0,3-3,2 mm. Slagfast plastkabinet,
1,2 m ledning m.2 mm stik.
Et eventyrligt juletilbud - kun i decem.

kr.98,00

Borestander til PRINZ
Solidt stativ i plast og
stål - giver en god
føring på maskinen.
Arbejdspladen er
100 x80 mm.
Normalt kr.96,00, men
nu i december
KUN kr. 85,00.

Det komplette
værkstgd ,...,
Vor fineste boremaskine. helt i

metal, 12-20 volt DC. Med dobbelt
føring af patronen. der er iii bor
0,4-3,2 mm.
Lynhurtigt kan man veksle til
stiksav eller rystepuds€r.

Stiksav er en maskine. der virke
lig kan arbejde. Den er i metal
med solide lejer og bøsninger. Vi
har klinger til træ og metal på la-
ger.

Rystepudser (det er det sidste jæ
skal have, er der mange der har
sagt - har prøvet den - og b'*
gejstret købt en) - utrolig lille
maskine med en pudsesål på
70 x 50 mm.

Borestander - umulig at undva
re - den er med søile i rustfrit
stå1, tandstangføring, luste
ringsskruer, plade 175 x 120 mm.

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
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 flaps.

Ribber, kropssider og spanter er i 1/8"
mahognifiner. Motorskot og befæstigel-
se for landingsstel i %" poppelfiner.
Landingsstel i %" fjederstå|. Rorhorn i

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

J.5 STINSON VOYAGER
Spændvidde 259 cm, vægt 9-11,0 kg.
Født med flaps og til Quadra. Byggesæt
som Loadmaster. Glasfibermotorcowl
er ekstratilbehør.

Dette pragtfulde Jumbof ly koster kun
kr. 'l.r[98,00.

Vandtæt
gennemføring
Meget f leksibel. lang slaglaengde, veleg-
net til motorkontrol. rorkontrol osv. Le-
veres komplet med monteringsring og
skruer. Kr.15,75 pr. stk.

konst rukt ionstegn inger

Fokker E lll
Meget let bygget - spændvidde 172
cm, 6,5 cm3 motor. Tegning kr. 64,65.

Catalina PBY-SA
lkke let at bygge, spændvidde 270 cm,
2 x 10 cm3. Vi har til denne model motor-
cowls og gunblisters i plast.
Tegning kr. 186,45.

Noorduyn ,Norseman,.
Spændvidde 214 cm, motor 12-15 cm3.
Det er en pind-f or-pind tegning med pon-
toner og cockpit-detaljer. Vi har ABS-
plastcowl.
Komplet tegning kr. 186,45.

Piper "Skycycle<, 
1/a skala

Spændvidde 150 cm, motor 10 cm3. Det
er en spændende lille sag med mange
detaljer vist på de smukke tegninger.
Flot motorcowl i ABS-plast med opteg-
ning af udskæringerne og smuk canopy
er lagervare.
Tegningen, kr.142,45.

Smith Miniplane Bipe
Skala 1:5, spændvidde 108 cm, 6,5 cm3.
Det er en vaks lille ting, billig at bygge,
billig at flyve med og så koster tegnin-
gen kun kr. 76,45.

værktøj

T-PINS i rustfrit stål

Aldrig mere knækkede nipsenåle
langt op under neglene - slut
med nåle, der ikke kan trækkes
ud, når limen er tør .....

1Vz", 10Q stk. kr. 20,00.

Nålene er glatte, stærke og skar-
pe. De er vist i naturlig størrelse.

ERNE * JUMBO HOBBY * 05.66 16 30 * GRUMSTRUPVEJ 40 * 87



I

flno 
2 06 74 71 * JUMBO STDERNE *

I Superstart l/a-skala:
12 volts akku med 10 AH.
JULETILBUD til kun'198,00 kr.

SENSATION No. 1:

MAGNUM .91
Dette må blive årets motor i fir-
takts familien. MAGNUM .91 er
på 15 cm3, yder 1,02-1,12 HK og
vejer kun 850,5 gram, propel op til
.18" x5".

Disse maskiner er delvis håndla.
vede og derfor kan der være lidt
ventetid, men den skulle være la.
gervare her omkring 1. december.

Pris i december, forudbetalt,
KUN kr. 1.598,00.

Trådhjul
Fra England får vi meget smukke hånd-
lavede STAND-OFF hjul i en let og solid
udgave.
41/2" pr. parkr.420,00. Passertil PUPPE-
TEER & MAGNATTILA,
6" pr. par kr.420,00.
71/2" pr. par kr. 480,@. Passer til BLE-
RIOT XI.

Fra Proctor USA kommer de rigtige su-
per-skala hjul m. korrekt eger-antal, nip-
ler og på enkelte typer også ventilerl!!
Priser på 500-1.100 kr. pr. par. Hjulene
findes i følgende størrelser: 4 318", 4",
5" , 51/2" , 63/a" , 7" .

Siddende pilot. kr. 98,00

Hængsler
Hængsler til store fly - samlede med
split.
Pose med 15 stk. ........... kr.45,00

Bøger
The Piper Story, det er J-3'eren i detaljer.
107 sider, mange fotos, kr. 59,40.
Forgotten Fighters of The US Navy
191&41, 108 fotos, 80 sider, kr. 47,40.
Forgotten Fighters of The US Army
1918-41, '149 fotos, 96 sider, kr. 47,40.
The Air Racers. Nyoptryk af tre hæfter
samlet i åt bind. lndeholder udelukken-
de tre-plans tegninger af unlimited, For-
mula l, Sport-biplaner, Thompson, Ben-
dix, f ra begyndelsen og op til vor tid. lalt
234 lly i stort format, 184 sider, kr.
13'l,50.
Aircraft Camouflage 1907-1954, det er
stort format, 234 sider, 600 ill. En god
bog til dokumentation, kr. 263,00.

JUMBO HOBBY * 05-66 16 r

Piece of Cake
Træneren PIECE OF CAKE fra nr.5 side
30 blev hurtigt udsolgt - nye kommer i

december og flere sidst i lanuar 1982.
Samme lave pris!!!

Coverite
SUPER vævet kvalitetsvare i farven an-
tik lærred i Jumbo-ruller 93 cm x 750
cm, kr.420,00.
OBS: Opløses af nitratholdige doper og
Aerogloss. Males med f.eks. polyure-
thanlakker.

Sikkerhedskniv til skæring af beklæd-
ningsmaterialer, rTRlMlT<, pr. stk. kr.
13,50.

BALSARITE - det er en slags lim til for-
behandling af balsatræ inden beklæd-
ning med SUPER eller MONOKOTE, SO-
LARFILM, osv. th US pint kr. 36,fl).

SLEC tanke
2 oz kr. 12,90, 4 oz kr. 13,20, 6 oz kr.
14,'10, 8 oz kr. 1 5,30, 10 oz kr. '|.6,80, 12 oz
kr.23,10.
Priserne er incl. rør, slange og sugelod.

Loddekolbe 12 V
Det er prof. kvalitet - tag den med i

kassen.
Vor SUPERSTARAKKU har kræfter til
mange lodninger.
lgen et juletilbud (kun i december), kr.
78,00.

Ting & Sager
på vej ....,
10" lultgummihjul i jan.leb.
DREMEL dekupørsav i leb. til
under 600 kr.
Ring og hør - og bestil din nu!
Bud Nosen: Cessna 310, Gere
Sport, Citabria, Big Stik & Mr.
Mulligan.

SENSATION No. 2:

BLERIOT
Mk. Xl fra 1913

Det er et meget fint skala-bygge-
sæt med fittings og mange andre
smådele. Trædelene er i smuk
håndværksmæssig kvalitet,
randbuer i alu-rør, smukke ribber
(korden er ca. 50 cm!!). Design:
David Boddington.
Ring ind og få alle yderligere op-
lysninger. Dette pragt-byggesæt
sælges for: kf. 1.795,00
(Vi har hjulene og vi har MAG-
NUM.91, og vi harvist det hele..!
på lager til dette enestående til-
bud).

SENSATION No. 3:
Coverite's første
byggesæt:

GEE BEE
SPORTSTER
GEE BEE SPORTSTER (det er den
med rækkemotor), spv. 140 cm,
motor 6,5 cm3. Hurtigbyggesæt-
tet er med mange plastdele og
pæne udstansninger i pæn kvali-
tet. Kr.935,00.
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Et skalafly bliver til - 2.
Benny Juhlin fortsætter her sin
beretning om den lange vej til
færdiggørelsen af en skalamodel
af Westland Lysander fra 1936.
Første artikel kunne læses i
Modelflyve Nyt nr. 3/81.

I nummer 3/81 af Modelflyve Nyt var jeg
så letsindig at begynde på en beretning om
mit nye skalaprojekr, genskabelsen al den
gloromvundne >\\'esrland L;-sander< lra
1936.

Sådan noget gør man ikke usrraffer, for
nu kræver redaktøren en fortsætrelse. Nå,
det var jo også meningen, men i sommerti-
den kan det godt knibe med at nå alt, hvad
man skal, så derfor kommer andet afsnit
først nu, hvor vinteren er i anmarch.

I beretningen var jeg nået dertil, hvor do-
kumentationen - detektivarbejdet - var
ved at være klar, og hvorjeg begyndte at se

mig om efter en tegning.
En god tegning er umådelig væsentlig, og

nu var det jo så spørgsmålet, om der over-
hovedet fandtes en god tegning af denne
dejlige maskine som skalamodel, eller om
jeg selv skulle til at konstruere den. Det sid-
ste er jo en drøj omgang, som man ikke
gerne kaster sig ud i, hvis ikke det er abso-
lut nødvendigt. Jeg har prøver det før, men
dels er det altså et slid, og dels er man jo ik-
ke helt sikker på, hvor godt det lærdige re-
sultat kommer til at flyve.

Men hov! En af mine gode fln'evenner
fortalte i forbifarten, at Dennis Br)'ant, en
berømt englænder, der har ry som en god
konstruktør, vistnok havde lavet en tegning
til Westland Lysander. - Nu viste det sig
også meget overraskende, at der var en an-
den kammerat fra vores klub, der var
(- eller havde været, han var vist gået lidt i
stå) igang med bygningen af netop en Ly-

sander efter denne tegning. Han havde la-
vet noget af kroppen. Jeg fik travlt med at
komme hen til ham og låne denne tegning.

Tegningen var glimrende, viste det sig,
da jeg fik den foldet ud på gulvtæppet.
Westland Lysander er ikke nogen nem mo-
del at bygge, f.eks. er vingerne nogle mær-
kelige tingester, der er ganske skæve på alle
ledder og kanter. De er helt tynde inde ved
cockpittet, h.,'or de er gjort last et lille st1'k-
ke nede med det glasklare cockpiiglas or er
sig. En sådan vinge er s\ær ar anbringe
f.eks. senoer og lræksiænger i tii flaps og
krængeror. med mindre man da bruger to
sen'oer til hver vinge, men det gør jo vin-
gerne tunge. Og denne model må være så

let som muligt for at komme til at flyve i
skalarigtig fart.

Dennis Bryant havde løst dette problem
ved at lade de to vingehalvdele og det
øverste af cockpittet bygge sammen til 6n
hel vinge med øverste del af cockpittet på.
Det vil ikke kunne ses, når modellen er
samlet, men bygningen vil blive lettere og
sikkert også stærkere på den måde. Iøvrigt
ville det efter denne tegning blive en rigtig
træflyver, hvor alt, også hængsler og be-
slag, skal laves. Det var kort sagt tegningen
for mig, det var netop sådan en model, jeg
ville have.

Hvad så? - Ja, så var det jo bare med at
købe den. Kammeraten havde sin tegning
lra en hobbyforretning i Sverige, så der
skrev jeg over og fik nogle uger efter også
sendt den sammen med en regning på 150

D.kr. Havde jeg nu skrevet efter den i Eng-
land hos Dennis Bryant selv, varjeg sluppet
med at betale halvdelen af det beløb, men
man er jo så klog bagefter. Nå, jeg fik da
min tegning.

I mellemtiden havde Ivar Nobel ringet til
England, og der havde han snakket med
Dennis Bryant himsell om Westland Lysan-

Her ses en Westland Lysander fra et fly-
museum - som det kan ses er
vingebefæstigelsen pd kroppen vanskelig at
lave i modelstørrelse.

deren, og tænk jer, Dennis havde fortalt, at
den fløj som en rigtig skolemaskine, den
var simpelthen en dejlig, flyvende skalamo-
del. Så sprællede det jo i mig, nu måtte jeg
igang.

Pludselig slog det mig: Hvad om du byg-
ger to eksemplarer? - I tror nok, at jeg ik-
ke er rigtig klog, men tanken er nu ikke så

dum. I har måske selv erfaret det, når I
f.eks. bygger en vinge. Første halvdel, man
bygger, tager en farlig tid, for man skal jo
finde ud af alle fiduserne, lave byggebrædt
og finde en praktisk arbejdsmetode. Når
man så kommer til anden vingehalvdel, så

er den færdig på mindre end den halve tid,
lordi alt iorarbejdet og erfaringerne er
gjort. Jamen bygger man så fire vingehalv-
dele i stedet for to, to understel i stedet for
€t, osv., så får man faktisk lavet en ekstra
model på mindre end den halve tid. Den
ene kunne man så beklæde med plasticfilm
og undgå de fleste af de tidskrævende de-
taljer og så bruge som trænings- og hver-
dagsfly, den anden kan så beklædes med
silke, og den kan der rigtig blive kælet for,
den kan lave stil et rigtigt konkurrencefly.

- Det lyder besnærende, ikke? Faktisk be-

sluttede jeg mig til det.
Nu kan det nok være, at jeg gik i aktivi-

tet. Først regnede jeg materialer ud. Jeg vil-
le i første omgang koncentrere mig om vin-
gerne. Vingerne på dette fly så umiddelbart
ud til at r'ære den vanskeligste opgave. Jeg

fandt. at det ps1'kologisk var bedst at lave
den sr'æreste ting først; når den var lra
hånden, kunne jeg rigtigt lege med resten.

Og jeg fik købt balsatræ ind til fire vin-
gehalvdele! Det var alligevel en del, der
skulle til. Så lavede jeg et byggebrædt. Det
var vigtigt. Et byggebrædt kan være mange
ting. Mange bruger f.eks. en møbelplade,
en spånplade el. lign. Mit byggebrædt til
vingen lavede jeg af l0 mm spånplade med
afstivning under, og med l0 mm blød ma-
soniteplade limet på overfladen. Det er ikke
så tungt og dejlig nemt at sætte knappenåle
i.

Så købte jeg hos boghandleren noget ai
det gennemsigtige tegnepergament, og det
lagde jeg oven på tegningen af den højre
vingehalvdel, der jo som regel er den ene-
ste, der er på en tegning. Men en fin tusch-
tegner tegnede jeg nu vingehalvdelen på
pergamenten. Meget nøjagtigt.

Nu havde jeg på retsiden af pergamenten
højre vingehalvdel, og på vrangsiden, den
venstre halvdel, men garanti nøjagtig ens.

- Jeg lagde denne tegning med retsiden
opad på mit byggebrædt, lagde et stykke
gennemsigtigt plastfolie på (dækplastic'en
fra noget plasticfilm) og gjorde det hele

omhyggeligt fast med tegnestifter på sider-
ne af byggebrædtets bløde masoniteplade.
Og så var jeg klar til at gå igang - men det
må I så vente med at høre mere om til næste

beretning om Westland Lysander. n
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ELBAT 2
combatmodel

ril
elektrisk

polflyvning

Denne model er specielt konstrueret for
kampflyvning, men kan da også bruges
som begyndermodel, da den er letbygget og
samtidig robust. Modellen består af fire
hoveddele (de to vingehalvdele, kroppen og
haleplanet), som nemt kan udskiltes hver
lor sig, hvis de skulle få skrammer i kam-
pens hede.

Byggebeskrivelse
Begynd først med at skære de iorskellige
dele ud, kroppen skal laves af 3 mm balsa
og vinger samt haleplan.og sideror af 1,5
mm balsa. De kiler. du får ti1 overs ved rin-
gerne. kan 'nruges ri1 "neiiemiægeene,. i
kropp:li. K:LaF\.ter e: :) 393: op aolt-t 3n
sand* ich. nr o: r irE::n: oe :al;pla::: sæ:-
tes fast i ,,lorr.mer. . For iroppen 'aniie:.
skal du huske at bøje undersreller, ider der
jo skal limes ind i kroppen, når den samles.

Når du samler kroppen, skal du passe på,
at den bliver klemt helt sammen, så >lom-
merne(( ikke bliver for store, idet vingerne
derved kommer til at sidde for løst. Husk
lige at slibe understellet med smergellærred,
hvor det skal limes, da du så kan nøjes med
at bruge hvid lim til at samle kroppen med.

Imens kroppen tørrer, kan du jo passen-
de pudse vingerne til, for- og bagkanten
skal rundes lidt af hensyn til luftmodstan-
den, og yderst i højre vinge skal der limes
ca. 5 g bly. Når haleplaner er pudset, skal
du have hængslerne monteret. Til hængsler
bruger jeg 0,5 mm kobbertråd. Jeg borer li-
ge for med en knappenål, så er kobbertrå-
den nemmere at få på plads.

Herefter er det op til dig selr'. om du vil
ofre solarfilm på vinger og haieplan. Det
har den fordel, at flyet bliver en smule hur-
tigere, samt at vingerne ikke så let flækker
ved sammenstød med modstanderen. eller
for den sags skyld med gulvet. Hr is ikke du
vælger solarfilmen, så husk lige at sikre
højderoret til haleplanet med et stlkke ra-
pe.

Herefter skulle kroppen vist være klar til

Jortsættes næste side

Herover ses den

færdiee Elbat.
I billedserien til højre

ses på det øverste
billede alle dele klar til

samling. Et stykke
pertinax-print i

størrelse ca. 2x2 cm
(det overflødige kobber

kan skæres bort), et
stykke 1,5 mm

kobbertrdd med et øje i
enden s|mt de to

trykltise.
Det midtersre billede

yiser det samlede
rtphærzsgz: :an::

-l-; ; :.:,:e.,:e. i:, :.
.;'.e: ;-"',t.-? <n

415ip-;ris;. fu;7 ;..
!odaei et iiiie sryl;ke

1,5 mm kobbertrdd pd
trSklasen, og bagefter

trækkes et stykke
plasticrør over

lodningen.
Det nederste billede
viser ophængssættet

monteret i Elbat.
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at få monteret sideroret samt haleslæberen,
der skal laves af 3 mm balsa.

Efter at limen er tør, er modellen så klar
til at samle. Hvis vingerne eller haleplanet
sidder løst, kan du lægge et stykke tape på
dem for at gøre dem tykkere, så de bliver
siddende under flyvningen.

Motoren, modellen er konstrueret til, er
en SP7 (Johnson 222) fta Keil Kraft i Eng-
land. Den skal passe stramt i motorfunda-
mentet, og efter at den er sat på plads, sik-
res den ved at lægge nogle gummibånd om-
kring kroppen (pas på ikke at lukke af lor
køleluften).

Hereiter kommer du til fastgørelsen af li-
nerne på modellen. Her er der flere forskel-
lige metoder, der kan anvendes. Du kan
skrue en kronemuffe fast i ophængspunk-
tet sammen med ophængskrogen - det har
den fordel, at det er nemt at skifte model i
tilfælde af havari. En anden metode er at
lodde et par 9 mm tryklåse (af mærket
Prym nr. 341-244 - de fås i ethvert varehus
eller damemagasin) på et stykke printplade
sammen med ophængskrogen og ledninger-
ne fra motoren. Flyvelinerne skal så også
forsynes med tryklåse. Denne metode gør,
at der hurtigt kan skiltes modeller, når flere
skal flyve. Prisen er en anden ting, der nok
også skal kigges på. Disse >stik< har en
stykpris på32 øre (ja, der står øre!). Frem-
stilling af tr1'klåsstikkene, se medfølgende
billedserie.

Trimning
Tyngdepunktet skal ligge ca. I cm fra for-
kanten af vingen. Til den lørste flyvning
gives kun meget lidt højderor, ca. I mm,
giv langsomt gas, og når modellen er i luf.
ten, kan du se, om ophængskrogen er rig-
tigt placeret. Hvis modellen hænger med
ydervingen, skal krogen bøjes op mod vin-
gen, sideretningen er det bedst at prøve sig
frem med. Det skal helst være sådan, at li-
nerne er stramme under alle manøvrer.
Højderorsudslaget kan øges, efterhånden
som du lærer modellen at kende, herved lår
du en bedre manøvredygtighed.

Hvis der skulle være et eller andet, du
skulle være i tvivl om, det være sig ved byg-
ningen eller flyvning med modellen, er du
velkommen til at kontakte mig, Dan Mos-
gaard, Marie Bregendahlsvej 43, 7430
I kast. rl

Du kan læse en introduktion til elektrisk polflyv-
ning i Modelflyve Nyt nr. 6/78 - dette blad kan
fortsat fds ved henvendelse til ekspeditionen, el-
ler du kan ldne det på dit bibliotek.

COACH

Ny motormodel med NOVA LEX krop.
En meget stabil begyndermodel med færdig krop og færdig vinge. lndehol-
der desuden alle løsdele.

NOVA LEX

- er utrolig stærk

- gir ingen skævheder ved temperaturændring

- er slibe- og polerbar

- er let at lakere på

- kan pålimes andre dele.

Spændvidde: 1400 mm
Længde: 1006 mm
Planbelastning ca. 50 g/dm,
Anbefalet motor: Webra Speed 20

Best. nr.90551

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 06.62 70 Z7

Combiocar
- et spændende legeredskab til børn fra 5 til 12 år
COMBI-CAR er et legeredskab bestående af kun 18 enkeltdele, som kan
sættes sammen til mindst 5 forskellige kombinationer:
Go-Cart, To-hjulet cykel, Løbehjul, Tri-cykel og Cykel m. sidevogn.

Combi-Car komplet, kr.
1.464,.
incl. moms og lragt.

ALBERT HAUSER
Bygaden 45, Ølholm
7160 Tørring
Ttf. 05.80 52 12
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Sådan kan du bygge vinger
i massivt træ
Det er ikke enhver beskåret at
kunne lave et stærkt og lige plan i
massivt træ til en team-race eller
Good-Year model, når det o-eså

skal have et nogenlunde korrekt
profil. Her fortæller Luis Petersen
om sin måde at gøre det på.

Det følgende er en række råd o_e t'iduser.
der vil gøre det betldeligt nemmere for en

uøvet at producere et godt plan. \'i går ud
fra, at det er en Good-Year model, der skal
bygges.

Træ
Til forkant vælges en l0 x l0 eller 8 x 8 mm
fyrretræsliste, alt efter hvilken tykkelse pla-
net skal have. Bagkanten laves af en hård
balsaliste. Det er dog ikke altid nødvendigt
med en ekstra bagkant, idet beklædningen
giver god styrke.

Selve planet skal helst være af quarter-
grain balsa. Det kan man se ved, at det er li-
gesom plettet og stivere end det >normale<
ensfarvede balsa. Lad være med at bruge
det superlette balsa.

Planopbygning
Ved valg al lorbillede kan det tilrådes at
vælge en racer med iige forkant. Det giver
færrest problemer, sehom andre måske er
kønnere og smanere.

Ved sammenligning er der rigiigr. ai pla-
derne sammenlimes spændingsfrii. Dermec
menes, at selvom pladerne evenrueh buer
lidt, skal man ikke prøve at presse dem ned.
Det er betydelig lettere at høvle buerne af
bagefter, og så undgår man ubehagelige op-
levelser med bagkanter, der slår sig.

Linekanaler lægges ind i vingen som vist i
fig. 1. Dette skal gøres, før vingen profile-
res, og man skal passe på ikke at beskadige
kanterne før sammenlimningen, idet de to
tynde limfuger ses meget tydeligt efter pro-
fileringen.

Det er normalt, at man forstærker for-
kanten i gribevingen med en halvhård bal-
saliste bag fyrreforkanten. Man kan også
bruge samme balsa som i resten af planet,
men blot vende årene 90o som vist i fig. 2.
Men endelig ikke for bred (lav den ca. 6-8
mm).

Til sammenlimning bruges en lim, der
giver en hård limning, f.eks. Araldit, UHU
Hart el. lign. En blød lim gir.er problemer
under slibningen, idet den giver efter lor
sandpapiret og trykker ned i træet.

Profilering
Efter sammenlimningen fjernes de r'ærste
buler og for- og bagkant mærkes op med
blyant, der føres rundt om planet, som
hviler på en plan flade.

Har vingen bærende profil, laves under-

97Æ2( B,q!9,? Be6
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siden først. Først høvles planet ned til rigtig
tykkelse fra den ene side og profilets top-
punkt markeres med en strimmel tape. Ta-
pen gør, at man får en fast linie at arbejde
mod. Se fig. 3.

Profilet grovhøvles først og derefter pud-
ses der med en pudseklods med fastlimet
slibepapir. Klodsen skal være samme læng-
de eller lidt længere end planet. En bredde
på ca. 6 cm er passende.

Vi har nu lavet profilet på den ene side af
vingen. Vi arbejder nu videre med den ene
side og gør den helt færdig, før planets an-
den siden bearbejdes. For- og bagkant er li-
ge og iorhåbentlig uden skraruner. Efter
:lnpudsning _eire-r den bearbe_rdede side en
gang forl'nde: zapoilak (metallak) eren-
rueh med tiisai ianes:of. \år lakken er
tør, efterslibes med slibepapir nr. .100, og

beklædningen kan nu duppes på med ace-
tone.

Til team-race og Good-Year vinger vil
jeg stærkt anbelale beklædning med glasfi-
berklæde. Jeg bruger noget ganske tyndt,
der vejer ca. 19 g/m'1og som er rigtigt flet-
tet sammen. Det kan bl.a. købes hos Ri-
chardt Schley i Tyskland og hos Model-
Center i ltalien.

Overfladen består af fortyndet epoxy

fieg bruger selv Hempadur to-komponent
epoxylak, der kan købes i skibstilbehørs-
forretninger og hos visse farvehandlere),
som er fortyndet med methanol 2:1, så det
løber som vand. Det skal i første omgang
kun have 6n gang.

Den ene side af vingen er nu prolileret og

beklædt og skal ligge og hærde i et døgn.
Derefter behandles den anden side på nøj-

\
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agtig samme måde, idet man dog skal passe

på ikke at slibe bagkanten uden et plant un-
derlag, for så får man som regel en lille hul-
ning lige før bagkanten.

Efter hærdning skulle planet nu være lige
og have et ganske pænt profil.

Hele planet beklædes nu en ekstra gang

efter en afpudsning, hvorunder klædet
trækkes rundt om forkanten.

Har man en pilot, der lander lidt hårdt en
gang imellem, kan det være en fordel med
et par ekstra lag rundt om forkanten på

-vdervingen. Ved at lade klædet gå ud over
bagkanten fra begge sider kan man opnå en

tynd, lige og stærk bagkant, se fig. 4.

F/6 +
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Haleplan
Haleplanet fremstilles på samme måde som
hovedplanet ved først at færdiggøre den
ene side og derefter den anden. Det er nor-
malt nok med 6t lag klæde på haleplanet,
hvis ikke det har szerlig stor spændvidde.

Færdigbehandling
Glasfiberklædet gives yderligere to lag for-
tyndet epoxy med afpudsninger ind imel-
lem. Til slut (efter sidste fine afpudsning)
lukkes overfladen med en gang fortyndet
zaponlak. Dette kan også vente, til planet
er monteret i modellen. X
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Limfjordsstævnet
Danmarks største linestyringsstævne

Ved årets Limfjordsstævne talte
Jens Geschwendtner i en pause
med en af arrangørerne, Jesper
Rasmussen fra Aviator. Her er et
udpluk af samtalen .....

Limfjordsstævnet! Alle, der ikke har været
til dette dejlige stævne, har snydt sig selv
for en virkelig oplevelse. Stævnet er Dan-
marks største, og da det samtidig er holdt
på Danmarks, måske Nordens, bedste line-
styringsanlæg, er det ikke sært, at så mange
modelflyvere igen i år havde fundet vej til
Aviators baner ved Limfjorden. Der var i
år stor svensk deltagelse i alle klasser, så alt
tydede på en virkelig god konkurrence.

Når man står og betragter det store an-
læg med 6n asfaltcirkel og tre veltrimmede
græsbaner, kan man ikke lade være med at
spørge sig selv, hvordan så forholdsvis få
mennesker kan arrangere og alvikle et så

stort stævne. Hertil svarer Jesper Rasmus-
sen, mangeårigt medlem af Aviator og
medlem af klubbens bestlrelse:

>Det er bestemt heller ikke nemt, men
flere års erlaring med at tiirettelægge det
indledende arbejde (slå græs, feje asfaltba-
nen, kridte cirkel, lave combatstrimler
osv.) og få det afviklet løbende i ugerne

inden konkurrencen, kombineret med en
meget stor indsats fra medlemmerne, får
det hele til at glide. Under selve stævnet er
vi afhængige af en betydelig hjælp fra ko-
ner og kærester til at holde især udsalget
igang, men så sandelig også det store bag-
grundsarbejde med at kontrollere dommer-
sedler i kunstflyvning, føre resultattavle,
samt være tidtagere, kliptællere og meget
andet.<

- Der må jo komme en del penge ind i
startgebyr. Hvordan stiller sagen sig rent
økonomisk?

>Hvis man udelukkende ser på stævnet,
er det ikke nogen fed fidus, da vi stort set
budgetterer med at stævnegebyret lige skal
dække de deciderede udgifter såsom præ-
mier, dommer- og tidtagerpenge, kaffe-
bord mm. Klubbens fortjeneste kommer
gennem det ofte store salg al is. pøiser og øl
fra vores lille kiosk.,,

Jesper og jeg e: gåe: i;ice:::or i -å,rlarors
store klubhus. son ligger i den ene ende al
pladsen. og ri sidder nu og n1'der slnet al
de mange modeller, der står i lineboksene
eller fl1ver i de forskellige cirkler.

- Hvorledes er det muligt for en klub
som jeres at skabe så fantastiske faciliteter?

>Klubbens anlæg er opbygget og udvidet
gennem de sidste l2 år. Først bestod banen

af en knoldet græsmark med et hegn om.
Så kom der en gammel ishytte som oplag-
ringsplads for diverse udstyr såsom plæne-
klipper, mm. Siden byggede medlemmerne
et klubhus på ca. 20 m'? for at kunne kom-
me i tørvejr til stævnerne. I 1972 var der
opstået en del teamracehold, med et deraf
følgende ønske om en asfaltbane. Den blev
dog anlagt af et entreprenørfirma. Denne
bane er ligesom blevet kernen i vores an-
læg, og vi har nok den bedste teamrace og
good-year bane i kongeriget. Dette gav stor
søgning til vores stævner og dermed et be-
hov for et større klubhus. Det blev planlagr
og bygget i sommeren 1975 af klubbens
medlemmer, men desværre reducerede byg-
geriet klubbens medlemstal til ca. tA , og det
er først i de seneste par år det er lykkedes ar
få medlemstallet til at stige.<

- Hvor mange medlemmer har klubben
da?

>Ca. 35, hvoraf ca. 20 kan betragtes som
aktive fra søndagstllere til konkurrence-
fl1 r'ere.,.

- I må -io har e investeret en hel del pen-

_qe i 'bane og klubhus?

',Ja. der er rigtigt. Klubbens investering
er for det meste finansieret med banklån.
Den økonomiske støtte fra kommunen be-
står af forskellige driftstilskud og et med-
lemstilskud, og så har kommunen ved flere
lejligheder udført diverse arbejder for os på

vores anlæg. Stort set har vi et godt forhold
til kommunen og stadsgartnerens folk.<

- Til sidst, hvordan tegner fremtiden sig
for Aviator?

>Inden for de sidste år har vi satset på at
starte nye medlemmer i stunt begynder. Det
betyder, at vi i dag har en gruppe fortrinsvis
unge, men også ældre, medlemmer på ca.
samme niveau i samme klasse, hvilket bety-
der, at de kan hjælpe hinanden med pro-
blemer, som de >gamle rotter( ikke altid er
opmærksomme på. Samtidig er der en vis
indbyrdes konkurrence, hvilket hurtigere
bringer folk over det deciderede begynder-
stade uden de store udgifter til knuste mo-
deller og avancerede motorer. Denne poli-
tik har betydet, at klubben efterhånden tal-
mæssigt dominerer >stuntkonkurrencerne(
i Danmark.

For at udbrede kendskabet til klubben og
sporten giver vi en række opvisninger ved
sportskampe og byfester, hvor vi samtidig
prø\'er at lå en snak med modelflyveinter-
esserede. En indsats, som måske på lidt
længere sigt vil give flere aktive linesty-
ringsfolk, består i, at et par klubmedlem-
mer har fungeret som ungdomsskolelærere
i modelbygning, hvor de unge er blevet
kraftigt oplordret til at bygge begyndermo-
deller i stil med HR 46 og >Little Bugbear<.
Begge holdene har været ude på vores bane
og prøvet grejet under kyndig vejledning af
klubbens medlemmer.

Så alt i alt ser vi fortrøstningsluldt på

fremtiden.<

Her må jeg slippe Jesper, som skal flyve i

det næste teamrace-heat. Det kan der også

blive tid til, selv om man er arrangør af
stævnet.

Vil du flyve linestyret modelflyvning, så har vi lan-
dets største udvalg af motorer, byggesæt, løsdele
og brændstof.

Motorer: Fra den nye højtydende 0,8 ccm PA.W. di-
esel(tildem, der ikke vil flyve med store motorer).
2,5 ccm Webra MK ll, der er velegnet til den nye
combat-klasse (kampf lyvning), der indføres i 1982,
samt mange store motorer til kunstflyvning.

Byggesæt fra S.l.G., 6n af USAs lørende fabrikker,
samt de dansk producerede HR-modeller.

Balsa såvel finer samt lister. Solarfilm - beklæd-
ningsfolie i mange farver.

Brændstof til diesel- og gløderørsmotorer. Vil du
selv blande dit brændstol,tøres alle dele hertil.

Mandag - lredag kl. 16,00 - 17,50. EIler efter af tale.

Lsil 0. Morlenson Hobby . Herningvoj g4

DK 9220 Aalborg 9st . Tll. 08 15 97 07 . Gho 9 00 fit 62

Speciale: Linestyrede m0dollly / motorer

byggesæt / losdele / brandstol / dopo / tim
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Orientering om
energisituationen
Unionernes methanolordning
fungerer i det store og hele
udmærket, omend den krær-er en
hel del papirnusseri, og som er
supplement er der nu tilli-se
etableret en ny ordning. der
tilgodeser den, der ikke er medlem
af en af unionerne.

Som bekendt kan medlemmer al RC-unio-
nen, CL-unionen, Fritfl-t'vnings-unionen,
Jysk Fynsk Modelbddsunion og Dansk RC-
Car union købe ren methanol og/eller fær-
digblandet brændstof hos en række særligt
godkendte forhandlere. Ordningen er base-
ret på en dispensation fra de almindeligt
gældende giftbestemmelser udsredt af Mil-
jøstyrelsen. Den administreres af RC-unio-
nen, og den er nu så omfattende, at der år-
ligt sælges mere end 15.000 liter brændstof
inden for rammerne af denne dispensation.

Sådan gør man, hvis man er
medlem af en af unionerne
Når man som unionsmedlem ønsker at kø-
be methanol eller brændstof, henvender
man sig hos en af nedennævnte forhandlere
medbringende sit medlemskort til sin
union. Man kan ikke få udleveret >paknin-
ger< på mere end 2,s liter, men hvis man er
storforbruger. er der inter :il hinder lor. at
man kan kobe t-Ie:e paknirge: ad ganger.
\1an skal underskrire en kg-:s:ornula:.
hvoraf fremgår narner på koberen. med-
lemsnummer og union samt der antai lirer,
man køber. Desuden fremgår af formula-
ren de betingelser, som man får methano-
len overdraget på, og man får en kopi af
denne formular med hjem, så man aldrig
behøver at være i tvivl om, hvad man har
skrevet under på.

En af betingelserne er, at emballagen
skal være forsynet med en advarselsmær-
kat, og en sådan skal også sidde på tank-
ningssystemer eller andre beholdere, som
man hælder methanolen over i. Det er også
bestemt, at man ikke må overdrage metha-

nolen til andre, og at den kun må bruges til
bræncistof i modelmotorer.

Godkendte unionsf orhandlere
Følgende er godkendte til at måtte sælge

methanol og brændstof til unionsmedlem-
mer:

Frode Andersen, Mini Hobby, Tårnvej 303,
2610 Rødovre

Henrik Kejlå, KSS Hobby, Rødovrevej 47,
2610 Rødovre

Per Falkenberg Andersen, Nitro RC-Hobby,
Frederikssundsvej 259, 27fi) Brønshøj

Ole Schwencke, Oliefabriksvej 222, 2710
Kastrup

Ole Harder, RC Hobby Center, Torsholms
A116 6, Tulstrup, 34fi) Hillerød

Morten Jørgensen, Eriksvej 32, 37fi) Rønne

Poul-Erik Witzel, Bøgedevej 12, 41fi) Ringsted

Tage Larsen, Døjringevej 12, 4190 Munke
Bjergby

Preben Jensen, Faksevej 10, 4652 Hårlev

Stig Klausen, Skyttemarksvej 9E, 4700
Næstved

Peler Knudsen, Transmerc, Næstvedvej 73,
Bårse, 4720 Præstø

Knud Juel, Søllehusvej 3, Ø. Karleby, 49fi)
Nakskov

Finn Arentoft Jensen, Kløvervej 32, 58fi)
Nyborg

Svend Erik Hansen Skov, Vejlevej 132,6{n0
Kolding

Olav Nielsen, Varregårdsvej 12,6065 Veerst

Jørgen Jepsen, Bakkevej 4, 62.61 Bredebro

Knud Langendorff, Perlegade 80, 6400
Sønderborg

Verner Xristianxn. Fa. ,{ugust Schlosser. Fr.
den 7.'s Gade. 6600 \'ejen

-{rnt}r Jep:en, Fa. Dall & Jepsen. Ottenænge
t. 6,630 Redding

Peter Jessen. RC-Xodelspon. Strandbl gade
15,6700 F-sbjerg

Ole Toft, Roustvej 14E, Roustby, 6E{X} Varde

Per Ørum, Cykelhjørnet, Hovedgade 107,6911
Spjald

Iæif Eskildsen, Munkedalen 12, 70E0 Børkop

Poul Erik Damkjær, Bæltix, Slelde, Skibel,
71ffi Vejle

Kaj Aage Sørensen, Fibaero Modeller,
Skolegade 27, 7200 Grindsted

Svend Ove Andersen, Lind Hobby,
Hovedgaden 2E, Lind, 74fi) Herning

Asbjørn Haugland, Helgesensvej 10, 7500
Holstebro

\iels Christensen, Mølgårdsvej 31, Gudum.
7620 Iæmvig

Hans Matthiesen, Drammelslrupvej 105, Balle,
E3fi) Odder

Ib Roslev, Lindevej 6, E75l Gedved

Jørn Pedersen. Hobblkælderen, Dumpen ll,
E8fi) Viborg

Hans T. Lorentzen, Dumpen lE, EE00 Viborg

Svend B. Andersen. SA Radio, Bysmedien 31,
Tebbestrup, E900 Randers

Iæif O. Mortensen, Mlk. Aviator, Hesteskoen,
Rørdal, 90fi) Ålborg

Axel Mortensen, Silver Star Models,
Sjællandsvej 3, 95fi) Hobro

Helge Juul Madsen, Islandsgade 9, 9850
Hirtshals

Svend Erik Seerup, Vesterbyvej 6, 9990

Skagen.

Ny ordning for hobbyfolk, der
ikke er medlem af en union
For at tilgodese de hobbyfolk, der ikke er
medlem af en af unionerne, har Miljøsty-
relsen forsøgsvis etableret en sideløbende
ordning for disse. Den fungerer på den må-
de, at hobbyudøveren skal henvende sig på

den stedlige politistation, hvor han - hvis
han er fyldt I 8 år - kan få en politirekvisi-
tion, som giver ret til køb af højst 6n liter
methanol, som ved udleveringen er opblan-
det med mindst l09o amerikansk olie eller
med mindst 890 smørende, syntetisk olie.

Denne rekvisition kan bruges i forretnin-
ger, der har en såkaldt >detailhandlertilla-
delse< (som udstedes af Kemikaliekontrol-
len, Skovbrl'net 12, 2800 Lyngby). Kan
man ikke t'inde en sådan forretning, må re-
kvisitionen kunne indløses hos en materia-
list, hvis man kan få ham til at blande olien
i methanolen. Bruger man syntetisk olie,
må man nok selv medbringe den hos mate-
rialisten.

Unionsforhandlerne må desværre ikke

- på grundlag af unionernes dispensation

- udlevere brændstof på en politirekvisi-
tion. Ønsker en unionsforhandler også at
kunne betjene ikke-medlemmer, må han
derfor også sikre sig en detailforhandlertil-
ladelse gennem Kemikaliekontrollen, og
han får således to forskellige ordninger at
holde rede på, idet de to forskellige former
for udleveringsdokumentation ikke må
blandes sammen.

Vi kan kun hilse med tiliredshed, at der
nu sker en vis >liberalisering< af methanol-
restriktionerne. Blot kunne vi ønske os, at
det var sket på en lidt smidigere måde. Men
det rådes der måske bod på i løbet af 1983,

hvor Miljøstyrelsen har stillet forhandlin-
ger om en mere smidig brændstofordning i
udsigt.

Lad os slutte med - for god ordens
skyld - at slå fast, at handel med brænd-
stof, herunder importeret udenlandsk
brændstof, uden nogen form for kontrol
stadig er forbudt, og at der lalder bøder,
når Kemikaliekontrollen konstaterer så-

Ole Meyer
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En Easy B-model formår næppe al påvirke en

brevvægt - samlel vægr: knap 2 gram!
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20 minutter med
)papirflyver((
Efterhånden er der en del, som er begyndt
at eksperimentere med indendørsmodeller,
og det er meget glædeligt. Vi må se at få
gang i vores DM og andre indendørskon-
kurrencer i nær fremtid. Her er foreløbig
lidt inspiration. Det drejer sig om englæn-
deren Dave Pymms fantastiske Easy-B
(EZB) papirmodel, der fløj lidt over 20
(tyve!) minutter i Cardington luitskibshal-
len for et par år siden. Det karakteristiske
ved modellen er den sparsomme brug af
træ, idet modellen ved kontrolvejningen

kun belastede vægten med 0,8 g (excl. mo-
tor). På rekordflyvningen (uofficiel ver-
densrekord for papirmodeller) vejede mo-
toren 0,87 gram og fik 2.048 omdrejninger,
som inden starten blev reduceret med 80.

Propellen er meget stor og næppe egnet

til vore haller. En mindre propel og tynde-
re, men længere motor og en lignende mo-
delvægt skulle kunne bringe fantomtider i

8-10 meter haller.
Til modellen er der brugt balsa i vægt-

klasse 4-6 lbs. JK
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Om at lave bogstaver, le alm. papir. Alt papiret bliver derefter li-
met sammen hele kanten rundt, hvorefter
det vil være let på et byggebrædt at skære
bogstaver mm. ud med en superskarp bal-
sakniv efter det, der er tegnet.

Jeg plejer altid selv at bruge de kantede
US Air Force bogstaver og tal, da man så

kan bruge en lineal ved udskæringen. Det
er et stort arbejde at tegne pæne figurer, så
jeg laver altid en masse ekstra sæt til 8-10
modeller.

Angående bogstavtyper, så kan man
f.eks. kigge i avisen, i tidsskrifter osv., hvis

j aøtoe tal og stafferinger
i tyndt japanpapir
Tyndt japanpapir passer bedst til dekore-
ring af fritflyvende modeller, selvom et par
almindelige stickers også kan pynte. Når
jeg laver mine bogstaver og tal til modeller-
ne, folder jeg et stykke A4 papir på langs

og tegner på den ene halvdel de ting, der se-

nere skal skæres ud. Derefter tager jeg et
antal stykker tyndt japanpapir i kontrast-
farve, som jeg lægger imellem de to halvde-

man vil have lidt inspiration. JK

I

Futaba og senjce
Under denne orersi:-:: ..-:::: l-::--.r- -:-:-.:--.:.
Kristensen fra Hic:::-:; \J:.::.-lrr:..-: : \t.'
delflyve Nyt 4/81 e: l=i=::::. -r: :::::.:: >3:-

vice er et ukendt be_s:e: :--: :---::,:-: i-:::: irr.-
port Danmark.<

Jeg oplevede foi:':r.:; rJ :..,ri t-: ::. -:i+.
disk nedsat rækkeviod: -" :-: i-:.:: l- \lHz
anlæg. Radioen bler r :a R-.: -- .-: :- : .-:. ::..::J:
Futaba Import for repa:a::--: l: -.;:::::::n:-
levering blev jeg kontak:e: a: ):::;-:. E:::: en
længere samtale vedr. fe_ii:-':-:_l- -:: ::::å:eo:
han reparation pga. srop ic: l- \ill: -.:; ::::J
udgangen af 1983 og onkc.::-:_:.-. . =: ::'i-
finding af periodiske fejl. .{:..=:*i.: ':.:r :::-:-
neret direkte til mig uder: u:;:i: .i :--_:::. i-.
Jeg føler, jeg er blevet godr b,::.a:-:-:: =: F:::a!a
Import.

Med venlig hilsen,

JØRN VINTHER
Grønhøjgårdsvej 181, 26lL) T3zi:.-:

Graupner service?
I relation til sidste læserbrer', som omtalte Futa-
bas sen ice, kan jeg opll se. at det ikke kun er Fu-
iaba. der har der:le nangeiiuli: ser:;e. E::e:
-:- 

.- --i--- 
---:--:--- - I'r: --,= ---:----: --: :! '=-:- -J3, -!- :--

--111:-:::. :--:. :1- r=:i: -.-.:::: r::-r. :-.\:'-
:-'J...,4 l--:-.: -.-' L--:--..:.. -a_: S:--:\!---

:: ...r.: :,: :--.=:::-:: :::.:-:i: ::-1-. :-lf: ;:;-

: , -: -r::.- -..:.. .-i-':- r:.-,-:--^ *3-.4,5:gt u-g\
-- .. -_ ::_-:- ,::-- -a\----.. -:--:.

Ss:--: :. l3 6 r r jeg på Skagen modelflyve-

;-aC. ui.al tb: ei rei kraftigt styrt, hvorved
nod:ager og srik til seno€r tog en del skade. Nu
iar jeg imidlertid i den heldige situation, at jeg

kendte den lokale Graupnerforhandler, som al-
lerede samme dag fik mit anlæg, et Varioprop
Erpert, indleveret sammen med lader, det hele
skulle jo gerne gås igennem; det viste sig senere,

at det bestemt ikke var den store fordel.
Omkring d.21/6 ringede jeg til Skagen for at

høre, hvordan det gik med anlægget. Han havde
desværre ikke haft tid til at gå det igennem, men
jeg kunne ringe igen den næstkommende uge.

Da jeg ringede til Skagen igen, havde han fået
ser på anlægget, han kunne da oplyse mig, at der
muligvis var en kortslutning i batteriet, samt at
krystallet var defekt. Han ville så hurtigt som det
nu var muligt sende det hele til Graupners repa-
ratør i København for at få det ordnet, men der
ville nok gå et stykke tid, før jeg fik det tilbage,
men så ville det også være som nyt igen, blev der
sagt.

Jeg ringede imidlertid flere gange til Skagen i
løbet af juli måned for at høre på anlægget, men
han havde desværre heller ikke hørt noget, men
han kunne da ringe til reparatøren i København.

Først i august fik forhandleren i Skagen sen-

deren retur med den besked, at den intet fejlede.
\{odtager, batteri, servoer og lader havde repa-

ratøren sendt til Graupner i Tyskland, der var et

eller andet han ikke kunne lave ved modtageren.
Endelig be,eyndte der nu at ske noget, teenkte
jeg. med det store serriceapparat, som de viser i
Ceres t-ine kaialog "50 Jahre Graupner Modell-
ba:,,. \unre der da ikke tage mere end ca. tre
i_ig3r.

Sids; i august ringede jeg til Skagen igen, for-
handleren i Skagen havde ikke modtaget noget
endnu, men han lovede at ringe til reparatøren
næste dag, ca. to dage efter ringede jeg igen og
fik den besked,.at reparatøren ville sende anlæg-
get med det samme. Nu kunne jeg da komme ud
og flyve i weekenden, men der kom intet anlæg,
selvom der blev rykket flere gange.

Endelig, omkring d. l0l9 kom anlægget tilba-
ge fra den store rejse Graupner i Tyskland, Kø-
benhavn og Skagen, nu var der såsandelig også
gået 3 måneder. Havde jeg vidst, at det ville tage
så lang tid med a1 få det lavet, havde jeg selv
pumpet min cykel og kørt ned til Graupner i
Tyskland, så kunne jeg da have sparet ihvertfald
to måneder samt en masse ærgrelse. Forhandle-
ren i Skagen havde modtaget anlægget i samme
stand, som da han sendte det afsted, der var intet
lavet ved det. Forhandleren i Skagen kunne
imidlertid ikke give nogen forklaring derpå. Han
fortalte mig, at han havde prøvet at ringe repara-
tØren op flere gange, men der var ingen, der sva-

rede, men han skulle til Alborg den næstkom-
mende tirsdag, så kunne han da smide anlægget
af på min bopæI. Det var også udmærket, men
vinteren nærmede sig, for vi var jo efterhånden
nået godt ind i september måned.

Jeg fik en bekendt til at hente anlægget allere-
de samme dag, men det viste sig nu, at der mang-
lede en servo og laderen. Jeg ringede til Skagen
for at gøre ham opmærksom på dette. Her fik
jeg at vide, at det var det eneste han havde mod-

fortsættes næste side
I

i

t'-
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taget, men var det tilfældet, at der manglede dis-
se ting, var han da villig til at give mig en anden
servo og lader, så kunne han på et senere tids-
punkt finde ud af, hvor mit var blevet af. Jeg
sendte igen min bekendte afsted efter disse dele.
Han fik da også min servo udleveret plus en la-
der, hvor der manglede ladestik til sender og
modtager, så man skulle næsten tro, at der var
nogen, der havde interesse i, at jeg ikke kom ud
og flyve mere i år.

Så er det, at man spørger sig selv: Kan det væ-
re servicen hos Graupner i Tyskland, reparatø-
ren i København eller forhandleren i Skagen?

Hvis det er tilfældet, at servicen er på det ni-
veau, som forhandleren har givet udtryk for, er
jeg færdig med at flyve med Graupner anlæg, og
det er jeg da også overbevist om, at andre er. In-
gen kan da være tjent med at have et anlæg til re-
paratør i juni, juli og august måned, hvorefter
man får det retur i samme stand, som det blev
afleveret.
PS: Til slut vil jeg tilføje, at jeg har fået mit an-

læg repareret et andet sted. Der var servicen helt
i orden, fra jeg afleverede det og til jeg kunne
hente det igen, gik der 14 dage, og så var det gået
igennem fra A til Z og fungerede tilfredsstillen-
de.

JØRN HONORE
Snekkesterstenvej 15, 9270 Klarup

Vi harforelagt brevet for Graupners danske im-
portør, Ib Andersen Hobby Aps i Aalestrup, der
har svaret:

>Sagen har været komplet og aldeles forklud-
rel fra starl til slut. Det ville for alle parler have
værel bedst for klageren al undersøge sagen, før
han urigtigt og pd forkert grundlag farer i blæk-
huset.

36

Hverken mit Jirma, min semiceafdeling eller
Graupner-fabrikken har overhovedel været

medvirkende i sagen, der er forløbel sdledes:
Det brugte anlæg (har været brugt i Dronning-

lund gennem Jlere dr), som Jørn Honord købte
hos Henrik Wynne, Skagen, blev af sidstnævnte
sendt til >>service<< pd el mig helt ukendt RC-
værksted i Københavnsomrddet, hvorfra det vist
kom tilbage adflere gange. Det skal lige tilføjes,
at Henrik Wltnne ikke er Jorhandler af Graup-
ner-artikler, men han udfører bl.o. mine motor-
reparationer. Grundet gammelt bekendlskab så-

vel som det netop nævnte har l|/ynne vedfå lej-
ligheder fdet enkelte varer tilsendt.

Hvad der er sket mellem Honord, lllynne, del
ukendte værksted i Københovn og etentuelt an-
dre, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det er
mig komplet og aldeles uvedkommende. Jeg kan
kun tage ansvar for de serv'iceartikler, der Jra
forhandler kommer til mig, htorefter jeg sender
delene til mit serviceværksted - og så gdr det
kommandovejen tilbage igen efter endt repara-
tion. Sådanne ting kan man stlre - ikke ting
som man intet kender lil.

,,Erlig tolt mener jeg, at Jørn Honord skylder
mig en undskyldning for sit aldeles ubegrundede
angreb pd min service.

Venlig hilsen, Ib Andersen<

- Til Ib Andersens sidste bemærkning skal vi

fra redaktionens side lige tiføje, al det vel er
Henrik Wynne og/eller det ukendle københavn-
ske værksted, der skylder Jørn Honori en und'
skvldning for den dårlige behandling, der har
ntedført at Jørn Honore - Iilsynelodende ube-
retriget - hor følt sig svigtet af Graupners ser-
t'ice.

Om at forbedre
byggestandarden
Der er meget stor forskel på de enkelte mo-
delflyveres byggestandard, det vil sige den
rent håndværksmæssige udførelse af byg-
ningen af modellen. Denne forskel er na-
turligvis betinget af talent, fingerfærdig-
hed, tålmodighed, erfaring samt den måde,
man har lært modelbygning på. Der er altså
gode og mindre gode håndværkere, men
har det nogen betydning?

Det har det naturligvis, dels vil en dårligt
bygget model flyve dårligere end en tilsva-
rende godt bygget, og dels vil en godt byg-
get model have større overlevelseschancer i
hårde landinger osv. Det betaler sig derfor
at gøre lidt ud af sine modeller. Efter man-
ge år som modelbygger/flyver vil man na-
turligvis have sine egne specielle hånd-
værksmæssige metoder, der ikke altid let
kan overføres til andre. Jeg har her frem-
draget nogle ting, der ofte falder i øjnene
ude til konkurrencer, og skitserne skulle ta-

I

J

le for sig selv. JK



Lav selv et digital lommevoltmeter
Vi kender vel alle problemet, når man har
været på flyvepladsen en hel lang dag med
fint sommervejr. Når så man har drukket
eltermiddagskaffen, melder spørgsmåier
sig, om man nu har strøm nok på modta-
gerdeac'en til 6n tur til.

Ud fra disse betragtninger og er ønske
om et voltmeter, der var nøjagiier nok, ril
at det kunne bruges i 4 til 6 r'oit-området,
hvor modtagerens deac jo ligger, beg)'ndte
jeg at se mig omkring i elektronik_iunglen,
om der skulle være dukket noget op, der
kunne bruges til lormålet.

Eiter at have undersøgt de forskellige IC
(integrerede kredse), som er tilgængelige,
fandt jeg fremt il kredsen LNI 3914. Dette
er en kreds, der kan bruges som lineær digi-
tal voltmeter. I den opstilling, jeg har teg-
net i fig. l, kan man få kredsen til at arbej-
de i området 4,60 volt til 5,60 volt. Opstil-
lingen arbejder med LED (lysdioder), som
indikering for de lorskellige områder, der
er opstillet i fie. 2. Som det lremgår af dia-
grammet, er det meget få komponenter, der
skal bruges, det hele kan være i en pille-
æske (hovedpine!!!).

En anden fordel ved denne opstilling er,
at den ikke behøver strøm - den forsynes
fra det, den måler på.

Den trækker nok en hel masse, er der no-
gen, der vil sige, men nej! Den trækker fra
12 til 14 mA, det er ca. det samme som din
modtager og 6n servo (i ro) bruger. Det er
heller ikke meningen, at instrumentet skal
være tilsluttet hele tiden!

vostikket sættes i en ledig kanal på modta-
geren.

Der er dog et men ved denne konstruk-
tion! Det er nødvendigt at have adgang til
et digitalvoltmeter og en variabel strømkil-
de for at justere den nøjagtigt, hvilket jo er
en forudsætning for at have den rigtige
glæde af den.

Justeringen loregår på følgende måde:
Tilslut voltmeteret til en variabel strøm-

kilde og et digiialr oltmeter. Indsril srrøm-
kilden på -<.,<0 rolt. juster Pi. så D9 og Dl0
l1'ser op :amtidig. Indsiil på .1.70 rolt. ju-
ster P2, så Dl og D2 l1'ser op samtidig. Det-
te skal gøres et par gange, mens man på det
tilsluttede digitalvoltmeter kontrollerer, at
to lysdioder skifter netop ved 0,01 volt (6n
hundrededel volt).

På radioanlæg, der har et ladestik i for-
bindelse med atbr-vderkontakten. kan derre
bruges, når der måles. Er der ikke er sådani
stik, eller vil du hellere have et i1'spanel på
dit instrumentbord (det må være alle tiders
til en semiskala), sætter du en servoledning
til voltmetret (med en afbryder udvendigt),
så vil du med et enkelt blik igennem cock-
pittet kunne aflæse din deacs tilstand. Ser-

Fig. 2.

LED Volt
Dl 4,61-4,70
D2 4,71-4,80
D3 4,81-4,90
D4 4,9r-5,00
D5 5,01-5,10
D6 5,lr-5,20
D7 5,21-5,30
D8 5,31-5,40
D9 5,41-5,50
Dl0 5,51-5,60

Dl I er en almindelig
diode, der beskytter-
for forkert tilslutning

c1

Når denne justering er tilendebragt, har
man et voltmeter, der har en nøjagtighed,
som er så høj, at et tilsvarende fabriksfrem-
stillet voltmeter ville koste omkring 1.000
kr.

For at gøre det morsomt og hurtigere at
aflæse, vil jeg foreslå, at du bruger røde
LED for DI-D2-D3 og gule LED for D4-
D5, og resten grønne, derved får man også
en visuel indikering.

Skulle du løbe ind i problemer med at
ilnde stumperne i din sædvanlige løsdels-
forretning, kan det oplyses, at jeg har både
print og IC på iager.

Forhåbentlig kan dette voltmeter for-
hindre de nedstyrtninger, der opstår, når
der lige tages deh sidste tur, som man altså
ikke skulle have taget.

Har du problemer med at lave et voltme-
ter selv, så ring til mig:

Svend Seerup ,08-44 54 30. tr
') ,.r

Stykliste:
Rl = l0 kohm
R2 = l0 kohm
R3 = l0 kohm
R4 : 150 ohm
R5 = 560 ohm
R6 = 390 ohm
Pl : 250 ohm
P2 = 500 ohm
Cl: l0uF,/16V,-:
Dl-Dl0 : LF,D /. / /-,
Dll:lN400l , '
IC I : LM 3914 + sokkel )

Ca. pris 93,- kr. + print. -/
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Et godt år!
1981 er ved at slutte, og så er der jo tid til at
gøre status. Det er vi ikke kede al at gøre i
vores skala-gruppe i år. Det var en godt år.

Vi startede med skala-dommerkursus, og
der var mange som deltog. Dette kursus gø-
res færdigt til april 1982, og så har RC-
unionen et virkelig godt hold af skaladom-
mere. Det har vi manglet, ikke i kvalitet,

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
giftf ri.

Ring og hør vore priser!
- og få tilsendt vore

prospekter!

Skriv til:
DANWELL INT.

Flagspættevej 6, DK.4700 Næstved

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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men i kr aniitei. \'i risikerede jo at komme i
knibe iør. hris bare dn dommer blev syg el-
ler skulle på ferie, når der var stævne. Det
er iør'rigt vore gode gamle dommere, der
hovedsageligt står lor uddannelsen af de
nye på holdet. Og en sådan dommeruddan-
nelse inden for skalasporten har de endnu
ikke i de øvrige nordiske lande, så der er vi
foran. Vi må sige, at på det punkt var l98l
godt.

Og det gjaldt også vore skala-træf i det
forløbne år. Det ser ud til, at det var en
ting, hvor der lå et virkeligt behov, som
skulle dækkes. Jeg har modtaget mange til-
kendegivelser, der viser, at skalapiloter har
glæde af ved en sådan lejlighed at træffe
sammen, udveksle erfaringer og blive hep-
pet lidt op. Så de træf skal vi også have på
programmet foremover, det kan man trygt
stole på. Vi søger iøvrigt arrangører til
skala-træffene i maj måned 1982. Det er
sjoit at hare sådan et stævne, og je_e op-
fordrer klubber. der er interesserede, om at
koniakte mig snaresi. Træffene skal falde
på de tre iørsre lordage i maj måned med
søndagen som resen edag.

\-ores D\l-skalastærne rar nok liii blæ-
sende i år. men rar eller. en cejlig oclerel-
se. De havde arrange:3: de: gcdr :lor Fal-
con i Veerst, og eiter Ce: mr:s:e: r il r i ger-

ne løre dette stærne ridere i 19S1. hior det
jo skal afholdes på Sjællanc. \'i haber, at
der er rigtig mange. der .,:i hare nodeller
færdige til at deltage her: slærner vil nok
komme til at ligge i august måned. Je-e vil
da prøve om min \\'estland Llsander kan
blive t'ærdig til DM-82:

Årets højdepunkt var det lørste nordiske
mesterskab i stand-off scale. som vore se-

miskalamodeller hedder i internationalt
sprog. Det er den eneste lorm for skala,
som vi dyrker i Danmark, selr.om der ved

NM-81 var et par modeller fra dansker-lej-
ren, der nærmede sig fuldskala - de var
imponerende flotte. Men dette stævne kan
I jo nyde billeder fra her i bladet. Det blev

Koncentration -før slaget -
Herbert Christo-ffersen med sin
B-21D Lifurator før han skal

-ti',,,e ted \ordisk Mesterskab i
stand-off skala.
Foro: Peter Friis.

til en andenplads for det danske landshold
og en tredieplads til Ivar Nobel. Vi må have
en mulighed for en god placering ved et

VM, hvis der da kommer sådan et i 1982.

Det skal vi nu nok høre mere om senere.
Vi har altså god grund til at være nogen-

lunde tilfredse her ved årets slutning, og det
er jo meget rart, men nu skal vi til at sigte
på et nyt år med dets oplevelser og dets glæ-
der. Og jeg tror, at der er mange, der glæ-
der sig. Det er jo en skøn og dejlig sport,
denne skalasport! Skalagruppen siger tak
for l98l og ønsker alle en rigtig god jul -
husk nu at ønske jer de rigtige gaver (lim,
pinde mm.) - og så ellers pøj-pøj med det
nye år. Det er dejligt at have noget at se hen
til. Benny Juhlin

Farvel til Bent,
goddag til Otto .....
Som I r il se under de oflicielle meddelelser,
er der sket et skift i styringsgruppen for
skalamodeller.

Det er Bent Lund fra NRC, som i nogle
år har været Jyllands repræsentant i sty-
ringsgruppen, der har ønsket at trække sig
tilbage til privatlivets fred, og vi to andre i
gruppen vil da gerne sige ham tak for det
arbejde, han har gjort her.

Otto Knudsen fra Midtjysk Modelflyve-
klub har påtaget sigjobbet eiter Bent, og vi
andre byder ham velkommen til et sikkert
godt samarbejde. Vi håber, at Jylland her
har fået sig en god og aktiv mand for skala-
piloter. Ottos adresse og telefonnummer
har I her, hvis der er nogen problemer, som
han skal hjælpe jer med:

Otto Knudsen
Danmarksgade 12, 7 490 Aulum
Tlf. 07-47 30 60

Endnu engang velkommen i styrings-
gruppen, Otto! BJ.
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Nordisk Mesterskab
i RC-svæveflyvdng,
d. 10.-1"3. sept. 1981
Nordisk Mesterskab er et højdepunki, som hele
Nordens RC-svæveflyve-elite ser frem lil. I år
stod vi selv for arrangementet af detre :rad:rions-
rige stævne, som iøvrigt fejrede 10 års -iubi-
læum.

Da NM blev til
For godt en halv snes år siden diskuierede ),ior-
disk Modelflyveråd, om der nu også r'ar basis
for endnu en NM klasse. \avnJigr nordmænde-
ne pressede på. Var det er lokalt modefænomen?
Eller var det virkelig andet end pure held, når
disse nye motorløse RC-fl1'en sjælden gang ikke
prompte faldt ud af himlen? \Ian enedes om at
give nordmændene lov til at arrangere NM i for-
bindelse med RC Sr'ær'eflpeugen på Pellestova
ved Lillehammer.

9 år senere (10. gang) i Hanstholm var 76 men-
nesker samlet i 34 dage omkring det hidtil stør-
ste arrangement med fuldtallige landshold fra al-
le 5 lande plus de senere tilkomne juniorer. Æe-
ne den norske delegation talte 23 incl. supporte-
re, ledsagere og fankor, heriblandt enkelte der
var med dengang i 1972.

Det skete i dagene 10.-13. september i Hanst-
holm, efter at alle 5 nordiske lande efter tur har
arrangeret. Der flyves i to klasser, højstart og
skrænt, og torsdag aften blev slagets gang god-
kendt ved jurymødet. Det blev højstart hele fre-
dag og skræntflyvning om lørdagen, og om søn-
dagen skulle vi afslutte med endnu en højstarts-
runde eller to.

Helt sådan gik det ikke, for søndag silede reg-
nen ned indtil et kvarter efter, at vi havde opgi
vet mere flyvning og definitivt afsluttet konkur-
rencerne. Derefter gik man selvfølgelig ud og
fløj på egen hånd. indtil en kæmpe tordenskllle
overbeviste konkurrenceledel;er. o::: de: :_e:ige :

dens dispositioner.
De fysiske rammer ra:- \'i_:-:- B-_:: P:::.----:.

hvis >kun< 64 senge ;ra:re:.::!i:::: :: .:-.: ::-
tellitlejr på Klitmolle: K:... \-=:-.-.:::::: :å -:--

Claus Tønnesen (længst t.v.) starter sin reservemodel Aquilla Grande hjulpet af (fra venslre) Peter
Fronk, Peter Bech og Gunnar Bryde. Claus havde pd dette tidspunkt afskrevet sin første model
l00Vo, men formdede alligevel at vinde juniorklassen med god afsland ned til nummer to, Magnus
Johansson Jra Sverige. Foto: Jørgen Larsen, Thy RCK.

Norske Erik Christervr : .:: j.t':":,:;e: rei s:c _'io::e si;rænis'æter - h1ælper Thorbjørn Jespenen.
Bemærk Thorbjørns hus,-.e: .\' i-:r'::der?. .lnne Grete ){organ, mor til den norske højstart-junior
deltøger, strikkede ens i.',e- : --:::tt::.e _ianer til iæle holdet.

sionatet gjorde deres til, at dette NM blev en op-
levelse for alle. Mildt sagt.

Højstart
Fredagens højstartskonkurrence blev afgjort
med tre runder. Vores to gange tidligere nordi-
ske mester Peter Frank var naturligvis overvåget
fra morgen til aften. Jo, det lykkedes. Han
vandt pokalen for tredie gang i trzek og dermed
til ejendom. Se på resultatsiderne ba,s i bladet
hvor tæt han bler fu!_el iil dørs.

\o:dnænd:le rr:\ke glaie. io: Ce::: håb
TV c. G. e s: lc = \ r: :E:i : 

= 
: :. : e ::. : : J :. ::. :- : c :

-i- - --.:-;- :- :-!.S=...--.-----;-. f : -4J. U;l i,lqd

::: ::- :-== =-;: r--::---:--f:,=r ia;g: ne(i ad
:-;s::-:::-- De: :- :: :-:ri:g konkurrencedag,

blot synd at vi måtte nøjes med de tre runder
med en så spændende stilling.

Vor egen junior C/aus Tønnesen var et par
klasser bedre end sine konkurrenter, og selv en
brøler, der kostede ham hans bedste model
(100q0), formåede ikke at frarøve ham første-
pladsen.

Skrænt
En jær'n østenvind ga\,en ny konkurrencedag af
de store for skræntpiloterne. Vi fløj på hjemme-
'bane med slon DH(( på en typisk dansk mellem-
kiasse harskrænt ved Thisted bredning. Det blev

- som det plejer - en hård fight mellem Dan-
mark og Sverige. Vi husker specielt fjerde runde,
hvor vores Danmarksmester Klaus Unlrieser
mistede et sving, og to hosstående svenske delta-
gere udbrød to velsynkroniserede glædessuk plus
>nu begynder det at blive helt menneskeligt!<

Det sås tydeligt, at svenskerne kom for at vin-
de, men Klaus klarede skærene og hentede efter

for&ættes næste side

Hasselager R/C
Hobby

Fjernstyringsanlæg *
byggesæt * motorer

* tilbehør
lndhent tilbud

- vi sender gerne!

Hovedvejen 62
8361 Hasselager
Tlf. 06.28 15 28

39



6. og sidste runde fuld oprejsning for sin lidt
klodsede optræden i det norske højfjeld sidste
år. Danske skræntmodeller bar i år tydeligt præg
af svensk inspiration i form af forøget spænd-
vidde og sideforhold. Til gengæld var svensker-
ne ikke sene til at adoptere Klaus' flyvestil, der
er eminent på typisk danske skreenter. Det fak-
tum, at de kunne foretage denne omstilling med
held midt under et NM, vidner om, hvilke utro-
ligt dygtige piloter, vi her havde med at gøre.

De gjorde arbejdet
Det er et job af de større at stille et sådant arran-
gement på benene, og det sled hårdt på det mid-
lertidige NM-udvalgs hjerner og skriremaskine-
farvebånd i månederne forud. Hi,ilket dog nok
var for intet at regne mod den indsat-s, der under
stævnet blev ydet af den 13 mand store hånd-
plukkede skare af officials. De gjorde arbejdet:
Eric Frank, Henry Frank, Flemming Møller Jen-
sen, Lone Buch Rasmussen og Jens Bulhler-Jen-
ser, alle Århus MFK, Keld Sørensen, Silkeborg
MFK, Flemming Andersen, Klaus Høst, Philipp
Emborg Jensen og Jørgen Larsen, Thy RCK,

Knud Møller, Preben Nørholm og Jan Sangild,
Midtjydsk MFK. Desuden kom en del kendte an-
sigter forbi, nød udsigten og gav en hånd med til
glæde for 26 svedige hænder.

Hverdag igen
Det var en glad dansk holdleder Peter Bech, der
ved afslutningsbanketten søndag aften modtog
begge vandrepokaler for holdkonkurrencerne,
som svenskerne havde pudset pænt i dagens an-
ledning. Det var svært for svenske holdleder
Lennart Johansson at ønske tillykke, men han
tog det meget pænt, må vi tilstå. Han ønskede
alie relkomne til Ystad til august, hvor pokaler-
ne auer skal linde hjem til gamle Sverige - og
det skal de nok! Uenigheden opstår nok først,
når det skal afgøres, om det skal være for dage
eller for år.

Ja, præcist så fornøjeligt var det, og det var
det nogle timer endnu, indtil en lille træt skare i
Thisted lufthavn.vinkede farvel til vore islandske
venner i en motoriseret DC-9, der skulle bringe
dem hverdagen inden for rækkevidde efter en

Preben Nørholmuforglemmelig fest.

Tidtagere og svingdommer er gået i slilling bag A-basens sigteinstrument, f.v. Knud Møller, Jan San-
gild og Keld Sørensen.

Topfolkene fra DM i A-klassen. Fro venstre nr.
2, I og 3, henholdsvis Erik Toft, Per Andreosen
og Bruno Hedegaord.

DM 1981 i
RC-kunstfllvning,
d. 15.-16. august
Siærnei rar traditionen tro henlagt til Flyvesta-
tion Vandel og var ligeledes traditionen tro ar-
rangeret af Arhus Modelflyveklub, som virkelig
har forstand på de ting. Arrangementet klappe-
de fint og var særdeles vel tilrettelagt. Megen ros
til Århus for det.

Stævnet startede først over middag om lørda-
gen, fordi der var en militær øvelse i gang, hvor
flyvestationen var inddraget. Men da deltageran-
tallet ikke var så stort (16 piloter), og vejret storr
set var med os, blev der gennemført to flyvnin-
ger lørdag, så der var god tid til de sidste to run-
der om søndagen.

Bortset fra en enkelt, der havde vrøvl med lyd-
dæmperen og måtte udgå, gennemførte alle.

Hvad angår støjmålinger, blev det bekendt-
gjort fra stævneledelsen, at dersom man skønne-
de, der rar maskiner, som larmede for meget,
r ille man gribe ind og foretage sig det nødvendi-
,ce. Del er mit indtryk, at piloterne har taget støj-
problemer alvorligt og gjort noget ved det, der
bler i hr ert fald ikke grebet ind. Det synes jeg er
glædeligt, for der vil sikkert blive stiller skrappe
o_s konlante krav fremover.

På grund af den forholdsvis ringe deltagelse,
bler, der i modsætning til tidligere kun fløjet på
en bane, så der var lejlighed til at nyde det hele.

Det bør også nævnes, at der var to hold dom-
mere, fem på hvert hold. Det ene dømte B-pilo-
terne, det andet hold A-piloterne. Det var meger
velkvalificerede dommere, og der var da heller
ikke protester. Jeg synes, vi skylder dommeme
en stor tak for godt arbejde.

Hvad angår selve standarden i flyvningerne,
synes jeg at kunne konstatere en fremgang. Der
blev vist megen god og fin flyvning. Der er in,een
tvivl om, at der er flere unge piloter, som træn-
ger sig på oggør et stort stykke arbejde i trænin-
gen. Skulle jeg nævne en enkelt, ma det r'ære Pe-
ter Christensen, som helt sikkert arbejder se-

riøst, hvilket også kan ses på hans resultater.
Rent bortset fra, at man godt kunne tænke sig

flere deltagere, var det et godt og veltilrettelagt
stævne. Gunner Andreasen

Resultaterne blev bragt i >Meddelelser fra RC-
unionen<< i Modelflyve Nyt nr. 5/81.

12 9: \ordisk \testerskab i skræntfl5ning

... .1037 p.

... 186l p.

... 3788 p.

... 3496 p.

...3401 p.

.. l00l p.

Holdresultater:
l. Dannrarl ........
2. Srerige ..........
3.Norgc........... ..
4. Island.......... ........

Juniorklasse:
l Mikael Persson. S .. .

2. BrunoChristcnien, D ....
3. Peter Dahlbcrp. D ..
4. Vidar Brudal. N ...........
5. Benedikt Jcinsson, I .....
6. Måns Henningsson, S ..
7. CeirNjaa, N ...............

; l:1.1 n.
i:91 I.

ll{l) p.

J:S9 p.

. .16;6 p.
.{{l5 p.

. i5-q5 p.
.i{162 p.

. J0:9 p.

40



Jysk mesterskab 19E1,
Skjern d. l3/9
Det både blæste og regnede en cel på Cenne dag,
så kun 4 ud af ialt 18 starrende kunne ville fuld-
føre alle starter til årets jlske ns:erskab. Hugo
Ernst var i topform og droppede kun f7 sekun-
der i Al eks., hvon'ed han disurcerede sig kraf-
tigt fra resten af feltet.

Iøvrigt kan resultaterne jo ',ale tor sig selv!
Per Grunnet

Chuckglider: 1. J"rri R6;i!::: l:J rei..:- Claus Bo Jørgensen

52 sek., 3. Per Hil.sf; +! -i. {1.Ls,: Hugo Ernsr 573 sek.,2.
Erik Knudsen 308 sel.. 3. Ci:. Se:re!: l9-l iek.,.1. Ole Brauner
183 sek. A2 beg,: l. Lerf \r:l:e: -<5 ::k., l. Tomm-v Jørgensen 32

sek. A2 eks.: l. Jorn R6mursi .1Sl sek., 2. Finn Bjerre 355
sek., 3. Erik Jensen 2{6 se\.,.1. Tomm} Jensen 2{O sek., 5. Ole
V. Pedersen 148 sek., 6. Per Crunre:6: !ek. C2: I. Bjarne Jør-
gensen 244 sek., 2. Jens B. Xrirrensen 127 sek-

Danmarksmesterskabet 1981.,

Skjern d. 26.-27. september
Lørdag d.26. september blæste der en frisk vind
hen over Vestjylland til stor ærgrelse for de man-
ge fremmødte modelflyvere ved årets fritflyv-
nings-DM. Vindhastigheden lå mellem 5 og 8

m/sek., måske en smule kraftigere i støddene.
Det var for hårdt vejr for de fleste begyndere,
hvilket tydeligt understregedes af en række dra-
matiske højstarter, ofte med brækkede vinger og
kroppe som slutresultat.

Der var termik - det viste Finn Bjerre, Stef-
fen Jensen, Palle Pedersen, Peter Buch*ald.
Jørn Rasmussen og Erik Niensrædr red alle ar
flyve mar. i A2-klassen i førsre periode. Tilsire-
ladende skulle man bare srarre i en srille peioCe

- når modellen så r'ar i tophøjde, r'ar rermikken
der .....! 6 marer al ialt I I stanende i første pe-
riode tydede på, at vejret i _erunden var godt
nok.

I de øvrige klasser var statistikken imidlertid
ikke helt så pæn. Især gik det voldsomt til i Al
begynder, hvor ialt 2l deltagere kæmpede mod
hinanden og mod vejret. Leif Ejskjær lagde dog
godt ud med det ene af periodens to maxer, det
andet stod Lars-Henrik Dandanell for.

A2 begynder havde om lørdagen kun €n delta-
ger, nemlig Nikolai Riegels, der fløj med en Car-
rera >Strax<< - egentlig hverken Al- eller A2-
model, idet planarealet ligger omkring 24 dm'1,
men den fik lov at flyve i A2-begynderklassen.

I de seneste år har vi talt meget om wakefield-
klassens store fremgang i Danmark. Dette DM
gav dystre udsigter for klassens fremtid. Kun tre
deltagere, og alle tre var >gamle< wakefieldfly-
vere. Bjarne Jørgensen startede svagt, men førte
konkurrencen efter lørdagens tredie og sidste
start foran Jens Kristensen og Peter Rasmussen.

Gasklassen havde det heller ikke godt. Kun
Thomas Køster og Tom Orager var mødt op, og
ingen af disse fløj i lørdagens vind. Motorfllv-
ningen blev repræsenteret af Bjarne Jørgensen
og Erik Jensen i Dl-klassen. Erik fløj meget be-
slutsomt og endte da også som dansk mester. Pa-
radoksalt nok syntes hans model at klare sig væ-
sentlig bedre i det hårde vejr om lørdagen end
dagen efter.

En DM-specialitet er Wasp-konkurrencen.
Den blev afholdt for anden gang, og sidste års
vinder, Martin Oxager, lagde sig fra første start i
spidsen, en position han ikke veg fra i løbet af de

Peter Buchwald blev
ny Danmarksmester

i klasse F|A.
Når han smiler sd

fornøjet pd billedet
er det dog ikke pga.
dette mesterskab -

billedet er nemlig

fra EM-1980, hvor
han var holdleder -

og lige havde set
Povl Kristensen

blive nr. 2 i
wakefield-

konkurrencen!

tre starter, som alle blev fløjet lørdag. De tre
øvrige deltagere måtte nøjes med to starter hver
pga. ødelagte modeller.

I Al-ekspert var der lagt op til den helt store
konkurrence mellem landets tre førende eksper-
ter - Jørgen Korsgaard. Heinzi Lorer:en o-r

Hugo Ernsr. \Ien Heinzi riile ikie i':<:re .ine
modeller i ci:: hå:le "-'-i:. t-; ;:=:.5. ;3r :a:.
Jo:gen og Hugo ::ri spii. lr\:l\3: ;: 'oer,}::+:e s:g

al: e::e:::etiie ':a:: lå c; orel iul sekunier:o:-
an nulTlm3r :re.

Søndag - stille vejr
Lørdag aften og nat var der blandt mange andre
underholdende ting en stor diskussion om, hvor-
vidt man skulle aflyse et DM i tilfælde af dårlig
vejrudsigt. Mange mente, at det ville være for-
kert, da man jo aldrig kunne vide med sikker-
hed, orn vejrudsigten ville holde. Og minsandten

- på trods af en elendig udsigt for søndagen, vi-
ste vejret sig at blive fremragende. Det var stille,
overskyet, fugtigt, men det regnede først en lille
smule i sidste periode. Termikken var sparsom

- det var meget let at fly/e i dette vejr.
Under disse forhold skulle man tro, at det ville

være vanskeligt at ændre placeringerne efter lør-
dagens flyvninger. Det viste sig da også i A1
beg., at Leif Ejskjær kunne sikre sig sejren med
et max. og to gode flyvninger. Bjarne Mølkjær,
som havde trediebedst tid efter lørdagens starter,
blev nr. 2, mens Søren Christensen bliver num-
mer 3 - han lå på linie med Bjarne efter anden
periode. Iøvrigt var der stor jævnbyrdighed i
denne klasse, og må glæde sig over de mange
dygtige begyndere vi har.

I A2-begynder fik Nikolai Riegels konkurren-
ce fra bl.a. Taulov-klubbens Tommy Jørgensen.
Tommy halede støt og roligt Nikolais forspring
ind og endte med at vinde med 100 sek. for-
spring. Nikolai beholdt andenpladsen - i sin
første konkurrence nogensinde! - foran Peter
Rasmussen og den talentfulde Christian la Cour
fra Hillerød.

I Al ekspert lykkedes det ikke Hugo at score
et eneste max. om søndagen. Jørgen Korsgaard

derimod droppede kun 5 sekunder på sine 4 star-

ter og randt derfor med et minuts forspring over
Hugo. På trediepladsen kom Ole Brauner, der

kom slærkt igen efter to 2Gsekunders starter om
iørdagen. Oles klubkammerat Christian Sennels

r is:e ira t-ierdepladsen, at man ikke skal afskrive
Skir e-klubben i -{1-klassen, hvor de for nogle år
::den rar næsten enerådende. De kan hurtigt
konme helt til tops igen.

Det smuttede lor Hugo i A1, men til gengæld

ro-e han revanche red at vinde med de helt små

sr'æremodeller, chuck-gliderne. Tre nær-mar.-
flylninger om lørdagen blev fulgt op af en ræk-
ke rimelige timer om søndagen, og det rakte til
førstepladsen. Jørn Rasmussen og Peter Ras-
mussen kunne dog begge have blandet sig, hvis
de ikke havde haft nogle helt dårlige starter ind
imellem.

I ,{2 ekspert syntes Jørn Rasmussen at gå mod
endnu en stor sejr i denne sæson. Han havde ef-
ter femte periode øget sit forspring foran Peter
Buchwald, og da vejret var fredsommeligt, bur-
de det ikke kunne gå galt. Men i sjette start skete
et af disse uheld, som kan ødelægge ethvert re-
sultat. Under en cirkel med modellen på linen
må Jørn have trukket for kraftigt, for modellen
koblede pludselig, da han skulle til at cirkle end-
nu engang. Det blev 2.18 - og Peter maxede og
kom derved på førstepladsen.

I sidste periode droppede Peter imidlertid, så-

ledes at Jørn med et max. kunne vinde alligevel.
Men det fortsatte med at gå galt for ham - sid-
ste flyvning kom ikke engang op på 2 minutter,
hvorfor Jørn måtte se sig slået også af Steffen
Jensen - sidste års Danmarksmester - der med
en række gode flyvninger havde ligget i toppen
hele konkurrencen igennem. Peter, Steffen og
Jørn lå iøvrigt i klasse for sig selv - fra Jørn var
der over 120 sek. ned til nr. 4 - undertegnede.

Det skal noteres med glæde, at ialt i9 opnåede
tid i A2-ekspert. Det er et stort fremskridt i for-
hold til de seneste år. Og en af disse l9 var Jim
Prydsø, tidligere topfl1ver, og hans fire starter
om søndagen viste, at han ikke har glemt, hvor-
dan man gør!

k-

4l
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KSS HOBBY

Bj arne Jørgensen vand t v a kqfie ld k lasse n e,ft e r
en række virkelig gode flltninser - bortset _ira
første og sidste start hatde han rravr heie ieien
igennem.

B-iarne Jorgan:en rar ilke iil ar rippe af tør-
steplad*<en i *akelreld. Bjarne droppede kun 20
sekunder i søndagens fire srarter, mens Jens Kri-
stensen droppede 45 sek. i sin sidste start. Peter
Rasmussen fløj fire maxer, hvilket dog ikke
ændrede noget ved hans tredieplads.

Også P-30 klassen sejrede Bjarne Jørgensen i.
Her var der kun 6n anden deltager, nemlig Chri-
stian Sennels, der følgelig blev nr. 2.

I D2 havde Thomas Køster endnu lettere spil,
idet han var eneste deltager. Efter to starter om
søndagen blev han ftæl af at flyve mod så svag
en modstand, så han pakkede sammen igen.

På trods af lørdagens vejr blev det et godt DM.
Arrangementet var meget fint - Skjernklubben
stod for indkvartering og bespisning, begge dele
blev afviklet til alles tilfredshed, og distriktsleder
Jens Kristensen stod for konkurrenceorganisa-
tionen, hvilket også forløb på bedste vis. Der var
i det hele raget stor tilfredshed med årets f)M,
som også sportsligt s),nes ar have lået et tilfreds-
stillende udfald. Per Grunnet

Chuclglider: l. HuSo Errir :9J !€i.. l. Jfrn R3:muri€n 13.1
sel.,3. Peler Rarmuiten l9l:ei.. J. C,3ui B.r Jrrler.in lFi
sek., 5. Palle Pederien 53 sel. \tsp,lonlumnce: I. \la:rin
Oxager 90 sek., 2. Per C. Hansen ,11 sel.. 3. Ar!:er C.unn.i :-1

sek.,.l. Jes Nyhegn I I sck. Al beg.: l. Lerf Elrlrær.t6l rei.. L
Bjarne Mølkjær 4O4 sek., 3. Ssren Chrisrenren .1Ol sek.. .t.

Svend Åge Jensen 3?6 scl., 5. Itarcel Jol\zies -157..L.,6. Lar.-
Henrik Dandanell 345 sek., 7. Finn Dahlin 3-10;e|., E. \{onen
B. Hansen 334 sek.,9. Mette Knudsen:85 sck.. 9. Soren \rellen
285 sek., I l. Knud Erik Bach 278 !ek., 12. Finn \lorrensen 255
sek., 13. Ejler Skaaning 223 sek., 14. Perer \tøller 2t5 set., t5.
Brian Andersen 202 sek., 16. Unni Erilsen t9l .elt., t7. Peler
Nielsen 165 sek,, 18. Ole Pedersen 130 sek.. 19. Je\per Jensen
107 rck.,20. Per C. Hansen 102 sek.,21. Jens P. Hansen 24 sek.
Al eks.: l. Jørgen Korsgaard 767 sek., 2. Hugo Ernsr 703 sek.,
3. Ole Brauner 608 sek,,4. Christian Senncl! 574 sek., 5. Heinzi
Lorenzen 471 sek., 6. Bjarne Geipel 120 sek. A2 beg.: I. Tommy
Jørgcnsen 402 sek.,2. Nikolai Riegels 295 sek., 3. Perer Rasmus-
sen 258 sek., 4. Christian la Cour 143 sek., 5. Jens Larsen 39 sek.
FIA: l. Peter Buchwald I 155 sek., 2. Sleffen Jensen I 102 sek.,
3. Jørn Rasmussen 1093 sek.,4. Per Crunnet 959 sek., 5. Palle
Pederren 910 sek., 6. Erik Nienstædt 832 sek., 7. Finn Bjerre 782
sek., 8. Tommy Jensen 625 sek., 9. Jim Prydsø 599 sek., I0.
Tommy Sandby Jensen 532 sek., I l. Michael Schwarrz 524 sek.,
12. Frank Dahlin 508 sek., 13. Jyue Noer Larsen 504 sek., 14.

Claur Bo Jørgensen 484 sek., 15. Karslen Kongstad 464 sek., 16.

Olro Pederren 346 sek., 17. C)le Vestergaard Pedersen 249 sek.,
18. Poul Ra.mu\sen 2.15 sek., 19. Niels Hem 4l sek. P-30: l.
Blarne Jorgcn:en 397 scl.,2. Christian Senncls 230 sek. tlB: l.
BJari. Jor_sen'cn llTl sel., 2. Jcn\ B. Kri\tensen 1093 sek., l.
Peter Ra'mu..cn 1058.r'1. I)l: l. Erik Jenren 156\c}'.,2. Bjarne
Jorgen\en 57 .el. FIC: l. Thoma\ Køiter l5l sek.

Høstkonkurrence 1 distrikt
Øst, Trollesminde d. 18/10
Det fynske hold i A2, Finn Bjerre, Per Grunnet
og Jørn Rasmussen, var tidligt oppe søndag d.
18,/10 for at komme til Trollesminde, fordi vi
havde afluret diverse meteorologiske varsler og
fået vished for godt flyvevejr på Sjælland denne
dag.

Som så ofte før var det A2-konkurrencen, der
tiltrak den største opmærksomhed. Vejret var
virkelig ideelt, svag vind og overskyet. Max.
kunne i de første tre starter holdes mellem meje-
riet og den malplacerede motortrafikvej, og 4.
og 5. start blev til alles tilfredshed afviklet på
marken op til Roskildevej ved siden af mejeriet,
fordi det da luftede en anelse mere - således
undgik vi motortrafikvejen!

Termikken var svag, kun enkelte kom i bob-
ler, der trak højt op, f.eks. havde Otto Pedersen
med sin Initium et par meget flotte maxer. Erik
Nienstædt, der endnu ikke er helt klar med sin
russermodel, måtte erkende, at det kan være
svært at finde den tilstrækkelige termik uden cir-
kelsystem under svage termikiorhold. Alle med
ciikelslsleme: fløj 5 mar,er. bor-:set fra Thomas
og Pe:er O:te ;nec h,, ei :o :r ipsere og Jørn Ras-
:l'.riien. d:r uleiiigris i 5. stan skød sin model
a: : en iu-rer. Thomas Køsrer måtte i 4. start lave
en llrtreparation, da hans nye A2'er fik vinge- og
kropsbrud - reparationen lykkedes, og Thomas
fik både det 4. og 5. max. hevet sikkert hjem.

Ud over Thomas stod Finn Bjerre, Per Grun-
net, Palle Pedersen og Steffen Jensen efter 5.
start med 900 sek. og parate til fly-off'et. Hur-
tigt efter fly-off'ets start gik de 5 mand og cirkle-
de på den ret snævre mark ved siden af mejeriet.
Finn Bjerre fik først føling med lidt termik og
udløste i noget, der først lignede en solid boble.
Per Grunnet, der lå i venteposition et minuts
flyvning bag Finn's model, røg med i den samme
luft - de fløj begge ca.3.20, men desværre var
landingsområdet fyldt med roekuler, træer og
huse, så hele deres flyvetid blev nok ikke regi-
streret. Dette gjaldt også Steffen Jensens flyv-
ning, som fik kappet ca. 20 sek. af, idet model-
len fløj ind i en roekule. Palle Pedersen røg forbi
termikken, fordi hans model efter udløsningen
rørte en højstartsline. Thomas Køster, som stod
længst fremme mod vinden, og som ikke kunne
snylte, havde valgt den rigtige strategi. Ved at
være sidste mand, der udløste, fik han fat i en
rigtig kraftig boble, og hans model, der har me-
get små inertimomenter, fløj en flot 4 minutters
ma\.

Ved vårkonkurrencen 15. april 1979 - også
på Trollesminde - kom 6 mand ud af 13 i fly-
off, hvortil Per Grunnet i referatet udbryder:
>... det er på sin vis sensationelt med 6 mand i

fly-off i Danmark!<
Dette skal ikke længere betragtes som sensa-

tionelt. Standarden i >A2-russerkrog-klassen< er
siden VM 77 i Roskilde blevet udviklet til er højt
niveau, der har spredt sig fra toppen til bredden.
Vi må kunne konkludere, at A2-konkurrencerne
i Danmark i dag er meget udfordrende, og at
denne udfordring ikke bliver mindre fremover.
Det kan nemlig konstateres, at stadig flere
>gamle rotter< fra wakefield- og gasklasserne er
ved at tage eller har taget udfordringen i 42-
klassen op.

Efter konkurrencen besøgte ri Thomas Kø-
ster, hvor vi fik interessante oplysninger om
Thomas' spændende arbejder med nye elektro-
niske ,A2-timere, vindtunnelforsøg med laminar-
profiler til gas samt fremgangsmåder ved metal-
beklædning af gasvinger med tyndt aluminium.

Selvom det fynske hold først var hjemme sent
den søndag aften, syntes vi, at vi havde haft en

Rødovrevej 47, 2610 Rødovre.
01-41 29 98
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Chuckglider: l. Peter Rasmussen 95 sek.,2. FI. D. Kristenlen 85

sek., 3. Palle Pedersen 50 sek, FIA: l. Thomas Kolrer gC,t.l - :.10

sek., 2. Finn Bjerre 900 + 201 sek., 3. Per Crunnet X)tr - l9j
sek., 4. Palle Pedersen 900 + 157 sek., 5. Slefien Je::er ffO -
133 sek.,6. Thomas Otte 853 sek., ?. Jørn Rasmu!.ei !:l .3i .

8. Peter Otte 810 sek., 9. Erik Nienstædr 673 i€L.. iu. O::. P:-
dersen 662 sek. FIB: 1. Peter Rasmussen 336 .ei.. :. S:.:::. -'i:,
sen I 12 sek.

Høstkonkurrence 2 distrikt
Vest, St. Højstrup d. 25/10
Denne konkurrence, som skull: i-^oia:> sårrxnen
med OM-F's klubmesterskab på St. Højsrrup,
led af, at ingen undtagen oden-.eaierne:ør lllve
på St. Højstrup, når re.jrrneli:ngen lorer andet
end vindstille.

Jørn Rasmussen var kommei ior at fl1ve, men
da han opdagede, a: ri kunne hare svært ved at
holde modellerne inden io: pladsens grænser
med vinden kommende fra s1d-s-vd-øst, kørte
han hjem igen, hror han også har travlt med at
bygge førstesal på sit hus.

Tilbage var Finn Bjerre, Bjarne Jørgensen og
Claus Jørgensen, som f1øj 5 fllvninger i et vejr,
der fra om morgenen med let finregn og svag
vind i løbet af dagen skifiede til vekslende sky-
dække og stadig svag r,ind. Konkurrencens del-
tagere havde fornøjelsen af at have en hjælpende
tidtager, Børge Brønserud, som ikke har været
aktivt flyvende i flere år.

Claus fik i første start 28 sek. for at flyve med
en ujusteret kurveklap i højstarten, hvilket nok
var afgørende for, at han ikke vandt. Finn fløj
med sin gamle Initium, som blev trimmet i løbet
af konkurrencen. I 2. start blev han hjulpet af en
flok måger, der viste modellen vej til en rigtig
støvsugerboble. Bjarne lagde staerkt ud med en
max., men hans Stratos fandt ikke nok termik
senere hen.

Vi havde valgt 2 min. max. på grund af vind-
retningen, og der var slet ikke tale om, at vi kom
for tæt på pladsens begrzehsning.

Selv om konkurrencen på grund af 2 min.
maxen ikke går med i rating-s1'sremet. lik ri en
fin flyvedag. En arden gang når der er en;en
høst-eller vårkonkurrence på F>n. rilie jeg en-
ske, at vi kunne blive enige om ar finde en bedre
plads end St. Højsrrup, sa \ille andre lolk i di-
striktet være mere trygge ved ar møde op.

Finn Bjerre

A2: l. Finn Bjerre 491 sek., 2. Claus Bo Jørgensen 444 sek., 3.
Bjarne Jørgensen 422 sek.

Limfjordsstævnet 19E1,
d. 6.-7. juni
Omsider nogle få ord on L;:::.rer:Cssiærnet,
som traditionen tro afvikleds I pil--.sn i Ålb'org.
Vejret var, som mange ril kunne l::ske. rigtig
nordjysk med lidt vind om lørdager: "rg s::r ku-
ling om søndagen.

, En behagelig nyanskaffelse til klubben. en
>traktorplæneklipper<, havde kørt i ilere ;irne:
på banerne, så ikke 6n mælkebone harcie en

chance for at fange liner.
Mange svenske deltagere havde igen luncier

vej til Alborg. I ikke mindre end l4 biler var de
ankommet >med koner og børn<.

Lørdag afien var der banket i klubhuset, og
med stemningen senere på aftenen steg også mu-
sikken i stlrke. så modelflyvere fra Danmark og
Srerige fik afprøvet deres færdigheder i disco-
dans og lign.

Team-race
Her deltog et svensk og 6 danske hold.

Mats Bdhlin/Gdsta Bengstsar, som har vun-
det Limfjordsstævnet flere gange i træk, havde
ikke heldet med sig. Med 4:16,1 i første heat
måtte der trimmes om. Der blev trimmet i ca. 3
timer lørdag aften, og det kørte godt, men i 2.

heat om søndagen kørte modellen ind i cirklen
allerede i starten af løbet.

Ib Rasmussen og Ole Poulsen fra Å.rhus havde
nyt og uprøvet grej med fra BG, men de forven-
tede tider udeblev. Flyvehastigheden var nok i
orden, men med et pitstop på ca. 20 sek. er løbet
kørl.

Carsten Thorhauge og Jesper Buth, Aviator,
kunne ikke i trafik og den hårde vind holde mere
end 3l-32 omg. pr. tank, så det kostede ekstra
stop.

Jørgen Kjærgård og Palle Edslev kørte en
pæn tid med 3:55,1, hvilket var nok til finalen.
De undlod dog at stille op i finalen om søndagen
på grund af det hårde vejr med kuling fra vest.

Kurt Pedersen og Niels Lyhne kørte 3:52,2 i
første heat, så de mente nok, at finalepladsen
var hjemme, og sparede grejet i 2. heat. I finalen
kørte deres Nelson varm allerede efter 20 om-
gange og var ikke til at få igang igen. Det blev
dog hurtigt konstateret, at noget var defekt i mo-
toren.

Den store overraskelse stod Per Sauerberg for,
idet han med en ny mekaniker Bjarne Knudsen i
2. heat lavede personlig rekord med 3:51,6, som
også blev stævnets bedste tid. Finalepladsen var
hjemme, og i den kørte de solo de sidste 180 om-
gang, så det blev desværre en kedelig finale.

Good-Year
Her Cclt..g I ir:r..ke oS I Ca-r.ke :rold.

In_qemar Laisson \lais Bohiin. Sr enge. har le
funier en eamnei Shoesiring :rem og påmonre-
ret en af Ingemars gamie combatmotorer. \{en
flpestilen mindede mest om combat. I 2. heat
blev de disket, fordi Ingemar ikke havde kontrol
over sin model.

Gosta Bengtsar som pilot og med sønnen Pelle
udgjorde et fint hold. De havde en god model og
motor. Med lidt mere træning til den lille meka-
niker vil de kunne få topplaceringer.

Henrik og Karsten fra Haderslev havde til da-
gen lavet en ny model. Flyvehastigheden var i or-
den men motoren drillede lidt i pittene.

John Amnitsbøll og Johannes Thorhauge fra
Aviator havde også en ny model og 4'.20,0 var
hjemme i l. heat, så iveren efter at forbedre ti-
den i 2. heat gav mere end 2 advarsler. I finalen
knækkede cut-wiren, og da de så kørte 60 omg.
på tanken måtte de udgå.

Carsten og Jesper fra Aviator havde grejet i
orden og fik i første heat noteret flotte 4:12,5 -ny dansk rekord, men i andet heat gik det galt,
Ingemar Larsson var umulig at overhale, og et

forsøg endte også med noget, der lignede et
wing-over, og en tur i græsset var umulig at und-
gå. I finalen kunne tanken ikke holde tæt, så
rækkevidden faldt til 20 omg. pr. tank, hvilket
dog rakte til 2. pladsen.

Kurt Pedersen og Niels Lyhne stillede op med
godt og mange gange afprøvet materiel og kørte
en sikker l. plads hjem.

Speed
\-ar mildt sagt en tynd omgang, idet kun tre stil-
lede op. og så var den ene endda fra Sverige.

Efter førstedagen førte sidste års vinder Ole
Poulsen med 0,3 kmlt foran hans eneste rival
Leif Eskildsen og Goran Fållgren ca. 20 km/t ef-
ter.

Om søndagen havde Ole Poulsen åbenbart
fundet en hvinel i stormen, der gav medvind he-

Ie vejen rundt - så dette resulterede i en vaesent-

lig forbedring af Danmarksrekorden til hele 258

km/t, der dog stadig er ca. l7 km/t under ver-
densrekorden.

Denne Danmarksrekord chokerede Leif så

meget, at han droppede ti 222 km/t, så selvom
Gdran viste tænder ved at forbedre til fine 237
km/t, var Limfjordsstævnets placeringer af-
giort.

Stunt
Denne klasse var som sædvanlig topscorer delta-
germæssigt sel med 36 deltagere i begynder- og
ekspertgrupperne. Dette store antal skyldtes ikke
mindst de l6 svenske deltagere i denne uofficielle
dansk-svenske landskamp.

Om lørdagen var vejret virkelig godt, hvilket
smittede af på deltagerne, der generelt fløj godt
uden tab af materiel ved ikke-pointgivende ma-
nøvrer som f.eks. et-tal og nitaller stående.

Efter første runde var det klart, at vinderen
skulle findes blandt sidste års medaljetagere, da
placeringerne var de samme som sidste år. Ove
Andersson fra Sverige førte, tæt fulgt af Leif
Eskildsen og Åke Nystrbm (S) samt Leif O.
Mortensen - den lokale helt.

Blandt begynderne markerede Aviator sig
staerkt med 8 ud af 16 deltagere, så det overra-
skede ikke, at det var Aviatorfolk, der havde
medaljerne inden for rækkevidde, idet Jan S.

Jensen førte foran Carsten Berger, Aviator og
Mogens Olesen, Rødekro og Lars Eriksson (S)

tæt efter.
Søndag havde vi tilsyneladende opbrugt vores

ration af godt vejr, idet det nu var overskyet og
kuling. Det betød, at næsten halvdelen valgte at
ud,eå og mange af de andre blev tvunget til det
enren pga. harari eller red at lande efter utallige
orngang$ sikker ligeudflpning.

Blandt beglnderne skete der ikke nogen for-
skldninger, da de få modige, der kom i luften,
ikke var i stand til at forbedre.

Hos eksperterne var linien stort set den sam-
me, da mange måtte afbryde programmet for at
holde modellen i luften. Dette skete selv for sid-
ste års vinder Ove Andersson.

Her så den danske mester Leif Eskildsen sin
chance til at hævne de sidste års nederlag til
svenskeren. Med et solidt greb i sin model, gik
han ud for at bevise sin stabilitet og styrke ved at
lave, hvad der blev dagens absolut bedste flyv-
ning - det var faktisk ikke til at se, at der blæste
mere end en sagte brise, hvis man kun på hans
model.

Denne flyvning var tillige en tilstrækkelig for-
bedring af hans hidtidige resultat, til at han var i
stand til at henvise Ove Andersson til andenplad-
sen med god margin.

Johannes Thorhauge & Jesper B. Rasmussen

Stunt bcgynder:
l. Jan Steen Jensen, Ariator ..................
2. Carsten Berger, Aviator .

3. Mogens Olesen, Rødekro
4. Lars Eriksson, Sverige ...
5. JanOvesen, Aviator .....
6. Peter KGh, Aviator ......
7. AndcrsØrts, Rydhave ...
8. Reimo Barch, Sverigc ....
9. Claes Yland,Sverige .....

10, Ingemar Larsson, Sverige

I l. Steen Bertram, Rydha\e
12. Jens Krislensen, A!ialor
I 3. Henning Nielsen, Ar rator
14. Ove Michelsen, A!iator
15. Finn Niellen, Hadersle!
I6. Tomm_v øhlund, S\erige

............ 1439pt

............ 1258 pr

............ l2l7 pt
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Stun( eksperter:
l. Leif Erlildren, 635 .......................
2. Ove Andersson, Sverige ..............-..
3. Åke Ny.rrom. Srerige ..................
4. Lcrf O. Vortenren, Ar iaror

5516 pt
J.188 pt
J393 pt

5l l3 pt
5. Jørgen Krær, Rydhar e .......... -......................... 4935 pt.
6. Erik Huus, Srerige ......................................... 487? pt.
7. John Amnitzbøll, Ariaror ................................ 4847 pt.
8. HenninS Forbech, R)dhave ........................,..... 4805 pt.
9. Ulf Selmstam, S\ erige .........................,........... 4754 pt.

I 0. Johan Rasmussen, Slerige ................................ 4689 pr.
ll. StigHenriksen,Windy ....................................4516pr.
I 2. Jan Bjarnby, Sverige ................... .................... 44t4 pt.
I L lnSolf Johnson, Sverige ...,... .......................,... 4398 pt.
1.1. Johan Ahling, Sverige .....................................,1038 pt.
I 5. Johannes Apel, Danmark .....................,........... 3970 pt.
16. Mikael Olsson, Sverige .................................... 3623 pr.
I 7. Jan Berntsson, Sverige .......................,............. 3472 pt.
I 8. Claes Johnson, Sverige ......................,............. 3008 pt.
19. Johannes Thorhauge, Aviator ........................... 1958 pt.
20. CarstenThorhauge,Aviator .,. 1586pr.

Speedi

l. OIe Poulsen, Århus ................................... 258,43 km/t
2. Leif Eskildsen, 635 .................................... 245,90 km/t
3. Coran Fållgren, Sverige .................. ............ 237,31 km / t

(;ood-Yeff:

l- Kurt Pedersen/Niels Lyhne-Hansen, Haderslev/635:
4:28,1 0 8:38,0

2. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:
4:12,5 37 oms. 9:29,0

3. John Amnitzbøll,/Johannes Thorhauge, Aviator:

BG-Cup d. 23/8
BC-Cup blev afholdt i København med et meget
lille deltagerantal i ro klasser.

I stunt var det Windy, der varmede op til DM,
idet Stig Henriksen sejrede foran Rend Nielsen.
Lars Bo Johansen og Benny Furbo placerede sig
som nr. 3 og 4. Desværre er resultaterne gået
tabt.

I team-race vandt Jens Geschwendtner/Luis
Petersen over John Mau/Hans Geschwendtner.
Jens/Luis'tider var 3:45,5 og 3:51,9, mod
Hans/Johns 4:31,2 og 0 - så det var en klar af-
gørelse.

Danmarksmesterskabet 1981,
d. 5.-6. september
DM blev for første gang i mange år afholdt i Kø-
benhavn, nærmere betegnet på LK-NES' parke-
ringsplads i Ballerup.

Vejret var intet mindre end fantastisk godt he-
le konkurrencen igennem, så der kan ikke lyde
nogen undskyldninger af den grund.

Konkurrencen blev afviklet af de københavn-
ske klubber Comet, Windy og Kjoven. Der var
på pladsen opstillet en salgsbod med polser. ko-
teletburgers, ø1. T-shins oi\.. so:l bier re-.s:: a:
Dorit G. og Kirsiei-. P. på ::: ior-ræ:i:.:g ;råce.

Lo:dag af:er \aj ca:::o: b--\:: og ialsån
på Balien-p Glnnasium. der efier palidelige
o-ienridner nåtte betegn* som )sanske mun-
len<(.

Søndag slutrede stævnet med præmieoverræk-
kelse, der i den festlige anledning blev foretaget
af Kongelig Dansk Aeroklubs generalsekretær
Per Weishaupt, der selv var en meget aktiv mo-
delflyver i 1940'erne og ind i 5O'erne.

Selve konkurrencens afvikling foregik i roligt
tempo, da der ikke var det store deltagerantal,
man havde håbet på, idet de fjernest liggende
klubber havde haft problemer med transportom-
kostninger osv. - samtidig indløb der diverse
afbud.

Bortset fra det må stævnet betragtes som sær-
deles vellykket.

Kunstflyvning for eksperter
Her var Aviator vældig godt repræsenteret, idet
de havde 4 ud af 7 deltagere. Det var dog ikke
den s!ore overraskelse, at Leif Eskildsen allerede
i første rundt tog kraftig afstand med en sikker
fllrning med sin 10 år gamle (hvilket godt kan
ses) rnodel. Til ,eengæld var kampen hård om de

følgende pladser, men heller ikke uventet lå Leif
O. Mortensen nr.2 og Henning Forbech på tre-
diepladsen. Stig Henriksen havde problemer og
kom sidst.

De næste runder ændrede lidt på stillingen,
men slutresultatet blev dog, at Leif Eskildsen
genvandt sit mesterskab. Leif O. Mortensen blev
nr. 2 og Henning Forbech nr. 3. Af de tre Ål-
borgflyvere på de næste pladser trak Carsten
Thorhauge det længste strå. Det er iøvrigt værd
at bemærke, at han stillede op i 3 klasser til DM.

Kunstflyvning for begyndere
Her stillede den forsvarende mester af gode
grunde ikke op, da man skal rykke op i ekspert-
klassen ved en DM-sejr. Dan Hune var sidste års
mester. Også i denne klasse var der Aviator-do-
minans blandt deltagerne, men heller ikke her
lykkedes det at vinde mesterskabet til Ålborg.

Bjarne Schou fra ALK, Århus var et bette nøk
bedre og sejrede foran Jens Kristensen, der igen
kun var 5 points foran Henning Nielsen og Jan
Ovesen, alle Aviator. Rene Nielsen fra Windy
havde besvær med grejet.

Det var helt tldeligt. at Rldhare og Rødekro
klubberne sarnedes i denne klasse, der ellers
nemt iai'blere: nieget srørre.

Combat
I combat deltog 8 mand. De indledende kampe
blev en særdeles mat affære. Henning Forbech
vandt over Jens Kristensen, der havde problemer
med at styre sine modeller lige rundt - lige i
kanten til at skulle diskes.

Asger Bruun-Andersen vandt over Stig Møl-
ler, en ny mand fra København som også havde
lidt besvær med at kontrollere modellerne. Ben-
ny Furbo og Bjarne Knudsen skulle have fløjet
mod henholdsvis Uffe Edslev og Bjarne Schou,
men de kom slet ikke til start og blev derfor dis-
kvalificeret.

De nåede dog frem til opsamlingsrunden, men
trak hinanden i denne, hvor Bjarne vandt og Uf,
fe dermed var ude af konkurrencen.

I anden opsamlingsflyvning vandt Jens over
Stig.

Til de to følgende eliminationsheats blev lod-
trækningen, at Asger Bruun-Andersen skulle
møde Bjarne Schou og Jens K. mod Bjarne
Knudsen. Asgers og Bjarnes kamp blev meget
dramatisk, og indeholdt bl.a. et sammenstød og
en lineindfiltring, hvor Asgers hals var et af ele-
menterne, men Bjarnes model styrtede ned, ind-
en osteskærervirkningen indtrådte. Vinder blev
Bjarne Schou.

I den anden kamp vandt Bjarne Knudsen over
Jens Kristensen.

Forste semifinalekamp mellem Benny Furbo
og Bjarne Knudsen tegnede meget spændende,
idet de to duellanter i timerne op til kampen hav-
de ladet op med psykologisk krigsførelse i et ver-
balt niveau, der ikke var for sarte ører.

Selve kampen blev imidlertid en fuser, hvor
begge sluttede med minuspoints, hvoraf Benny
havde færrest. Den anden semifinale mellem
Bjarne Schou og Henning Forbech var også hård
og endte i et brag, der kostede modeller og liner.
Bjarne vandt kampen og var dermed i finalen.

Kampen om 3. pladsen blev vundet af Hen-
ning Forbech i en kamp med meget jordtid uden
den store spænding.

Finalen havde nogle gode, tætte dyster, men
bød også på en del jordtid. Benny Furbo blev
dansk mester l98t med I klip mere end Bjarne
Schou.

Alt i alt var det et lidt svagt stævne hvad angår
kvaliteten af kampene, men det var dog en glæde

at se to nye ansigter, selvom de blev henvist til de

sidste pladser.

60 omg
4. Henrik Nielsen/Carsten Krongaard, Haderslev:

5:43,1 4:42,2
5. Co\ta Bcngt\arlP€lle Benpl(ar, S\eri€rel

5100,5 4:4.1.0

6. Ingemar Lar\.on/\tal( Bohlin. Srerr3c.
8:09,9 drsll.

Team.nce:
l. Per Sauerberg/Bjarne Knuo.en, HaC3i<..\ :

73 omg. -l:51,6 ::'16.1
2. Kurt Pedersen/\iels Lthne,Han€n, Hader!1.\ 6jS:

3:52,2 0 ome. lf oms
3. Jørgen Kjærgaard/Palle Ed<le\, Rrohare/Århu.:

3:55,1 disl.
4. Jesp€r Rasmussen/Carsten Thorhauge, Avialor:

4:16,0 5:18,0
5. Matr Bohlin/Cosla B€ngtsar, Sverige:

4:16,1 disk.
6. Ole Poulsen/lb Rasmussen, Århus:

4t26,9 4:31,1
?. Peter Sejersen/Jørgen Bobierg, Århus/Windy:

4:40,4 disk.

Comhil:
l. Bjarne Schou, Århus

Uffe Edslev, Århus
Per Stjårnelund, Sverige
Asger Bruun-Andersen, Sydfyn
Benny Furbo, Kjoven
Erik Huus, Sverige
Henning Forbech, Rldhate
Bjarne Knudsen, Hader\le!
Jens Krislensen. A\ ialor

10. l\lichacl Olr!on. S\crige
ll. Jan Steen Jensen. Arraror
12. lngemar Larsson. Srerige
13. BcngrÅle Fallgren, Srenge

4:2O,0 disk.

Combat ved DM. Selv om referatet hævder at konkurrencen var tndi. er det næpp naihed der prce-
get d'herrer pd billedet .....
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Jesper Bobjerg i en lynstart med Good-Yeør-nodel

Good-Year
Dette var deltagermæssigt den mest skuffende
klasse, idet kun 4 hold stillede op, selv om der er
mange hold, der har grejet hjemme i skuffen.

Konkurrencens absolut største oplevelse var
den lGårige Jesper Bobjerg, der samrnen med
sin far Jørgen Bobjerg, som fløj modellen, viste,
at han kunne starte en motor ved første ryk -hver gang - og så endda i en meget internatio-
nal stil.

Favoritter var Aviators to hold, men Jesper
Buth Rasmussen/Carsten Thorhauge blev disket
i første runde, og da de så havde startproblemer i
næste runde, blev de slået ud af finalen.

John Amnitzbøll/Johånnes Thorhau_qe var
helt suveræne og fik en meget fin heat-tid, mens
begge de andre hold lå lige på orersicien af -i-
min. kanten.

I finalen kørte Aviarorholder sikken tra de
andre, da Jesper/Jørgen Bobjerg manglgdg fl1'-
vefart, og Henrik Hansen/Luis Petersen ikke
kunne starte. Ved 78 omgange opgav Henrik at
få liv i den døde sild, og holdet fik dermed 3.
pladsen. John Amnitzbøll/Johannes Thorhauge
skaffede således Aviator det første DM i denne
omgang, mens Jesper og Jørgen bragte Windy
de første Cood-Year medaljer i hus.

Hastighedsflyvning
Her rar også 4 deltagere i denne traditionelt lille
klasse. Den forsvarende mester Ole Poulsen,
-{LF,. s:ilieCe op og var endda så ufin, at han al-
lerede i ;s:sl: r'lnde slog knock-out på modstan-
derne med 5:.-{ kn r. Leif Eskildsen fik232,5
og lignede en aede:rplads igen, mens Hans og
Jens Gesch*endtne: hier især havde gravet no-
get (mildt sagt) umode.:l3 udstlr frem bagest fra
skabet. Hans fik ll:.t. mens Jens piskede sin
TWA (topmotor i 1966) ireEi iil l39.zt km,zt. I
næste runde gentog Ole Poul.en nøjagtigt sin
første flyvning, Leif Eskiid:er: L1:a Han) G. drop-
pede, mens Jens var den enesie il, a: iorbedre i
de sidste omgang til 160,5 km i.

Også her savnedes nogle al de seedr a,rlige del-
tagere.

Team-race
Kun seks hold stillede op i det ideelle reir unCer
ideelle betingelser, men i første runde blev der
ingen tider under 4 min. Hvad det sky'ldes, er ik-
ke godt at vide, men alle holdene havde proble-
mer. Bedst i første runde var Hans Geschrvendr-

debutant - det var endda hans første DM som
mekaniker) passerede Jens/Luis på 198 omg., da
sidstnævnte måtte ned og ekstratanke. PerlBjar-
ne fik 8:10,6 foran Jens/Luis med 8:18,5. Selv
om det ikke var nogen kanonfinale, var den dog
enpublikumstræffer. HansGeschwendtner

--=s

ner/John Mau med 4:08,5.
I anden runde kom der lidt mere fart over fel-

tet, men alligevel kom kun to hold under 4 min.
Bedst var igen Hans/John med 3:49,8 foran Jens
Geschwendtner/Luis Petersen 3:59,4 og Per
Sauerberg/Bjarne Knudsen med 4:03.

Det er ret beskæmmende, at ved sidste DM
kom ikke mindre end 7 hold under 4 min., men
det skal ikke ses som et udtryk for, at kvaliteten
er dalet i Danmark, men nærmere som udtryk
for, at den afslappede atmosfære ved konkur-
rencen lullede deltagerne i søvn.

Det skal endvidere bemærkes, at samtlige del-
tagere brugte flyvende vinger i alle mulige kon-
struktioner.

Finalen blev uh1're velfløjet af alle holdene,
idet piloterne stod meget fini iil hinanden. og
dermed gav hinanden en m3se: re:t finale-

Han-s John køne ei lqliri iob og kom i rnål
som danske mesire ior femre garg i rræk - og
vandr dermed pokalen til e_iendom - i den,sode
tid 7:36,3, kun 5,3 sek. fra dera egen rekord.
Per Sauerberg/Bjarne Knudsen, som for anden
gang inden for få år var i finalen (dog var Bjarne

Man kan ikke kalde
Led Eskildsen for

ny Danmarksmester

- men han er
stadig

Danmarksmester -og ses her med sin
.efterhånden noget

frønnede, men

forlsat velflyvende
model.

l\uniIfl]1ding for begrndere:
i. B'a::i Siloi. ALi\ ...............
l- Je:-: X::.:::.::r. .\', :f,:c: .........
3 !:::r:g \.:.r:r. {\:::o: .......
j.i::-G.aa:.1r:::::
i R.:. \ ..!.:. \\..;j . . .... ..

liuL{fl !a Eitrg f o. elspencr:
- -::: Eiii,Jiei. T.eian:iri \lFK
:. L.:i O. \lo.:enien. A!iaror .....
i. H.ntun! Fo.Hh. Rldhare .,...
{. Carslen Thorhauge, A\ialor ....
5. John Amnirzbøll. A!iaror .......
6. Johannes Thorhauge, Aviator
7. Srig Henriksen, Windy ...........

Combaa:

.....2913 pt,

.....2104 pt.

.....2699 pt.

.....2463 pt.

..... l660pt.

.....5836pr.

.....5{l pl.

.....5^103 pi.

.....5218 pt.

..... 504O pt.

..... 50.10 pl.

.....3932 pl.

l. Benny Furbo, Kjoven
2. Bjarne Schou, ALK
3. Henning Forbech, Rydhave
4. Ljarne Knudsen, Haderslev
5. Uffe Edslev, ALK

Asger Bruun-Andersen, Sydfyn
Jens Kristensen, Aviator
Stig Møller, windy

Speed:

l. Ole Poulsen, ALK ..............255,5 km/t
2. Leif Eskildsen, Trekantens MFK ...................... 232,5 km/ t
3. Hans Geschwendtner, Comet ......................,... 2 I 2,8 km/t
4. Jens Ceschwendtner, Comet ............. 160,5 km/t

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

4:23,5 4:18,0 9:11,7
2. Jørgen Bobjerg,/Jesper Bobjerg, Windy:

I0:48, I
3. Luis Petersen/Henrik Strøbæk, Comet:

5:10,7 5:01,9 78 omg.
4. Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

disk. 5:46, I

Team-nce:
l. Hans Geschxendlner/John \tau, Comet/Trekantens MFK:

.1:05,5 3:.19,8 7136,3

l. Pei Sale.ber8 Bjarng Knudlen, Hadersiev:
-1:3i.9 J:0-1,0 8:10,6

:. Jeaj Csir*iai:n:r LuF Petersen. Comet:
.l:li,l -1:59.J 8:18,5

.l O.: Ptri<n lb Ra:mulsen. ÅLK:
5:10,3 .1:08,5

5. J$rgen Bcblere Peter S€jer(en. \\'ind1,z.{rhur:
.1:12,6 1:23,9

6. JeiJEr B. Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:
69 omg. 4:43,5

5:24,5 5:30,5

F_
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[: rit llu uirtgs LI n ionc n

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F6ddration 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
Ttf. 03-64 33 88.

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øsl for Storebælt):
Peter Otte
Bøgeløvsvej 8, 2830 Virum
Tlf. 02-85 18 52.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Jens B. Kristensen
P.S. Krøyersvej 28 A,
8270 Højbjerg
Ttf . M-27 t3 28.

Fritflyrnings-Unionens sekretåriat :

Steffen Jensen
Alborggade 17, 5.th., 2lrmKbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

FIA:
l. Jørn Rasmussen

2. Peter Buchwald
3. PerGrunnet
4. Steffen Jensen

5. Palle Pedersen

6. Finn Bjerre

28. Ole P. Vestergaard

7. Hu8oErnstr............................ l8
8. Erik Nienstædt 7
9. Pererotre 6

10. ThomasKøster 6
ll. TorleifJensenr I
12. JimPrydsø ............................. +2
13. ThomasOtte .....................,..... +3
14. ErikJensen............................. +4
15. Nie|sHem........................,...... +?
16. JytteNærLarsen ................,.... -8
17. Michael Schwartz ..................... + l0
18. Tommy Sandby Jensen .............. - l0
19. BoNyhegnr ............................ +ll
20. Frank Dahlin ........................... - l3
21. Steencregersen : 15

22. Claus Bo Jørgensen ...............,... + l6
23. KimKøster* ............................ +16
24. Otto Pedersen .......................... + l8
25. Tommy Jensen .,...,................... - l8
26. Karsten Kongstad ................,.... + 20

27. Poul Rasmussen ....................... + 23

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og Fdd6ration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 125,-kr.
for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en

af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Andersen
Grev Schacksvej 13, 5700 Svendborg
Tlf. 09-21 45 07.

Linestl ring:-Lnionens sekretariat:
\iel. Llhre-Hansen
Go::::srej i-1, ;080 Børkop
Tli. 05-86 62 19.

Giro: 5 20 87 69.

Diplomer
Følgende har erhvervet diplomer:

A-diplom i kunstflyvning:
Mogens L. Olesen, Rødekro
Ove Michelsen, Aviator
Henning Forbech, Rydhave
Jan Steen Jensen, Aviator
Jan Ovesen, Aviator
Jens Kristensen, Aviator
Henning Nielsen, Aviator

B-diplom i kunstflyvning:
Carsten Thorhauge, Aviator
Johannes Thorhauge, Aviator

C-diplom i kunstflyt,ning:
Leif O. \lortensen, Aviator

C-diplon i Good-Yeor:
John .{mnitzbøll og Johannes Thorhauge.

Valg
I henhold til lovene udskrives der hermed valg til
unionens bestyrelse i hovedpostnummerområ-
derne 1 og 2, 4, 6 samt 8. Kandidaterne skal væ-
re tilmeldt folkeregisteret i det område, de opstil-
ler for. Desuden ønskes der på tværs af hoved-
postnummerområderne foreslået en sekretær.
Forslag til kandidater skal være unionen i hænde
senest 15. december. Hvis der fra et område op-
stiller flere kandidater, vil de berørte klubber og
personlige medlemmer få besked umiddelbart ef-
ter den 15. december, således at afstemningen
kan afsluttes inden den l. januar.

Bestyrelsesmøde
Nedennævnte punkter har været behandlet på et
bestyrelsesmøde i unionen den 26/9. Under
punktet beretninger blev nævnt, at medlemstal-
let er svagt stigende og pt. er 206.
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Ratingliste pr. 10/11-81
Nedenstående ratingliste starler med 10-starts-
konkurrencen 1981. Den sidste konkurrence er
høstkonkurrence I i distrikt Øst. Ratinglisren er
således relevant i forbindelse med udragelse af
landshold til EM-82, såfremi E\I aftrolds i

sommermånederne 1982.

Konkurrenceindbydelser
Distriktskonkurrencer i distrikt Øst og Vest
Husk distriktskonkurrencerne, der flyves første
søndag i hver måned til og med april måned.

I distrikt Øst flyves der centralt på Trollesmin-
delFavrholm ved Hillerød fra kl. 10.00 de på-
gaeldende dage.

I distrikt Vest er konkurrencerne decentrale.
Man kan altså flyve hvor man vil og derefter sen-
de resultaterne til distriktsleder Jens B. Kristen-
sen. Husk at der skal være almindelig tidtagning
på alle starterne - man kan ikke tage tid på sig
selv!r

DM for indendørsmodeller
Jørgen Korsgaard og Harreslev-klubben plan-
lægger at arrangere DM for indendørsmodeller
engang sidst på vinteren. De har adgang til en
god hal i Flensborg, hvor man let skulle kunne
t11e rirkelig gode tider. Læs om datoer i næste
nu;nrrier a: \lodeitl)re \1t. Og ,elæd dig til in-
dendrrrsir:iiæglel. de:- :ei-eer ned -.anme blad.

,A

Indendørsrnodeller
,& 

-:Eæ 
I nummer lt82 regner..: ,red ar ?,,nze err: 
',:;:X';;,'Ji:r:,;:!i;l;;':åif ,,æ?, pd
de sdkaldte mikrofilrnrnode lier.
Det er Jørgen Korsgaard. der star _ior
lekst og tegninger.

Modelflyve Nyt nr. I /82 t'il udkontme
primo februar l,982.
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Niels nævnte en række problemer, han som
sekretær var blevet opmærksom på: Problemet
med at skaffe asfaltbaner er nok stadig det stør-
ste. Det gælder især i Jylland efter at banen i
Haderslev er opgivet. Uffe kunne dog meddele,
at man i Århus stadig arbejder på at få godkendt
et støjområde.

Afviklingen af konkurrencerne i Københarn
har givet anledning til surmuleri blandt dehager-
ne. Problemerne er især opstået pga. lor å del-
tagere, hvilket bl.a. har betydet, al Ce koben-
havnske stunt- og combatflylere har hai: sræn
ved at skaffe points nok i udraeeisesra;el. Uffe
mente i den forbindelse, ar ud:agels=::eglene
bør laves om og vil seh komnre nec e: iorsiag ril
nye regler på næste mrrde. \:els ine;rie, at kø-
benhavnernes enesre udrej a: de:e. problemer
var at arbejde mere energisi\ -rå a: få laret et fæl-
les linestyrings-center :oi på den m.åde ar få flere
aktive medlemmer og =n:icig iå gjon konkur-
rencerne i Københar n mere a;rrakrive for jyske
deltagere.

Med hensyn til lt{odelflpe \1r er der stadig
problemer med at skaffe stof. bl.a. har der været
en markant nedgang i antaller af konkurrencere-
ferater, og der er også problemer med at få stof-
fet afleveret til tiden. Niels mente, at redaktøren
var for hårdt belastet og efterlyste forslag til en
ændring af dette forhold.

Hans mente, at et af vore største problemer
var støj og mente, at vi havde gjort for lidt ud af
at få løst dette problem. Det var alle i og for sig
enige i, men ingen kom med konkrete forslag.

Fra Nordisk Modelflyveråds konference kun-
ne Niels meddele, at vores beslutning om ikke at
ville afholde NM i Danmark, ikke havde fået de
øvrige lande til at gå ind for åbne nordiske me-
sterskaber. Dog var det blevet besluttet, at
værtslandet kan indbyde indtil 3 >åbne deltage-
re< i hver klasse. Af positive ting fra mødet blev
nævnt, at de øvrige lande.fandt det rimeligt, at
VM-vinderne i team-race ikke fulgte FAI's hen-
stilling om ikke at stille op som rirelforsrarere
ved næste VM i Sverige.

Kontingent
Efter tre år med samme konringenr har b*i1rel-
sen nu set sig nødsaget til at hær'e konringenrer
til 125,- kr. for personlige medlemmer og 100,-
kr. for klubmedlemmer. De der vil r'ære organi-
sationsmedlemmer i KDA og dermed få >Flyv<,
skal indbetale yderligere 60,- kr.

Advarsel!!! Hvis du vil abonnere på >Flyv<
for at læse om modelflyvning, er pengene spildt.
Oven i købet får du besværet med at få bladet
smidt ud.

Medlemslister og indbetalingskort er sendt ud
og skal af hensyn til evt. kampvalg være sekreta-
riatet i hænde senest 15. december.

Konkurrencekalender for 1982
Ønsker om konkurrencer i 1982 bedes indsendt
senest 15. december, så den færdige kalender
kan komme med i næste nummer af Modelflyve
)i,vt. Antal officielle konkurrencer i 1982 er fast-
lagt til 14 i hrer klasse. Husk også at indbyde til
diesel-combat.

Medlemskab af unionen uden trlad
Vi har i det forløbne år fået en del medlemmer,
som i forvejen har ræret medlem al enten Frit-
flyvnings-unionen eller RC-unionen. Selv om
Modelfllve Nyt er et godr blad, har vi ment. at et
eksemplar af hvert nummer må rære nok. \'i har
derfor besluttet følgende: Hovedreglen må r'ære,
at alle unionens medlemmer får blader. Undta-
gelse kan ske l. når det nye medlem i forrejen er
medlem af RC- eller Fritflyvnings-unionen, 2.
har samme bopælsadresse som et familiemed-

lem, der får bladet eller 3. i forvejen har tegnet
abonnement på Modelflyve Nyt. Kontingentet
for medlemmer, der opfylder en af ovennævnte
betingelser, nedsættes med et beløb, der svarer
til unionens abonnementspris for Modelflyle
\!t.

Protest fra Hans og John
Pa et bestyrelsesmøde afholdt i februar l98l be-
sluttede bestyrelsen, at unionen måtte protestere
mod FAIs opfordring til Hans og John om ikke
at stille op som forsvarende verdensmestre ved
VM i 1982. For at understrege alvoren bag vores
protest til FAI besluttede vi, at Hans og John ik-
ke kunne komme på det officielle landshold i
1982, idet vi anså det for at være i unionens in-
teresse, at der kom 4 hold med til VM.

Da Hans og John fik dette meddelt, proteste-
rede de straks, idet de gjorde gældende, at hvis
FAI ophævede anmodningen til et krav, ville de
ikke på nogen måde kunne komme med til VM.

Bestyrelsen har behandlet denne protest og det
blev slået fast, at hvis FAI forandrer beslutnin-
gen taget på mødet i december 1980 således, at
Hans og John nægtes mulighed for at stille op
som forsvarende verdensmestre, er situationen
en helt anden, og bestyrelsen er da enige om, at
Hans og John har de samme muligheder som alle
andre unionsmedlemmer til at slå sig på lands-
holdet.

I denne sag er videre sket det, at vi gennem
KDA har meddelt FAI ovenstående, og at der på
dagsordenen til FAI mødet i december kan læses

følgende: >The Danish Aero Club has decided to
enter Hans Geschwendtner and John Mau in
1982 as defending world champions. They will
thus not be included in our national team of
three teams. For the CIAM meeting in December
1982 we propose that the request saying that the
world champions should not compete as defen-
ding champions should be ivithdrau'n from the
recommendations of the Plenarr' \leerins.,(

Diesel-combat
E::e: :o:.,a; :ra Be:n1 F''ir':o ca: r:.i1:e,.en
:1ere ga:rg: di.k:::e:e:. cr: r i oillcieli skulie ind-
iore en disel-combar hlasse. I 1979 blev forsla-
get forkætet, fordi FAI arbejdede på at lare
combatreglerne helt om og måske forbyde gløde-
rørsmotorer, og vi ville først se, hvad der kom
ud af det, fordi det altid har været unionens li-
nie, at de danske regler så vidt muligt skulle være
identiske med de internationale.

Gløderørsmotorer blev ikke forbudt, og der-
for var det relevant, at Benny igen foreslog god-
kendelse af diesel-combat efter samme regler,
som klassen har vzeret fløjet på bl.a. sommerlej-
ren.

Trods skepsis fra flere bestyrelsesmedlemmers
side blev klassen godkendt på forsøgsbasis. Klas-
sen skal flyves hovedsageligt efter FAl-combat
reglerne, dog skal der benyttes dieselmotorer og
sugetank. Der vil i reglerne også blive indføjet
krav om et maksimalt fladeareal samt en mini-
mumsvægt på 400 gram. Der vil blive forsøgt af-
holdt DM i klassen i 1982.

Debat om startgebyr og kørselstilskud
Debatten udmundede i, at vi ikke kunne pålægge
klubberne at skulle opkræve bestemt største
startgebyr, idet baneforholdene og selve konkur-
rencerne er så forskellige, at også startgebyrene
må være forskellige. Derimod vil vi anmode
klubberne om at graduere startgebyret efter an-
tallet af klasser, man deltager i, da det vil give
større deltagelse.

Om man vil udbetale kørselstilskud til dom-
merne af,eøres alene al klubberne.

PR-virksomhed
Der var til mødet indkommet et forslag om PR-
virksomhed, der gik ud på, at unionen skulle
nedsætte en PR-gruppe, der skulle tage sig al al
PR-virksomhed. Pengene skulle skaffes ved at
opkrær'e 10,- kr. pr. mand pr. konkurrence.

Forslaget blev skånselsløst forkastet, idet alle
fandt det helt urimeligt, at dem der dyrker kon-
kurrenceflp'ning alene skal finansiere unionens
PR-virksomhed.

Det kan samtidig opllses, at PR-spørgsmål
jævnligt har været på dagsordenen, og bl.a. blev
der på mødet i februar 1979 besluttet, at Hans
Rabenhøj skulle udfærdige forslag til undervis-
ningsplaner til modelbygning, samt at Niels
Lyhne-Hansen skulle lave et PR-hæfte (det er
det lille gule hæfte, som vi stadig bruger).

Iøvrigt var vi enige om, at et godt klubliv er
den bedste PR-virksomhed, der findes.

Nye trøjer
Ved VM i Polen var størstedelen af det danske
landshold enige om, at danskernes påklædning
var ret sjusket i forhold til f.eks. amerikanernes
flotte træningsdragter, italienernes overtræks-
trøjer og kinesernes mørkegrønne jakker og lyse
bukser. Bestyrelsen er derfor nu gået igang med
at undersøge muligheden for at få en form for
overtrækstrøjer fra forskellige firmaer.

Næste bestyrelsesmøde
Hvis du har forslag, kritik mv., du ønsker be-
handlet af bestyrelsen, skal du indsende det til
sekretæren senest den 5. februar.

Niels Lyhne-Harsen

Fritf lyvnings-
modeller

Særdeles velegnede til
kurser i modelbygning

Abdul
Abdul er en begyndersvævemodel i

klasse A1. Kort byggetid og fremra-
gende f lyveegenskaber.
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, lejer mm. Kun dope og lim er ikke
med isættet.

ERIK KNUDSEN
Amagervej 66, 6900 Skjern

Tlt.07-35 17 67 (bedst 17-18)

f,---
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å I
RC .L unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F€d6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 1,10,-. 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 FJl6 27,9230 Svend-
strup, tlf. 08-38 22 33, driftsleder
Anders B. Henriksen, Falcon, luft-
kaptajn Jens P. Jensen, KFK, tand-
læge Bjørn Krogh, NFK, direktions-
sekretær Ole Meyer, Sydsjællands
Radioflyveklub, programmør Pre-
ben Nørholm, Midtjysk Mfk., fuld-
mægtig Ole Wendelboe, Radioflyve-
klubben.

Sportsligt udvalg:
Programmør Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 740O Herning.

Styringsgrupper:

Kunslflyvning
Elektriker Leif Widenborg
Thyrasvej 14, 4173 Fjenneslev
Tlf. 03-60 95 69.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke A116 30, 7800 Skive
Tlf.07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 3'l, ZlN Brønshøj
Tlf .Ot-ffi29 3'7.

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-
sen

Over Kærbyvej 84, 5300 Kerteminde
Tlt. 09-32 12 58.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sørensen
Skolegade 2'7,72æ Grindsted
Tlf .0s-3226 56.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, '7323 Cive
rlf. 05-73 l7 84.

Rekordsekretær:
lngeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf.06-22 tt 75.

l'rekvensudvalg:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens kasserer:
Direktionssekretær Ole Meyer
Paludansvænge 4, 4700 Næsn'ed
Tlf . 03-'12 2t o7 _

Giro: 3 26 53 66.

Unionens sekretariat
Til orientering - og beroligelse - kan vi oplyse,
at det er lykkedes at ansætte en kvalificeret leder
af unionens sekretariat, nemlig fru Karen Lar-
ser, Lystrup. Karen tiltræder først ved årsskif-
tet, og derfor hoider vi telefonnummer mv. hem-
meligt indtil da. Klubberne vil blive orienteret
gennem en klub-orientering, og fra og med næ-
ste Modelflyve Nyt vil de nødvendige oplysnin-
ger også findes på denne side.

Ny adresse
Esbjerg Modelflyveklub har fået ny kontakt-
mand, nemlig Egon Schmidt, Grønnegade 8,

6753 Agerbæk, tlf. 05-19 64 44.

Udgåede klubber
RC-gruppen iNæstved har mistet sin fly-replads,
hvorfor klubben har ønsket at blive stillet i bero.
Medlemmerne er nu registreret i Sldsjællands
Radioflp eklub, hr or de fleste også r'ar medlem-
mer i forvejen.

Jernløse RC Modef|y'veklub, VestjS'dsk RC-
modelflyveklub og The Thunderåiruls er slettet
af klubfortegnelsen, da deres medlemstal i unio-
nen er kommet under det krævede minimum på
5 mand.

Repræsentantskabsmødet
RC-unionens årlige repræsentantskabsmøde
blev afholdt søndag den 25. oktober på Hotel
Nyborg Strand, hvor 63 repræsentanter fra24 af
unionens klubber var mødt frem. Med bestyrel-
se, udvalgsmedlemmer, observatører og gæster
var ialt 85 personer til stede.

Jørgen Holsøe, Københavns Fjernstyrings-
klub, blev valgt til mødeleder og Preben Nør-
holm til mødesekretær. Formanden, Erik Toft,
indledte årsberetningen og kom særligt ind på
det tættere samarbejde mellem modelflyveunio-
nerne i Dansk Modelfllve Forbund, herunder
navnligt udgivelsen af fælles medlemsblad. Erik

Husk kontingentet
Kontingentet til RC-unionen for 1982

forfaldt til betaling den l. december.
Nåede du det ikke, så få det venligst giort
nu, da der ellers kan blive problemer med
leveringen af næste nummer af Model-
flyve Nyt. Du sparer også et rykkergebyr
på l0 kroner, hvis du betaler, inden ryk-
keren dukker op.

De, der ikke fornyer medlemskabet,
vil være uden Jorsikring efter den 3 I . de-
cember, og det har speciel betydningfor
jumbo-piloter, idet det ikke er tilladt at
flyve med jumbo-modeller uden unio-
nens udvidede forsikring.

Ønsker man at blive meldt ud af unio-
nen, så kan man gøre kassereren en tje-
neste ved at meddele dette i stedet for
blot at lade vaere med at betale.

Toft gav udtryk for, at unionen må anstrenge sig
for at skaffe mere og bedre RC-stof samt gøre

sin indfl1'delse gældende med hensyn til at få
bladet ud til medlemmerne til tiden. Desuden
kommenterede han bestræbelserne for at få an-
sat en ny forretningsfører, hvilket nu ser ud til at
lykkes.

Flemming Pedersen fortsatte om jumbomo-
deller og kommenterede her navnligt sin delta-
gelse i forhandlinger i KDA-regi med Luftfarts-
direktoratet om nye permanente regler til afløs-
ning af den midlertidige dispensation fra 5 kg
vægtgrænsen. Unionens oplæg er forenklede
regler, som i givet fald nok vil pålægge unionen
og klubberne endnu større ansvar.

Preben Nørholm kommenterede de sportslige
aktiviteter, herunder en mindre tilbagegang, der
navnligt er gået ud over kunstflyvningen. Han
mente, at der nu må gøres noget mere ved støjen
for at gøre kunstflyvningen mere velset både.
blandt flyvepladsernes naboer og brugere.

Beretningen blev særdeles livligt debatteret,
og herunder afsløredes både tilfredshed og abso-
lut utilfredshed med medlemsbladet. Sydsjæl-
lands Radioflyveklub opfordrede forsamlingen
til at godkende beretningen med den tilføjelse, at
unionens bestyrelse skal gøre brug af sin majori-
tet i Modelflyveforbundet for at præge bladet i

Regnskab og budget i samntendrag
Driftsregnskab for perioden 1/10-1980 - 30/9-1981

Indlægter:
Kontingenter
Renteindtægter
Andre indtægter .................
Overført fra 1979,/80 vedr. regler

Indtægter ialt

Udgifter:
Kontingent til Kongelig Dansk Aeroklub ..................
Medlemsblad
Ansvarsforsikring ..............
Sportslige aktiviteter ............
Andre udgifter

Udgifter ialt

Overskud af ordinær drift ....... ......
Kursgevinst på obligationer og aktier

Å r e t s ove rs k ud / bud ge ! rese rve

Regnskab Budget
lgEo/Et l9tt/82
kr. kr.

238.890 238.000
23.284 30.000

481

r2.000

274.655

22.525
68.&8

5.279
44.237
64.422

205.lll 251.000

69.544 17.000
1.650

268.000

25.500
78.000

6.000
53.000
88.500

7 t .t94 17.ffx)
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den ønskede retning. Både beretningen af op-
fordringen blev herefter godkendt med stort fler-
tal.

Ole Meyer fremlagde regnskabet, der udviste
et væsentligt større overskud end oprindeligt
budgetteret, hvilket navnligt skyldtes fortsat stor
medlemstilgang og store renteindtægter, men
også egentlige besparelser på udgiftssiden, samt
at det planlagte sikkerhedsseminar for klublede-
re var udskudt et år pga. forventede n1'e jumbo.
regler. Driftsregnskabet er gengiret i sammen-
drag her. Status balancerer med kr. 183.835 og
udviser en kapitalkonto på kr. 171.83.{. Efier de-
bat navnligt om kontingenler til \fodelfllrefor-
bundet og KDA, som er indeholdr i unionskon-
tingentet, blev regnskabet godkendi med srort
flertal.

Der forelå forslag fra Københavns Fjernsty-
ringsklub og Sydsjællands Radiofllr eklub om at
pålægge kunstflyvningssil'ringsgruppen at ind-
føre obligatorisk støjkonrroi red konkurrencer.
Efter en generel debat om srøj blev forslaget ved-
taget med stort flertal.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jens
Peter Jensen og Anders B. Henriken blev gen-
valgt, og nyvalgt blev Ole lltendelboe, Radiofly-
veklubben, og Ole Meyer, Sydsjællands Radio-
flyveklub. Erik Jepsen blev nyvalgt som den ene
revisor, mens bestyrelsen fik bemyndigelse til at
udpege den anden revisor, da forslag manglede.
Der blev foretaget valg til styringsgrupper og
Jumboudvalg, hvis sammensætning fremgår
nedenfor.

Bestyrelsens forslag til budget, der indeholder
uændret kontingent for 1982, blev godkendt
uden ændringer.

Under eventuelt var der for en gangs skyld ri-
melig tid til at diskutere unionens små og store
opgaver.

KDA's generalsekretær Per Vleishaupt ud-
trykte glæde over unionens fremgang på mange
fronter og sluttede med at erindre om, at KDA
ikke blot er en organisation, hvor modelflyvere
betaler kontingent for et sen iceapparar, men og-
så tegner den samlede danske flylesporr, hror
modelflyvere deltager i arbejdet for fælles inrer-
esser. Formanden takkede afgående besrl'relsc-
og udvalgsmedlemmer, og mødet slurrede med
forsamlingens hyldest til Ruth og Ole Meyer for
deres store indsats for unionen fra dens start i
1969 og frem til afslutningen af deres altfavnen-
de engagement pr. l. oktober.

Egentligt mødereferat i uafkortet form samt
det fuldstændige regnskab er udsendt som klub-
orientering. PN

Unionens udvalg
Efter repræsentantskabsmødet er der enkelte
ændringer i de forskellige udvalg. Vi har endnu
ikke fået underretning om alle konstitueringer,
men vi bringer her udvalgenes sammensætning
med de formodede iormænd nævnt først:

Kunstfllvning: Leif \\'idenborg. Vestsjællands
RC-klub, Gunnar -{ndreasen, Dronninglund
Modelflyreklub og Gunnar Olsen. Borup
Modelflyvere.

Helikoptere: Rasmus Larsen og Klaus Peler:en.
begge Odense Model-Flyreklub samr .\llan
Hansen, Nordsjællands Helicopierklub.

Svævemodeller: Philip Emborg, Thy RC Ktub.
Jens Buthler-Jensen, Århus Modelflyveklub
og Jørgen Tønnesen, Nordsjællands Fjern-
styringsklub.

Skalamodeller: Benny Juhlin, Radioflyveklub-
ben, Herbert Christophersen, Nordsjællands
Fjernstyringsklub og Otto Knudsen, Midt-
jysk Modelflyveklub.

Pylon-racing: Erik Eriksen og Kaj Sørensen,
begge Nuserne, samt Hans T. Lorentzen, Vi-
borg Modelflyveklub.

Jumboudvalget: Flemming Pedersen, Nuserne,
Sven Abrahamsen, Den røde Baron, og Leif
Nørgaard, NRC.

Initiativpokalen
til Flemming Pedersen
På RC-unionens repræsentantskabsmøde over-
rakte formand Initiativpokalen til Flemming Pe-
dersen, Nuserne. Erik Toft fremhævede, at
Flemming for to år siden på sin klubs vegne tog
initiativ til forslag om at søge tilladelse til at
flyve med jumbomodeller. Siden da har Flem-
ming bestridt formandsposten i Jumboudvalget,
hvis forhandlinger hurtigt gav en dispensation,
som Flemming har administreret med stor ener-
gi. Samme energi udfolder han for tiden i for-
handlingerne om permanente regler, ligesom han
fra tid til anden behandler emnet jordnært og so-
bert i medlemsbladet, både teknisk og organisa-
torisk. Som formanden udtrykte det: >Færdigt
arbejde oven på et initiativ, der har givet RC
flyvningen nye og meget interessante facetter.(

Resultater
24-21 /92 VM kunstflyvning
l. Hanno Preltner, Øsrrig .......,...,........

Magic / Super Tigrc / Si mprop SA M
2. DareBrown,USA

Tiporu rc / OS A BC / Wot ld EnEines
3. Wolfgang Matt, Liechrenstein .........,.

Attow/ Webrc Rocing/ lvebrc
4. Berlram Lossen. Vestlyskland ...........

Red Palmer/OS ABC/Graupnet
5. Mark Radcliff, USA .......................

Phoenix 8/OS/Krafl
6, Gdnter Hoppe. Veslryskland .,..,........

Sul ta n 5 / Webro Rac i ng / Webra
7. Ivan Kristensen, Canada
8. Steve Helms, USA
9. Yoichiro Akiba, Japan

10. Ciichj Naruke, Japæ
.13. Per {n:.€iin. D3.n:ii

............... 5.734 p.

............... 5.610 p.

............... 5.569 p.

............... 5.567 p.

............... 5.387 p.

............... 5.342 p.

Der var iali -<9 delmgere fra f7 nationer ved derre
\-\1. hr or Per -fucireasen var alene om ar repræ-
sentere \orden. De lørsre omtalei i udenlandske
iidsskrifier r1'der på, at der var smår med tekni-
ske nyskabelser og at arrangementet kunne have
været bedre. Vi regner med, at Per Andreasen
får sin beretning fra konkurrencen færdig, så vi
kan bringe den i vort februarnummer.

2719: NFK-Cup, højstart
l. Niels Hassing, NFK ......................................... 6.840 p.
2. Jørgen Bjørn, SMSK ........................................ 6.558 p.
3. Knud Hammeken, SMSK .................................. 6.489 p.
4. Eric Frank, AMC ..................6.481 p.
5. Kurt Larsen, SMSK ......................................... 6. I 20 p.
6. Gunnar Bryde, SMSK ...................................... 6.01 2 p.
7. Henrik Hvidtfeldr, NFK ................................... .1.963 p.
8. Peter Bech, SMSK ..................1.t59 p.
9. Claus Tønnesen, NFK .......................... .. .. ..... .t.JS9 o.

10. Ole Lindhardt, NFK ........................................ J. I -rr !

Konkurrencen blev afholdt på Trollesminde ved
Hillerød i en7-12 m/sek. vind. Der rar iair 16

deltagere, og Jørgen Tønnesen var konkurrence-
leder.

4/10: \tols Cup
: P:::l-=-\. \\1C

C:'::: P.:::-: i::
: \--::-: !!-i :-. iC \ -:

i !: i 3:rr =-. 
\:.C

a-1L- P ,: -R::.t'
! :.-. i- I l:.: ;-.. rC (.-: .

5. Pi.. i E:-\':-i. -L:. RC k.-: .......
Sp:ct.\f,.totr.,t

6. Xja-: Ln::+:-. T:y RC Kl-r ......
7. Er.iFrirl. {\1C ......
8. \tad{ Heb.gturd. fh1 RC Klub ....
9. Kjeld Søren.en. Srllebois \lfl. ....

10. Jørgen Larren. Thy RC K1ub........

.1.887 p

Når vi ikke har hørt meget til Leif Widenborg og
hans Magic, er forklaringen den enkle, at den

flyver elendigt, fordi den er for tung. I Norge
har man gjort samme erjaringer med den, og
derfor har nordmændene døbt den om til ,rTra-
gic<.

Mols Cup l98l blev fløjet på skrænten ved
Slrands. Vinden var 8-12 m/sek. og 10-15 grader
skråt ind på skrænten. Konkurrencen måtte af-
brydes et par gange på grund af regn, men allige-
vel nåede de 21 deltagere gennem 6 runder. Alle
skræntspecialisterne fra Nordvestjylland var
mødt op, men Peter Frank var overbevisende
ved at vinde fire af de seks runder på den lidt tur-
bulente hjemmebane. Den enlige sjællandske
deltager, Kim Zachariassen, Holbæk Modelfly-
veklub, formåede ikke at blande sig i topstriden.
Bemærk iøvrigt det meget jævnbyrdige topfelt;
nr. l0 opnåede hele 8990 af vinderresultatet.

Walter Nyborg

11,210: SMSK Skrænt Cup 1981
l. Knud Hebsgaard, Thy RC ......
2. Peter Frank, Århus lvlfl. ....,..
3. Bjørn Krogh, NFK
.1. JFrgen Larsen, ThI RC .........
5. Xn!d Hamm.kin. S\1SK .......

... 8.668 p.

...8.623 p.

...8.462p.

... 8.332 p.

...8.130 p.

...8.058 p.

...7.191 p.

...7.659p.

...7.653 p.

...'7.011 p.

SMSK Skrænt-Cup blev afholdt på Ølsted-
skrænten nord for Frederikssund i en vind på 8-
l0 m,/sek. og med 1l deltagere. Vi startede kl.
10, og ved briefingen blev angivet maksimalt l0
runder, som vi nåede kl. 15. Vinden holdt sig ret
konstant gennem konkurrencen, og dette -sammen med den hurtige afvikling - gav gode
muligheder for at kåre den rette vinder.

Knud Hammeken

6. Krii Lrrrei. S\lSK

3l/10-l/ll: DM Skrænt
I. Bjsrn Krogh. \FI\ ...........

Epsilan / Robbe .\tdB Rex
2. Klau! Lnrri-:., Th! RC ....

Zentth.\ltl!ipler
3. Xnud Heb:gaard, Th1 RC ..

Tai.iun.\fu!trplet
1 \1.J. H:btgaard, fhy RC ..................

Td{un /.llultiplex
i. Henrrk Hridrfeldr ...................
6. Peter Frank, Årh* Uft. .............
7. Jørgen Larsen, Thy RC.......,.....,..
8. Phrlip Emborg, Thy RC ...............
9. JenlErikHolm,ThyRC

10. Keld Sørensen. Silkeborg Mfk. ......

....4.165p

.....4.753 p

.... . 4.679 p

..... 4.659 p

.................. 4.622 p.

.................. 4.556 p.

.................. 4.545 p.

.................. 4.490 p.

.................. 4.488 p.

.................. 4.445 p.

'' ' '"" '1'773 p Sandsynligvis på grund af dårlig vejrudsigt mød-

.. . ...........4.504p. te kun 9 jyder og 10 sjællændere op til årets sid-
ste skræntkonkurrence: DM i skræntflyvning.

'.. .. ..........4.500p. På trods af jævnt silende regn om lørdagen blev

.................4.4e1 D. der fløjet 3 runder på Store Carlsminde skræn-' ten i en vind, der aftog fra 8 til de marginale 4

.................4.413p- m/sek. - og derefter vindstille. Søndag morgen
' '4.4.1!e mødte 15 piloter op ved Kulhuse skrænten -................. 4.419 p.

................. +.qii i som er max. l0 meter høj - for at flyve de reste-

.................4.344p. rende 3 runder i l0-14 m vestlig vind. KnLd

I

I

t

I
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Peter Frank skulle egentlig have været pd forsiden - men vi nænnede ikke al klippe vingerne over på
hans Lolus. Tredobbelt nordisk mester i højstart, tredobbelt Danmarksmester i højstart og tredob-
belt pokalkompssejr er blot nogle af Peters resultater indtil videre. Og hvod kan det ikke blive lil -Peter er l 8 dr og har fløjet RC-svævefly i 6 dr .. . . .

Hebsgaard lod sig inspirere afden udsatte præ- det er den mere konstante flyvning, som girer
mie for hurtigste rundetid ved i femte runde at topplaceringer. Klaus Untrieser og Bjørn Krogh
flyve på 48,7 sek. for l0 ben. Konkurrenceledel- lå indtil sidste runde uh!'re tæt, men da Klaus fik
sen lod sig herefter inspirere til at diktere lan- et fejlvend i sidste runde, løb Bjørn af med

ding, før omflyvning kan påbegyndes. Knud DM'et meri sølie 12 points margin. Konkurren-
præsterede herefter DM'ets næstbedste tid ved i celedelsen vil gerne benytte lejligheden til stærkt
sidste runde at vise særdeles effektiv flyvning, at beklage de skrive- og beregningsfejl, som
som gav en tid på 5l ,6 sek. Det viste sig dog, at medførte fomiklinger i resttltotlbten.

Pokalkampen 1981
I. Peter Frank, Å,rhus Mfk. ................. 60 p.
2. Knud Hebsgaard, Thy RC ................ 56 p.
3. Bjørn Krogh, NFK ......................... 50 p.
4. Knud Hammeken, SMSK .................42p.
5. Eric Frank, Århus Mfk. ................... 38 p.

Gunnar Bryde, SMSK ..................... 38 p.

7. Klaus Untrieser, Thy RC .................. 37 p.

Kurt Larsen, SMSK ........................ 37 p.
9. Henrik Hvidtfeldt, NFK ........ . ...... ... 34 p.

10. Keld Sørensen, Silkeborg Mfk. . ......... 30 p.

Efter en meget fin sæson for svæveflyvningen
kan vi afslutte l98l med offentliggørelsen af re-
sultaterne i Pokalkampen. Vi kan jo som be-
kendt gå vinteren i møde med flere triumfer i
hus, nemlig følgende nordiske mesterskaber:
individuel sejr i skrænt, højstart og juniorhøj-
start samt holdsejr i såvel skrænt som højstart.
Desuden opnåede Peter Frank en 12. plads ved
VM i USA - et meget fint resultat, Holdmæs-
sigt blev vi nr. 8 og blev dermed bedste nordiske
nation. Vi siger hermed tak til samtlige konkur-
rence- og stævnearrangører i 1981-sæsonen, og
vi håber, at også den kommende sæson må brin-
ge en masse dejlige oplevelser til alle svæveflyve-
interesserede. Philip Emborg

LSF Aktivitetskonkurrencen
l. Torben Dam ............ 20.000p.
2. Hans R. Grønne .....20.000p.
3. Niels Ejnar Rasmussen 20.000 p.
4. Erik Olesen 20.000 p.
5. Bruno Christensen .........,,........... 20.000 p.
6. Kim Kongsbæk .......................... I 5.000 p.
7. Kim Boll Jensen .......... 10.000 p.

Tillykke til Torben Dam, som nu bliver indeha-
ver af den flotre LSF Aktivitetspokal. På grund
af den usædvanlige pointlighed er placeringerne
afgjort efter datoerne for fuldførelse af grader-
ne. LSF-koordinator Peter Frank

Nye LSF
1. grad:
57 Torben Dam
58 Hans R. Grønne
59 Kim Boll Jensen

60 Kim Kongsbæk
6l Niels Ejnar Rasmussen
62 Erik Olesen
63 Bruno Christensen

Jumbo-flyvepladser
Nedenstående klubber har fået deres flyveplad-
ser godkendt, så der kan flyves med jumbo-mo-
deller fra dem:
The Flying Tigers
Hobro Fjernstyringsklub
Århus Modetflyveklub
Dro nning Iu nd Modelflyve k lub

A-certifikater
308 Torben Bach Sørensen, Køge Mfk.
309 Morten Munkesø, NFK
310 Preben Nielsen, The Flying Tigers
3ll Benny Steen Nielsen, Comet
312 Claus Tønnesen, NFK
313 Hans Hammer, Hobro Fjernstyringsklub
314 Henrik Hammer, Hobro Fjernstyringsklub
315 Lars Nielsen, Hobro Fjernstyringsklub
316 Ole Jørgensen, Hobro Fjernstyringsklub
317 Ib Roslev, Østjysk RC Mfk.
318 Carsten Andersen, Kongeådalens Mfk.
319 Karsten Jeppesen, Brabrand Mfk.
320 Rolf Petersen, Den røde Baron
321 Arne Simonsen, Jysk Luftcirkus
322 Kai Andersen, Borup Modelflyvere

Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-forretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modelfly og tilbehør til modelfly.
Annoncer for elektrisk tog, RC-biler og
-bdde og andet ikke-modelflyvegrej afvises.
Redaktionen forbeholder sig rel til uden at
give brugerne besked herom at forkorte i on-
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.

UNDSKYLD - En raekke læsere har ringet
og fortalt, at et telefonnummer i opslagstav-
len i nr. 5/81 var forkert. Vi gentager gerne
annoncen med rigtigt telefonnummer, hvis
varerne stadig er til salg!

SIMPROP SAM FM 35 5-kanal sender, 7

kanal modtager m. mixer, 2 mini-servoer, 2
mikro-servoer, styrepult, ladekabler mv.
samt akkuer sælges for 1.850 norske kroner.
Espen Torp, Box 719, N-,1042 Hafrsfjord,
Norge (tlf. Ot-55 78 56).

AKROMASTER til linestyring m. Colden
Bee motor, har været i luften dn gang. Sæl-
ges for 190 kr. 07-36 l0 75 (John Jacobsen),
bedst kl. 20-22.

OS MAX 15 sælges. Kun kørt % minut. Sæl-
ges i original emballage m. propel for 200 kr.
(nypris ca. 400). Graupner gløderørs-akku-

mulator saelges. Har kun været opladet 3

gange, pris 100 kr. (nypris ca. 180 kr.).09-41
09 84 (Martin Møller Jensen).

GRAUPNER B.ELL47 G helikopter sælges.

Ny, færdigbygget m. motor. 07-424472(Sø-
ren Ø. Pedersen).

COX SUPER SPORT linestyringsmodel
(lidt defek| samt 2 stk. næsten nye Cox .049
motorer sælges. 04-74 15 35 (Thomas Jep-
sen).

PIPER SUPER CUP med eller uden OS
MAX FS60 fir-takter sælges. 1.800 kr. med
motor, 900 kr. uden. Kasse ; selvstarter og
startbatteri samr di\'. andre ting s:elges. 02-
9'7 87 54 (Ste€n H. Jørgensen)-

RYAN STA SPECIAL, spvd. I87 cm, m.
kraengror og flaps. \{otor l0 cm'. Vinger er
færdigbyggede, mangler beklædning, krop
pen halvfærdig. Komplet b1'g-øesæt. Pris 600
kr. 05-15 39 28 (Jesper Engsted) elter kl. 18.

LAVYINGE-I XUNSTFLY med l0 cm'
Webra Speed Champion, 650 kr. Middel-
stick m. 6,5 cm' \\'ebra 500 kr. Gammel 1,5

cm' diesel (samlerobjekt) 150 kr. Chipmunk
m. 0,8 cm' (næsten n1r) 250 kr. 02-27 68 74
(Henrik Poulsen).

2 STK. SAITO 30 fir-takts motorer m. org.
lydpotte sælges grundet ændrede planer. En
aldrig kørt 900 kr., og en kun tilkørt efter
forskrift 750 kr. Sælges samlet for 1.550 kr.
02-88 65 l8 (Jørgen Holsøe) bedst aften.

Annoncer til opslagstavlen i nr. I/E2 skal
være os i hænde senest d. 6. jønuar 19E2.
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ESBJERG
RC.MODELSPORT
Kunstf lyvningsmodeller er vort specialel
Modeller er leveret til såvel nuværende som
kommende danmarksmestre. Det gælder om
at være godt I lyvende i konku rrencen I

En god flyveforbindelse er
05-13 92 46 og 05.15 19 4il
Strandbygade'15, 67m Esbjerg

GRINDSTED
Fabrikation al glasfibermodeller, lly
og både.
Tilbehør til RC.

Salg en gros og detail.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER aps
Skolegade 27. 7200 Gnndsted
Telf. (05) 32 26 56

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C
Trf. (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fiernstyring og linestyting-
AIt i byggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker:

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 1 1, 8800 Viborg
Tll. (06) 62 24 54 (omstill.)

MÅLøV

Alle mål itrælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tll. 02-65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STENGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Ttf. 02-21 04 60

GLOSTRUP

modelhobby

JJ åT

RC'anlæg: Multiplex, Microprop, Graupner
. Vi fører alt i byggesæt . RC.biler: Mantura,
Graupner,Tamiya . Viharaltielektronikog

:l:::x:l::""' ' se indenro'' nårdu kommer på

UEEEEMH
pdtrnEKTRot{lK

Osrerqade 5-7 6400 Sonderborq 4 04'42588E

VIBORG
Radioljemstyring

Ksb Ce: r:g lrge. kon:aKi'agrnanden.

Gobp- HOBBY
Durnpen 18, 8800 Viborg Ttf. (06) 62 76 Og

KøBENHAVN

Materialer. bøger. blade.
byggesæt. værktøj .....
alt til modelbyggerel

Model & Hobby
Frederiksborggade 23. 1360 Kbh. K.
Tlf. 01.14 30 10
Ma., ti. to. :.. ii'7. J ':--2 :-_<::: -<.a:t

HERNING
Alt i byggesæt, radioanlæ9, motorer
og tilbehør til f Iy, helikoptere og ski-
be.
30 års modelf lyveerlaring.

Lind Hohby & 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

ÅLeono
Kæmpeudvalg i RC.udstyr.
Egen import - derlor førsl med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø.
res.

"^,.""" +JOBBY*.u,..
Kurt Andersen, Nørregade 18,

9OOO ÅtUors, tel{. (08) 12 13 15

STORT LAGER af BØGER og
BLADE om Modelf ly og
Modelf lyvning, Fly, Skibe,
Biler og AFV.
Kataloger og lister udleveres.

IIASE TT. (01)11 5eee
Løvstræde 8 - 1152 Kbh. K.

MF hobby
Arne Jensen
Middelfartsvei 132,5200 Odense V
09-16 60 30

Åbningstider: ma.-to. 13-17.30, fre. 13-20, lø 9-13.

t nobbr: RC.værksted
Vi udfører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RO-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,-
Færdigbygget teleskop
understel ........... kr. 220,-

MIDTJYSK MODELBYG
DANMARK
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tll. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

h--



Du
når du

får noget for pengene,
køber Robbe's oProgo,, til
Transmerc-pris !

-N
'.i+N,{s:..'r

\.
.\

i

$\ffi
KJW
N.

$ss

Færdigkroppen er ofærdigu med alle boringer
bearbejdet, og Plura-kroppen kan males og

mange af de i handelen forekommende
malingstyper.

og åbninger
limes med
lim- og

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

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telelon: 03.79 02 02 mandag.lredag kl. 9.00.15.30.

03.79 19 55 mandag-fredag kl. 15.30-18.30, samt lørdag kl.9.00-12.00TRANSMERC
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Transmerc har et stort udvalg i  -takt-motorer
selvfølgelig til Transmerc Mini-priser

Bortset fra OS Max 40 FS, der forventes på
har vi følgende 4-takt-motorer

lager i december 1981,
på lager:

OS Max FT-120
2-cylindret, 20 cm3
Vægt: 980 gram
Ydelse v. 10.000 omdr. ca. 1,2 HK
Omdr. fra 2.000-9.000 omdr./min.

Webra T4
Cylindervolumen: 15 cm3
Vægt: 980 gram
Ydelse: ca. '1,35 HK
Omdr.: 9.300 omdr./min.

OS Max FS-40
Cylindervolumen: 6,5 cm'
Vægt: 360 gram
Omdr.: 2.000-12.000 omdr./min.

Enya35-4takt
Gylindervolumen: 5,86 cm3
Vægt: 345 gram
Ydelse:0,4 HK
Omdr.: 2.500-10.000 omdr./min.

OS Max FS 60
Cylindervolumen: 9,95 cm3
Vægt: 560 gram
Ydelse v. 10.000 omdr. ca. 0,6 HK
Omdr.: fra 2.000-10.000 omdr.imin.

Saito FA-40 (FA-30)
Cylindervolumen: 6,5 cm3 (4,97 cm3)
Vægt: 340 gram (345 gram)
Ydelse: 0,72 HK (0,55 HK)
Omdr.: 2.000-12.000 omdr.imin.

Transmerc lagerfØrer hele det store Pilot
modelf lyveprogram lige fra de mindste til

ju mbo-modellerne
De sidst ankomne typer:

TRANSMERC

Piper PA-18 Super Cub. Motorer fra 6,5 cm3 Bellanca Decathlon lil rrc:3-e- '.a e .5 c:r: Nieuporl 28 til motorer f ra 6,5 cm3 to-takt til
to-takt til 10 cm3 4-takt. Længde'1180 mm, to-takt til 1O cm3 4.takt. iesr-c:e --31 -":r. 10 cm: 4-takt. Længde 1.0g5 mm, spænd-
spændvidde 1.880 mm, vægt 3.000-3.200 spændvidde 17.10 mnr.,,'æj:3CCc32Co vidde1.430rm,vægt3.000-3.200gram.gram. gram.

... Og kvaliteten er som sædvanlig, når det gælder Pilot: Nam.nam .....!
Vi har også visse Pilot modeller, der normalt ikke forhandles her i landet, f.eks.

vandflyet Lake Buccaneer eller QB 20 S.

Da Transmerc er et postordrefirma, bedes vi dig ringe først, hvis du vil aflægge besøg.
Ring eller skriv til Transmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner,
QarreraogHegi kosterkr.25,-pr.stk. +12kt.porto.Sendbeløbeticheckellerfrimærker*Vi senderoverheleSkandinavien.

Kommer snart:

S'*Kt._.r
-å;**.-'ru-".

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telelon: 03.79 02 02 mandag.lredag kl. 9.00.15.30.

03-79 19 55 mandag.fredag kl. 15.30-18.30, samt lørdag kl. 9.00.'12.00



Ring og få et Transmerc-tilbud
Ved samlet køb af el-bil og hurtigopladelige

akkumulatorsæt på 5, 6 eller 7,2V x 1,2 AH, får du bilen
til Transmerc mini-pris,

men akkusættet til Transmerc MINI-MINI-PRIS .....

Nedenstående 1:12 el-biler leveres alle med formonterede aksler, differentiale, RC-
plade, fartregulator og karosseri.

Meget billig:
Robbe-Sonic.Sports BMW 320/80
m. Mabuchi 540 S el-motor.

Robbe.Sonic.Sports Porsche 924 Turbo
m. Mabuchi 540 el-motor.

Robbe.Sonic-Sports Goll GTI
m. Mabuchi 540 el-motor.

Meget billig:
Graupner Renault Alpine og
Datsun Fairlady 24OZ
med Mabuchi 540 el-motor.Robbe-Sonic-Sports Audi Quattro

m. 2 Mabuchi 380 S el-motorer.

Nedenstående buggy'er leveres uden dilferentiale.

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag.fredag kl. 9.00-15.30.

03-79 19 55 mandag.fredag kl. 15.30-18.30, samt lørdag kl. 9.00-12.00
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Da Transmerc er et postordref irma, bedes vi dig ringe først, hvis du vil aflægge besøg.
Ring eller skriv tilTransmerc efter kataloger * Små kataloger leveres gratis * Hovedkataloger f ra Robbe, Multiplex, Graupner,
Carrera og Hegi koster kr. 25,- pr. slk. + 12kr. porto. Send beløbet i check eller frimærker * Vi sender over hele Skandinavien.

TRANSMERC

Robbe Coyote til el-motor.
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Ring til Transmerc og få en iulegavepris
på Robbe Mars FMM jun.

Anlægget leveres med
det antal og den type
servoer, du ønsker.
Direkte servokontrol-
ledning - bærerem -forlængerledning -servoholdere - net-
lader - modul -krystaller og enten 27,
35 eller 40 MHz.
8-kanals modtager, den
4-kanals sender kan
man selv udbygge til 8
kanaler med billige
Robbe NF moduler, så
der kan bruges 8
servoer.

To buggy'er til 3,5 cm3 forbrændingsmotorer,
målestok 1:8

Robbe Romax Graupner Datsun Fairlady 240 z

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

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag.lredag kl. 9.00-15.30.

03-79 19 55 mandag.fredag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00

Robbe Romax
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MULTIPLEX
er anlægget med
de fleste muligheder

tf'L}*
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MULTIPLEX.anIæg - alt elter type - kan udbygges
med eller er udbygget med:

* FigurautomatiUprogrammering
* Forskellige mixere til diverse formål
* Differentialstyring
* Eksponentialstyring
* MULTINAUT - kontaktfunktioner, der muliggør et

meget stort antal funktioner

Alle MULTIPLEX anlæg er karakteriseret ved:
* FM-modulteknik. Man kan således skifte

frekvens 27,35 og 40 MHz alt efter behov.
* Servoretning kan vendes i senderen. Man kan

let og enkelt tilpasse anlægget til alle
modelf unktioner.
Alle senderens styrefunktioner kan frit skiftes
til en anden betjeningsmæssig placering på
senderen.
Lærer/elev-kabel kan anvendes, så en elev
hurtigt kan hjælpes ud af en kritisk situation.
Diagnosekabel kan anvendes, hvorved man
kan styre sin model med sin sender uden at
beslaglægge sin tildelte khnal i klubben o.lign.

Alle ovennævnte egenskaber og indretninger er
standard ved alle MULTIPLEX-anlæ9. Man betaler
ikke ekstra herfor.

Som det tydeligt fremgår, har man med MULTIPLEX-
anlæg et hav af muligheder. Uanset typevalg er man
ikke Dlåst fastn. Man kan hele tiden komme videre. Man
vil hele tiden have mulighed for at få det bedste af det
bedste.

MULTIPLEX har et stori udvalg i tilbehør, f.eks. 9
forskellige servoer, sejlvinder, forskellige elektroniske
f artregu latorer, senderpulte, servororhorn/rammer,
ladere, akkumulatorer og meget, meget mere.

Alle almindelige reservedele lagerføres i Danmark. Vort
danske serviceværksted klarer alle reparationer hurtigt
og prisbilligt.

Egentlig burde MULTIPLEX være det dyreste anlæg på
markedet. lngen andre fabrikater har samme
muligheder som MULTIPLEX. Men faktisk er
MULTIPLEX billigere end de fleste andre fabrikater, der
tilmed har færre muligheder.

MULTIPLEX er vesttysk kvalitet, når den er bedst.

trading l/S
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Kombiswitch - hvormed man kan betjene to
funktioner/servoer på samme styrepind og slå fra,
hvis man ikke ønsker det mere
Dual rate/reduktion af rorudslagene
Tomgangstrimning - en raffineret måde at tilpasse
sin motortomgang til præcis styring på senderen
Vario Split - to servoer kan køre på samme
styrepind, f.eks. den ene udslagshalvdel til den ene
servo og den anden udslagshalvdel til den anden
servo. Udslagene kan trinløst varieres.
Eksponentielt eller lineært rat til biler og både

Mange flere oplysninger lår du i vort danske MULTIPLEX-ninikatalog ogleller det store
hovedkatalog. Begge kan ånskaffes hos din forhandler eller direkte hos importøren:

FORHANDLER ANVISES GERNE
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