
Modelflyve

Læs i dette nummer bl.ø.:
* Tegning til Jørgen Korsgaards mikrofilmmodel,

der satte ny f)anmarks-rekord til DM
* Vi følger byggearbejdet af en RC-skalamodel
* Trimning af linestyrede kunstflyvningsmodeller
* Tegning til tre små fritflyvende balsa-

glidere, man let kan bygge
* Mere om de linestyrede Good-Year-

modeller
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* RC-svævefllvestævnet
i Hanstholm

* Tegning til fritflyvende model
med COr-motor

* Yi afprøver amerikansk byggesæt
til velflyvende wakefield-model

* Valg af RC-helikopter-model.
og meget, meget mere !



Man srger så meget ..,..
DANSKERNE ..... lever over evne
NORDMÆNDENE ..... praler
SVENSKERNE ..... drikker
FINNERNE ..... stikker med knive
GRAUPNER RC-sæt ..... er dyre (og kræver specialservoer)

electronic System 2000 er her!

Senderen, der i sin grundudførelse er til 4
servoer, kan udbygges med:

* 4-kanal mixer-modul
* 4-kanal dual-rate-modul
* 4-kanal exponential-modul
* 2-l9-kanal Nautic skiftemodul
og de kan bygges i senderen efter ønske:
foroven/forneden, til højreltil venstre.
Endvidere kan der indbygges:
* 2-kanal proportional-modul
* 2-kanal skifte-modul
og i højrelvenstre pind:

* kick-tast til udløsning
* kick-tast med pause
* auto-rat
* skibs-rat
Alle servoer kan naturligvis ompoles, og
modtageren er til 7 servoer.

Prisen er i standardudgaven
kun kr. 2.085 m. 1 servo.

Det er det anlæg, du skal købe, når du efter 31/12-83 ikke mere på bruge dit gamle. Det er ik-
ke et ,,pjat.prale" anl€g med en masse, du ikke har brug for. Det er et brugssæt, som du kan
udbygge efter behov og ønske. Med det du har brug for. Og til små penge.

Generalagentu r og i m port:

lb Andersen Hobby ApS N æ rm este f o rh a n d I er anvises gern e !
(Vi sælger ikke detailtil forbrugere)9620 Aalestrup

Noget af det passer måske - men ikke det sidste. Priserne på

Ernuqner I tBffiH
er nu efter den sidste devaluering af den stakkels, syge danske krone:
C4, SSM 27 MHz til max. 2 servoer kr. 660,.
E4, SSM 40 MHz til max. 2 servoer kr. 765,-
C6, SSM 27 MHz til max. 3 servoer kr. 935,-

T 1008 FMsss, 27135140 MHz .......... ....... til max.4 servoer kr. 1.585,-
T 3014 FMsss, 27135140 MHz .......... ....... til max.7 servoer kr.2.148,-

alle med 1 servo, og ekstra servoer kan købes fra kr. 225,- og opefter i righoldigt udvalg.
T 1008 og T 3014 har udskifteligt sendermodul. T 30'14 desuden dual-rate, mixer-funktioner.
servoreversering mv.

Og alle disse anlæg (og det nedenfor) har samme puls som andre fabrikater - dvs. at andre servofabrikater
kan anvendes til anlæggene blot ved udskiftning af stik.

ErnuFner 
I
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Fishtctr forthe R/C Pilot
Itand-off Sport Scale

Kir RC-18
P-39 ATROCOARA
Specs: span 6O'

Top Flite tilbyder dig seks af verdens mest legendariske ja-
gerf ly til stand-off skala, en modelklasse der vinder popu-

laritet verden over hos modelbyggere. Og det er ikke
mærkeligt! Takket være Top Flite har disse jagere så-

vel skalarigtigt udseende som fremragende flyve-
egenskaber.

Som alle Top Flite's modeller er der ved kon-
struktionen af disse stand-off modeller lagt

vægt på simpel opbygning, så modelbygge-
ren får det bedst mulige resultat af sin ind-

sats. Alle modeller er til 10 cm3 motor og
4-7 kanals radioanlæ9. Byggesættene

er af meget høj kvalitet med de bedste

Skriv eller ring
efter GRATIS
katalog nu !

TOP FLITE
NYHEDER:
A6M2 ZERO tit 10
cm3 motor kr. 945,.

METRIC 2 meter
svævef ly kr. 495,.
til 2-kanal anlæq

Vi lagerfører ooså:
S E 5A (100% skala)
til kr. 845,.
Freshman Trainer
til kr. 595,.
Contender 40 kr. 585,-
Headmaster Sport 40 kr. 645,-
J-3 Piper Cup kr. 1.035,-

Enormt lager af propeller:
Super Maple f ra 6" til 22",
Nylon propeller fra 5llq" til 11"

Fabri-Cote. Monocote, Hot.
Stripe. balsatræ i 4" bredde
(til priser man far myrekryb af).

TOP FLITE MODELS INT.
European Organization
Flagspættevej 6
DK-4700 Næstved. Danmark

- bedst i skala siden .1981

Se først hos Deres lokale hobbyforhandler efter Top-Flite. FØret de ikke vore produkter. køb da DIREKTE hos os på telefon 03-7270 15
ef ter kl. 19.00 (Jørgen Hauge).

materialer i f in forarbejdning. Trans-
fers til aI gøre modellen komplet

I medfølger samt fuld størrelse
: tegning og udførlig vejledning.
iri ot.^t f. tt,,,,^ ^l^-r ^rt ^t-^t^

6
Kir RC-16
P.518 MUSTANG
Specs: span 60"G-Pri. xutt 865,.

area 600 sq. in.

d
6

Pris KUN 845,

Pris KUN 1.035,.

area 6@ sq. rn

Kii RC.19
P.47D THUNDERBOLT
Specs: span 60"

area 720 sq. in.

1.085,-

Pris KUN 1.035,

Skal du f lyve stand-off skala,
er Top Flite det naturligste

valg!

NYHED!
TOP FLITE's air
force DOPE.
Ny fyldig dope i

særklasse til priser
der slår alt.
Af løser AB dope
f ra Sadolin &
Holmblad.

Kit RC-23
F8F.2 BEARCAT
Specs: span 60"

area 630 sq. in

!

Pris KUN

area 693 sq. in
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IRVI NE ENGINES
Stunt, RC, Marine og Bil
Leveres med LYDDÆMPER og
G LØ DERØ R.
Alle motorer har KUGLELEJER.
Størrefser lra .20 til .61.

Forhandlere indbydes.

PACO
Vibrationsdæmpende
motoroph@rg,
justerbart for .30-.60
motorer.

MINIVOX lyddæmpere
SONEX resonansdæmpere
Alle standardtyper på lager.

Gomplete-A-Pac
Hele serien af C.A.P.'s skalategninger,
canopy's, cowls og understel.
Komplette byggesæt.
Katalog i farver, kr. 10,-.

Sids te nyt:

kommer til Danmark
,,r, hvis P&T vil.

RC-Skalamodeller
STATIONSVEJ 31, 9970 STRANDBY,

,

08-48 12 15
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Sommerglæder til TRANSMERC minipriser

2-kanals RC-anlæg
2-kanals 27 MHz anlæg i meget anerkendl
fabrikat med 2 servoer incl. tilbehør. kon.
taktsæt, krystaller og et af de nye fre.
kvensflag.

598,- kr,
TILBUD: Robbe.Sonic.Sports BMW 320/80
El.orl:n leveres m. l\4abuchi 540 S motor, fartrgulator til
:rem og bak. Til BMW 320/80 kan man få forskellige tu.
nrrgsdele. så den kan udstyres med ENIK bremse. for-
hiu lstræk. specialmotor osv.

Graupner RC-Hovercraft luftpudebåd
Læ.9je 5:C a- afejce 319 mm hJjde 225 mm Sættet
rndelJ c:::',',4J.'- PS::'5 pr. : i -:. , I i o; a rr

';,i...,,.:.
I**P"*

Graupner Mini.Speed E 1000
Længde 515 mm, bredde 230 mm, egnet motor i,4abuchr
540.

Graupner Mini.Prop Elektropropelbåd
L=.0::::: -- :.:id- 23C Tm. l,4ini-Prop er beregnet til
',11b -: - a::

Y ?
^\

*,
L*-'%. -R.'

* $-#{ \
Pl

Robbe Toyota Hilux Buggy
Buggy en hvor alle vilale dele er indkapslet. sa den kan kø
re i terrænet uden at anlæ9. gear eller motor bltver snav
set lrl. Buqgy en er forsynet med i,4abuchi 540 S motor
cenlrrlugalkobling og frem oq bak.

Buggy'er til 3,5 cm3 torbrændingsmotor:
Robbe Romax - Robbe Coyote - Robbe
Baja Bug - Datsun Fairlady

- MPX Mercedes Benz 500 S m. indb.
motor og selvstarter.

Robbe uTuro" elektrobåd
Længde 680 mm, bredde 250 mrn lcvcr(-.s trIt(i ia.(lr(l l(,i
bundel EF 76 1 1 motor

- - - ..I@r*'
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Robbe Truck og Trailer
Truck og Trarler kan købes hver for sig, og der kan leveres
meget ekstraudslyr sa man kan få sig et vogntog som
dem. man moder pa andevejene. Truck en leveres med
Mabuchi 540 S motor. lotlns udvekslinq. kardanaksel,
irinløs tartregulefing o m a

Robbe DProppy,, Elbad
Ltr,:,: ala'-'- a'aaaa 2;0 mm Prot)Dy lev0rcs rTl{rl el

DaTransmercerelpasictdta'.tr?a2aat vr drqnnqelorsl.hvtsduvlallæqqebesø{lrRrnq{jll{rrskivlrlTrar:,r..,-
Ca.rera oq Heqr kosle. l. 3a i. a'.r : .,2 kr Dorto S.rnd belØbel I check eller fnmætker i Vl .,,:nrj.r , ... h. .

1 : ' a - ,- :''t')Cr,t lra R(rhtr1, Mrrlltlrlr.' (ir;rrrpIt.r
l. : :' -.. r : : I i.rrtrvkl{rI()ai1,il!ir'ilriilntlr'r

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag.f redag kl. 9.00.15.30.

03-79 19 55 mandag.f redag kl. 15.30.18.30. samt tørdag kt. 9.00.12.00TRANSMERC



Motorfly lra TRANSMERC

Æeffi{16

WIK Hummel
Spændvidde 2080 mm, 10 cm3 motor, velegnet til
svævemodelslæb. Opsats til svævefly kan leveres.
Hummel Pris kr. 950,00
Svævemodelopsats GFK ........... Pris kr. 320,00 Falcon 56 Mark ll

Træner-klassikeren gennem de sidste 20 år. Der er la-
vet mange trænere siden, men ingen bedre! Spænd-
vidde 1420 mm, motor 3,5-6,5 cm3 .......... Pris kr. 641,00

WIK Jonny RC-træner
Spændvidde 1500 mm. Motor 6-10 cm3 , Pris kr. 495,00

_ *s"%
ff#, FnZ{#lV /k1j":''r

SR Falcon
Spændvidde '1750 mm. Motor 6-10 cm3 ....... Pris: RING

did*a'

WIK Gharly kunstf lyvningsmodel
Spændvidde 1500 mm. Motor'10 cm3 .... Pris kr.650,00

':'lt"V L{kr?,'{' \{i

WIK Commander 2
Spændvidde 1660 mm. Motor 10 cm:. Commander f in-
des i tre versioner:
Version 1, træbyggesæt ........... Pris kr. 696,00
Version 2, trævinger. GFK krop ...........Pris kr. 795,00
Version 3, færdigvinger. GFK krop ..... Pris kr. 1.080,00

Skylark
Spændvidde1420 mm. Motor2,5-6 cm3 Pris kr.641,00

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag.f redag kl. 9.00.15.30.

03.79 19 55 mandag-f redag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00TRANSMERC





TILBI-D*TILBUD*TILBI.D

Send venligst 10,- kr. i check eller frimærker, og du vil modtage det engelske modelblad
eller det tyske Flug, dog et ældre nummer.

5liter brændstof til gløderørsmotorer, 58,- kr. + pant af dunk 10,- kr.
Brændstoffet kan desværre ikke sendes.

Futaba 5t,K med 3 servoer, akku til såvel sender som modtager, lader, reduktion
på 2 kanaler - kun 2.148,- kr.

Futaba servo S-22 pr. stk. 132,- kr. - 4 stk. 510,- kr.
Billigere end alle - også postordrefirmaerne!

Vi sender overalt * Aktiv RC-mand bag disken.

R!ØDOVRE HOBBY
RoskildeveJ 284,2610 Rødorre, tlf. 0l-70 19 04

Tilbud fra DHS

Aalborg Hobby Service, Nørregade 18, 9000 Aalborg, 0B-12 13 .15

Randers Hobby og Leg, Rådhustorvet 4,8900 Randers,06-42 58 14
Hobby House, Paradisgade 12, B00O Århus C, 06-12 0O 62
Legeland Hobby og Leg, Hospitalsgade 15, 8700 Horsens, 05-61 60 11

Hobby Hytten, Nygade 4, 8600 Silkeborg, 06"82 13 52
Teddy Legetøj & Hobby, Nørretorv, 7100 Vejle, 05-82 39 14
Kolding Hobby, Søndergade 21 , 6000 Kolding, 05-5207 22
Vestjysk Hobby. Kongensgade 142,6700 Esbjerg, 05-12 23 06
Jelsen Hobby & Elektronik, Østergade 5-7, 6400 Sønderborg, 04-42 58 BB

Odense Hobbylorretning, Vesterbro 42,5000 Odense, 09-1221 04
Farve.& Hobbyhjørnet. Klosterplads 4,5700 Svendborg,09-21 31 31

Glafa Hobby. Nørregade 5.4100 Ringsted,03-61 51 61
Stengades Hobbycenter. Stengade 31, 3000 Helsingør, 02"21 04 60
J. J. Hobby Aps.. Hovedvelen 122,2600 Glostrup,02-45 43 40

Magic 60
Hanno Prettner's verdensmestermodel.
Hurtigbyggesæt med epoxy-krop og
styroporvinger.

TILBUD kr. 1.285,00
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Det gode forårsvejr har
tilsyneladende fået vore skribenter til
at forlade skrivemaskinen og i stedet
tage på flyvepladsen. Det skal ri ikke
bebrejde nogen, men det har
medført, at RC-stoffet denne gang er
mindre omfangsrigt end vanligt.

Vi kan dog glæde os over, at Preben
Nørholm er >vendt tilbage< med RC-
svævemodelsiderne - denne gang om
gode modelflyveblade, læs side 35.

Benny Juhlin rapporterer for tredie
gang fra byggerummet, hvor to
skalamodeller af Westland Lysander
er ved at tage form. Nu er første
vinge klar - se den side 19.

>Endnu en sr'ær'efl1'r'esucces(( skriver
Philipp Embor_e om arers
Påskeskrænt i Hanstholm. Rc.kord-
delta-selse savel pa skrænren som
andre steder - se tekst o_e billeder pa
side 26.

Rasmus Larsen giver side 36 gode råd
til kommende RC-helikopter-piloter.
Og han har lovet mere til kommende
numre.

På side 4l minder Benny Juhlin om
Jumbo-skala-DM og fortæller iøvrigt
løst og fast om aktiviteterne på RC-
skalalronten.

Hans Rabenhøj slutter sin serie om
linestl'ring pa side 2-l med er alsnit.
hrori han fort.æller om tinrrimnine af
modellerne.

Og bladet star r irkelig i seriernes
tegn. Side 37 fortsaetter Jesper Buth
Rasmussen sit store og grundige værk
om Good-Year-modeller. Denne gang
drejer det sig om træarbejdet på
modellen.

Under >Nyt fra Cl-unionen< på side
5l kan man bl.a. læse om, hvem der
kom på det danske hold til VM i
Sverige i juli måned.

Frittll'rerne blirer denne gang overØst

med tegninger - Ire chuckglidere
side 20 og lrem, Jør-een Kors-saards
Danmarksrekord-model i klasse Fl D
side 28, og endelig Jens Møldrups
lille CO,-model side 44. Der skulle
være nok at gå i gang med på de
lange, våde sommerdage.

På side 16 fortæller Per Grunnet om
projekt >digital-timer((, som Thomas
Køster og J. O. Nielsen har
gennemført siden 1973. Det er blevet
til en fuldt udviklet FIC-timer med
op til 6 funktioner, og midt i juni
introducerer parret en A2-timer
byg,eet op efter samme principper
som gas-timeren.

Erik Knudsen har b)'-cgr't en
uakelieldmodcl - >\\/ake Up,. -efter et e ksklu:ir t amerikansk
b1 gges;et. Han forteellc-r om sæltet
og modellen pa side 43.

Modcllen der
salle rekord nrcd
en .ftyvning på
l5:00 til DM ./br
indendørs-
nrodelter i april
nfinerl. Lces trrcre
indc i hladet på
.side 28.

). \l.1ri:ndal'!cj .17,

[ ]dgiver:

l)ansk Modclllyvc [:orbrrncl
Dmcdalen I3, 354() I yngc.

Abonnemcnl lin 1982 (6 nunrc) lo\tcr lr. ;()
pa bladcts postgirolonto.

Srl\. m0nlrgc. roprr): ll l). \rl' I \ \
Irrl: \'Ol1'ct, l{01'tchro

\lrtcrirlr til \lodelllrrlnrr:
nrrt rr.j..rli-. lrrd ,!r \,r .rrrrll-. , \J,. :, . .,

.r.:l ':,t: : : .1-_ : '-1. 
-..

.\.r .:, 1 -l .l-. .1, :

l:.:.,.

RedrLtr'nrn.lurrrl
l)rrd-lrnt t,'r nr. J xl: l. '
\l0drlllrrrnrr J x: ... :

lor.rdln: i ::( -.- -l

l1., ll , u

,.r.:. .. .:r.ri ,l.i
, \l-.:.:-:-1..r.(1.'
- -l, :r -.lJrl.l,rr.

1. .r.:..1;rr Rcrl.rl
r,i.-rL(ll r)r.ttei ltla.

' :: [:::]i','r:. Jcn. Cc-
ij. : . l:.i: ;r. llrrrnc .lør-

:. i r:.: I .::.rrl. Rr\illu\
' j- --. i)'!a,r \,1rholil,
-..-:. ll.':. R.:.JIr.',i, lh

l,øssalg: \{odclllylcnyt lorhandlcs i lø\\ale i \lørrc lro.k!i r I i.i.
12,- pr. s1k. Kioskdistribution: l)rnsl Illad l)r\tribillr{)r). ilr 0l
I I 30 .15.

I lt lning:
llodclllyrcnlt \cndc\ til abonncntcrne geDicnr A\r.pii'll()i)l{)
rct. Vcd 11y-tning rlal abonncnlcr derlrrr mt'ddclc der lol.rl( f,\-r'
lonlor, al nran nbonnercr pa bladcl -- dcrclter .ør!er lr.tlrrr
tor01 lor, al Arispostkontorcl lår nr0ddclcl\r oilr aclrc..e.rirJrirr
geil.

I dgirelreslcrminer:
\l()dalll\\cn!l ucllrtntnrcr i begrndcl.eil nl nl.rr!!i, r,- .-_ . r'.
rpril, iuni, august, oltobcr og <icccrrher. \rnor,rr..rrr' .: - .r ,

r.rru o. i hlrndc sctterl cn oranccl l(rr Lidrr\Lt.!Jr

Opl!9: I J(I) cl'pl.

r.l
' :: rri' .(rrrL't I9Sl.

drl ar !rr Ailrig(r \lrrlc\ lIr
(r l.r!(l rl Kiclcl Krrrg'bcru lrrr

il

N, .,"-



ø_
*Mæ ø

INTITRGLIDFI l9E2 - Modelflyve Nyt har
modtaget invitation til et engelsk RC-termik-
svævemodel-stævne d. 7.-8. august i år. Tilmel-
dingsfristen er sat til l. juni, så det er om at være
hurtig, hvis man vil med og ikke vil komme alt
for sent med tilmeldingen. Skriv til >lnterglide<,
2l Williams Terrace, Daventry, Northants,
NNll 5ER, England, hvis du vil deltage. Stæv-
net afholdes på Warwick Racecourse, hvis nogen
bliver klogere af'det. Arrangørerne meddeler, at
man forventer deltagelse fra New Zealand,
USA, Sverige, Holland og Belgien - blandt an-
det.

BURGOS IIFTFIRSNAK - Der dukker stadig
notitser op i modelflyvepressen i anledning af
det katastrofale VM-arrangement i Spanien
1981. Frec Flight News citerer en spansk kilde
for meddelelsen om, at daværende praesident for
den spanske aeroklub FENDA, Manuel Guisa-
do, nu kan skrive eks- foran sin titel. Kan det
tænkes, at han er blevet vippet fra posten på
grund af, at han var hovedansvarlig for VM-ar-
rangementet?

Og endnu en sag iden sammenhæng .... Ifølge
storfilmen DEI Cid( var VM-arrangementet rct
heldigt med vejret. I filmen er der en scene, hvor
El Cid forbereder et sidste fremstød - og det
skal rettes mod Burgos. Der er i denne sekvens et
billede af en soldat, der siger: >Hvad vil han dog
til Burgos efter - der regner og blæser det jo al-
tid .....( Skal man tro den pågældende soldat,
så slap vi altsa for regnen ved VM .....

FRF-F- TLICHT \F.\\S - \lichacl \\'arren har
genncm nrangL'ar rlrrci nred i redaktioncn aldct
rngel-rke Free Fiight \cu:. men er nu tradt ud
pga. foro-uet arbejdsblrdc pa hans almindeligc
job. Free Flight Nes s lortsætter imidlertid
ufortrødent med lan Kaynes, Paul N4asterman

og \lalcolm Wood i redaktionen.

MINICRAFT PRINZ - I vor omtale i sidste
nummer af bladet spurgte vi retorisk, om man
overhovedet kunne få 0,3 mm bor. Lars Petersen
fra Jumbo Hobby, der havde sendt os Prinz'en
til test, oplyser, at det kan man da i hvert fald
hos ham (og sikkert også andre steder .....). Det
fineste bor han har er 0,22 mm, det næste 0,3
mm og derelter i spring opad på 0,I mm. Priser-
ne på de t1'nde bor på 0,22 mm er ret høje -man kan fa 6 bor for ca. det samme som
Prinz'en koster!

NYE KLUBM,,IRKIIR - Her har vi fornøjel-
sen af at bringe yderligere to klubmærker. Leif
Vestergaard fra Frederikshavn Modelflyveklub
skriver, at bygningen på klubbens mærke er

byens vartegn, et krudtmagasin der i sin tid blev

bygget af Tordenskjold.

TURBOPLAN - Vi har fået en del henvendel-
ser om det østrigske Turboplan fra interesserede
liesere. I den forbindelse skal vi oplyse, at agen-
turet for Turboplan er flyttet fra Dansk Hobby
til P.l Hobby' pa Amagerbro,uade i København.

Ikke.kun \lodelt11rc \1t's testpilot har kon-
\tatcr!'r en række -r aghcd.'r r ed de første Turbo-
plrn-h1gg...1,:: (l:t- .\nticr. Henriksens omtale i

\1oi:eiilrc \r: i !1t. Nniikken har medført, at
iabrikk.':: ir;.i :oi.:il:ai en raekke:endringer af
b1,r:ger;:::e:. .alri:- :: i hrcrt fald de fleste ind-
rendinge: rkiil: r::r; i:rrrdckommet. lnteresse-
rcde kan ilr rigi 'l:.;g:r5.' Turboplanet, når fa-
brikkens pilo:.: !,!ri--rnr.r tr,: dr'monstrcr€r d. 20.
juni pa Falcon'.:li'.cr.;iii. rcd Veerst.

AMC-I\FOR\l{llO\ .r lla\nct på AMC's
klubmeddeiel.er. F:,: ,:: \.,JrJ et rent informa-
lionsorgan er de: i.: r.-; :ll ai l.lir e et rigtigt klub-
blad. I ma,i-udg:r\.-ir ;iri;r ir':ai] en r:ekke kort-
I'attede referater. nrl:\:;: .:nri .elrlølgelig de
>normale. klubmcdd.i:i-.:. En ai' nlhederne er
trist: A\IC's :kLirr.r_Ln \::r Lrri!ndl, da man
mødte op pa lllrcplau.;n r.:. -i. nrai om morge-
nen. Ifølge politict. dcr und.i-rrgic de forkullede
rcstcr af vognen. rar ilucn la-at.

TI-RMIKFI.\ \ \l\(; - \":d {\lC's >Træ-
ningstcrnrik., riærnc rj. ll -1 harde Peter Mik-
kelscn cn fllrning na -ll r.nirt. 'l-1 sek. Jan Toft
klarede .ig og'a I'inr nrr'd hcd\te tlyvning på 35

min. 9 .ek.. mcn\ [-ar. Toll. der deltog som
g:est, opnacdc en bcd\tc tid pa 30 min. 33 sek.

Ialt 9 tllrninger orer l0 nrin. ud af40 registrere-
de.

fi{yheder

A2-SÆ:RNUMMF.R - Det franske Vol l-ibre
har scncst udsendt sit specialnummer om A2-
modcller - det er nr. 28, april 1982. Blandt dc
mangc sp:endende ting i bladet kan nær'ncs:
Tegning til tre al Ivan Horejsi's modcllcr, tcg-
ning i lirld størrclse af Lepp's AL-29 (ltior rnan

lor I'clrstc gang pa trlk far opllst. hrordalr krop-
pen er opblggct i dctaljcr), b1g-rctip.. ck.entplcr
pa proi'ilcr, kropropblgningcr. ringcopbl,unin-
gcr .... og megel mere. Det er mcgct inspircrende

- o-!l som sicdvanlig meget indb)dcndc sat op.

CIPOLI-A l'Al-(;t.øl) - Cipolla-brttdrcnc. dc:
er kendt for teanr-racc o-c RC-motorc'r. har nu
bragt en 2,5 cm' glødcrørsmotor pa marhedr.t.
Motorcn er rned alle raffinementer o,e lerercs i

både RC og combat-ud-eave. Et særkcnde er det
mildest talt kraftigc krumtaphus.

CA'tAl-lNA PVY 5A - I Modelflyve Nyt har vi
tidligerc el'terlyst oplysninger om Catalina-11yet
for .lens Larsen. De reaktioner, som Jcns nrod-
tog på vor omtale, l'ørte ham frem til en Catali-
na, der var til salg. Det var en gammcl dansk
PVY 5A lia l94l - dct er ifølgc Jens den ver-

sion. der har kanontårnc i snudcn. På trods af,
at PVY'cn i'iste sig at vicre lorholdsvis ntedtagct
al vind og vcjr - den ha',de ikke stået beskyttct

- blev det kicrlighed ved første øjekast, og Jcns

har købt tl1'ct og installeret det i en stor vicrk-
stedshal i Nordsjiclland. Der står Catalinacn nu

og vcnter på at blive istandsat.
Interesscrcdc kan besigtige llyet cl'tcr al'tale

rned Jcns l-arscn - ring 03-45 80 92. Jcns cr
lortsat megct intercsscrct i alle oplysningcr ont
tlyet - og hvis nogen skulle havc lyst til at hjicl-
pe til med at siettc Catalinaen i stand, kan dc o-q-

så kontaktc hanr.

t2

Sidste udkald til
sommerlejren I9B2
Hvis du ønskcr at dcltagc i l'ritl'lyvnings-
og [.incstyrings-Unioncrncs licllcs sonr-

nrcrlcjr pii Flyvcstation Vandcl d. 10.-ltt.
iuli l9lt2, så kan du na at tilrnclde dig til
og nrcd /irsrlcg d. 15. juni - nren dcrel-
tcr cr del ogsa slut.

liat dcrlbr lluks papir og blyant o-e

scnd ct brcv cllcr postkort til:
F ritf l1 r'nings-(lnionen
Alborggade 17.5.1h..
2l(X) København Ø
l tr. 0t-26 ()ll 36.

- og lirrticl, at du ønskcr at deltage på

sonrmcrlcjren. Opgii ibrcrct dit luldc
navn, din adrcssc sanrt dit pcrsonnum-
nrcr (cllcr pasnurnmcr, hr is du ikkc cr
darrskcr). l)u Iår tilscndt Ia)r\te illtornra-
tion orn sonrmcrlcjrcn sarnl ell lilnrcl-
clirrgsblankct, sonr du skal udlllde og
.cn(lc in(l (hl.;r. ntetl ()pl)\nin!cr ()n)

o\crnatninuslbnr) og cvt. dcltagclsc i

liullcsspisning), nren lor at vi kan tilrrrcl-
tlc dig rctticli,ut til I'11-vevabnct, skal ri ha-
\c ()\cr1\taclldc oplysninger scncst l5..iu-
rti.

l)cltagcrgcbirr-t blircr i år nogct hø.ie-

rc cncl ticlligcrc - 150 kr. pr. person o\cr
l() ur eia firrc'ratrnc'l :kal ltarc udgif-
tcrrrc i lirrbinclcl'c nrcd sornrrcrlc-jrcn
clrukkct. \lc'rt dr'l cr \llldig ctt billig og
rprundcrrdc nrild!' al h()ldc \onrnlcrleric
pa!
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ler mekanisk variopitch pa ;rro::.-:: ::i::. :.
grænsninger nu).

Det cr givet, at mindre nrodc.ii:r m..: j.:::

Lurrtnccreferaterne fra udlandet - og det er ik-
r; irrrl:o darlig rcklame for dcn.

l9-9-\.lrdc'n\mestercn \'lario Rocca introdu-

cerede iTafi den italienskc..\Dl5 (larct al l965-
verdensmcsteren Alberto Dall'Oglio) nred \tor
succes. ADl5-motoren produceres kun i \nra sc-

rier, mcn også i l98l gjorde den dct godt ril tiir-
flyvnings-VM. Hele det kincsiske hold - sonr

meget overraskendc tog trediepladsen i holdkon-
kurrcnccn - benyttede denne motor - og Roc-
ca nåcde 7. pladsen, også med en ADl5.

INDFINDøRS RC-FLYV\lN(i - Vcd en nro-
deludstilling i l)asadena, USA. I1øj Tonl Nacar-
rato mcd cn radiostl ret gumnrimotormodel i dcn
mcget store udstillingshal, hvor lol'tshøjden dog
kun rar ca. 6 rnelcr. \lodcllcn var l'orslnct med
en megct lang gunrmimotor. dcr sikrr'de tilstr:ck-
kelig kralt til langc tlr'rningcr. RC-ud\1\'rct \ar
indbygget i pylonen undcr r ingen - og nrodellerr
blcv styret på savel højde- som sideror'.

Når indendørsf'lyvning mcd raditr.ilrcdc nro-
deller overhovedet kan lade sig gørc, slr ldci det.
at udviklingen af superlet radiogrej - isicr i

USA - er kommet meget langt. Scrvocr pa l0-
l5 gram med crr trækkraft pa 0.5 kg cr inrassc-
fabrikation, akku-viegten kan man jo i høj srad
selv bestemme (hvorved nran selvl'ølgclig o,usa

bestemmer operationstiden), og også modtager-
ne kan nu fås i lluevaegtsklasscn.

Dennc udvikling er også på trapperne i Dan-
mark. Måske ikkc til indcndørsll_v'vning, men i

hvert fald til mini-11y. >Big is Beautilirl< cr af cn
gruppe danske modelflyverc blevet al'løst al
>Småt er Sødt< - se indbydelscn til mini-RC-
stævnet andetsteds i bladet.

.,\L l
\

tRA\SK NIOTOR - Dcn lornlligt introdLrcc-
rede franske motor til RC-bilcr 'EC\l Yankee,,
er nu på markedct i cn flyvcversion. Nlotorcn ad-
skiller sig fra andrc'r'ed at våcrc en >>AAC<<, allsa
have hårdforcromet aluminiunrscylindcr og alrr-
miniumsstempel. Motoren levcrcs udcn Larbura-
tor, så er dcr frit valg!

VM-83 - Fritllvrnings-V\l i l98l gik io i lirrrtc
omgang til Østrig. \lcn nrr lirrlrdcr dct. at østri-
gerne har meddclt F.'\1. at nrarr alligcvcl ikkc karr
patage si3 arrar)gcnrcnlct. [)crnrcd \tru nliln
udcn arrangcrr -:adan da. I:or Israrl h:rr tilLrirrlt
at holdc V\l'r-t - ronr dc ogsu lirrcslo-r-r til IAI-
rnoCet i dceembcr l9ill. i\uslralicrr ou .\r!:e ntirra
har ogsa tilbuclt at alloldc V\l-ti3, rncn dis.c rrr
tioner har cndnu ikkc rcagcrct pa nrcddclelscn
om, at Østrig har trukkct sig sorn arrangør.

Rygtcrnc standscr imidlcrtid ikkc rttcd dissc
nagcllastc kendsgcrningcr. [)ct lilrlldcr, at is-

raelernc efter FAI-mødct i dcccnrbcr rcjstc ril
Østrig, hvor de lorsøgtc at ovcrtalc Østrig.crnc til
at op,eivc at al'holdc VM. T'ilsyncladcrrdc har dis-
sc bcstricbclscr barct Irugt - og vcd ill\tcnllrin-
gcn om, hvor mangc landc dcr villc stille lirldt
hold i de Iorskclligc nruligc arrangørlandc, k()nl
lsracl ind på andcnpladscn pa IiAl-rtrødct lirrart
bådc Argcntina og Australicn. Sa alt tagct i bc-
tragtning taler megct 1'or, at lriestc lritllyvnirrgr-
VM vil blive alholdt i Israel - ntctt tttittdrc
Frankrig cllcr USA gør alvor al lnrslcr ()nl irl til-
bydc at påtagc sig arrangcmcnlct li)r al sikrc. at

dct hvcrkcn blivcr i lsracl cllcr Arlcntinu.

$1i
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KI\F-SISK A2-MODEL - Det engelske Aeromodeller< bringer i sin maj-udgave clenne te,qning ril
Zhou \-ucxlong's A2-model. Zhou deltog i VM-81 ifølge bladets oplysninger med modelten i konkur-
rencen. orrtend lrverken vi eller Aeromodellers referenl Marlin Dilly mindes at haye sel modcllen, der
er tne?.t kttrakteristisk, idet den har såkaldte >winglels< (de små plader yderst på vingetippenl. ll in,r-
let.t rtnd!r <iørre os større udbredelse på fly, eflersom deforbedrer opdrifts/nodstands.fbrhoklet pu
en ririt. ,t: ckrrnctt ntedvirker til en bedre driftsøkonomi. I modsælning til mange andre nere eller
tttinclr. -',;r:,.isi.lillde ud.fonttninger af vingetipper skulle winglets virke over et stort hastishctlsontru-
de.

\\ I\I)F.\I)øRsRt.GLt-R? - Den tidligere l'ølgende større planbelastning og - ide flcste
rerd;r.:r:-:;::F.DE:'. Rodcmskl'fraUSAhar tillælde-svageremotorkraftenddenuværen-
fore.lacr ny:::;.::. J::t::tr.rnarionalc mikro- de FID-modeller vil skærpc kravenc til toplly-
filmkiarre. Fo:::.:::::.: Roii:rnsk1's regelsæt verne,hvisdelineflyvetidcrskal opnås.Rodem-
er at t-icrne 3D r.':::. :: i. ::Lrlrlemcr. der gør skys rcgler vil også medføre, at kravene til haller
indendørsil1rni;r-r:":--::.:::::l :n mcget eks- bliver noget mindre, og at transport al inden-

klusit' aff.ere. Har :..:.'-.":: -:-=niridde max. dørsmodeller lettes.

60 cm (mod nu na\. 6i ::: r. .-'::;;:':c:n propel
max. 60 cm (ingen tr.--!:-.:.:::: :.- . '..:-:: udcn FAI-MOTORER - Som dct el'terhånden vil væ-

motor min. I -sram (\Lrm:-,. :.:,:...:.;::r. ll rc bekendt, har Henry Nelson lra USA lavet en

dm' (ingen begrænsning ;:-r. ::-':--:..!:: :--:a\. gløderørsmotor til f'ritflyvende gassere og spccd-
0,5 gram (ingen bcgritn-.ning ::-,. :-i:" --:- -.- rnodellcr. Motoren begynder at dukke op i kon-

ll



En historie
frø det virkelige liv
To modelfllrere. skal ri sige. at de hedder
Karl og Kurt, skulle ud og llyve en af de dej-
lige dage. hror der kun blæser en let storm
orcr der danskc land. Det viste sig dog, at
med et par kilo bly i næsen (flyets altså) gik
det helt godt, ja, der var endda en del termik
at hente. Efter et par mindre termiktlyvnin-
ger lik Kurt den ide, at han ville sætte højde-
rekord, men pludselig gik alvoren op for
ham. Han kunne ikke komme ned, eller ret-
tere hans fly kunne ikke komme ned, bl.a.
fordi han ingen luftbremser havde. Nå, men
Kurt er en habil flyver og kender sig fly godt,
så han begyndte med lidt kunstflyvning til
ære for de fugle, der kom blæsende forbi.

Men højden var stor og farten ligeså, og
sclv den mest langsynede modelflyver ville
have haft problemer med at bedømme, hvad
der var op og ned på flyet. Det viste sig også,

at den ene vinge ret hurtigt blev luftsyg og
stod af i en temmelig stor højde. Her vil nok
selv den bedste modelflyver lå problemer, og
det fik Kurt da også. Både den lultsyge vinge
og selve flyet forsvandt nok så p:ent ned bag
en jordvold i nærhedcn.

Det var før-st nu. trt problemerne begl ndte
at melde sig, da det riste -qig. at bag \olden
\ar dcr ct -rtorre fabrikskrartcr med entre-
prenørlirmaer o:r. Dc fandt dog heldigris
flyet ret hurtigt. Det la pa en mindre aslalte-
ret plads, og der rar m:erkeligt nok ikke sket
ret meget med det. Men hvor var vingen?

Karl havde set, at den ikke var blæst ret
meget længere væk fra flyet under nedturen,
end at den også måtte ligge i fabrikskvarte-
ret. Og så begyndtc dcn storc jagt.

Det skal lige tilføjes, at det var en lørdag,
så der var ingen menncsker i området.

Først måtte de finde et højt punkt, hvorfra
de kunne danne sig et indtryk af området.
Dette blev en mindre silo, som var meget
nem at kommc til, da der ikke var noget hegn
på den side af fabrikken, som de kom fra.
Det viste sig, at de ligc så godt kunne have
ledt efter en nål i en høstak, men de ville nu
alligevel prøve lykken. El'ter at have gået

rundt på den fabrik, hvor siloen stod, udcn
at have l'undet vingen, hoppedc de over lågen
og ud på vcjcn. Det viste sig, at lågen til fa-
brikken vcd siden af stod åben, og så kunnc
de lige så godt kigge der også, men det gav

hcller ikke noget resultat. Nu srod de orer
for ei 2 m højt hegn med pigtrad for oren,
men de fandt ud af, at det ville være hurtigst
at forcere dette for at komme tilbage, og da
de begge har været soldater, var det jo intet
problem. Mens de gik videre på den næste
fabrik, som de nu var kommet ind på, kom
Kurt i tanker om, at de nok hellere måtte
tænke på, hvad de ville gøre, hvis de skulle
møde en af disse stakkels hunde, der vandrer
hvileløse rundt på visse fabrikker elter fyraf-
ten. Og knap havde han sagt det, lør en kraf-
tig gøen gjorde dem opmærksom på, at de
allerede havde mødt en sådan. Da de også
begge har gået med aviser, var deres reflekser
i orden, og Kurt kastede sig hovedkuls over
det nærmeste hegn, der heldigvis ikke var be-
klædt med pigtråd. Karl derimod løb også
mod hegnet, men der stod noget gammelt
jern i vejen, så han måtte nøjes med at besti-
ge en stabel brædder, som efter nøjere efter-
tanke nok ikke beskyttede ham særlig meget.
Til alt held viste hunden ingen interesse i at
smage på Karl, men lagde sig pænt til rette
på iorden ved siden af brædderne. Kurt
prøvede at tiltrække hundens opmærksom-
hed længere nede ad hegnet, men alt hvad
der skete var, at hunden sendte Karl et hån-
li_qt blik, som om den ville sige >Tror du, jeg
er sa dum at hoppe pa den?<<

\Ien Kur: rar iha;rdig. og til sidst matte
hunden do_r.e. hrad det ra:-. han larede. og
lunted.' lang:omi ræk tra .il bltte. Sa snarr
hunden ikke mere kunne se Karl og om-
rcndt. la Karl vandret i luften hen orer heg-
net, og inden han landede på den sikre side,
tænkte han på, hvor kedeligt livet må være
for dem, der ikke flyver med modelfly.

Og hvad kan vi så lære af dette?
Gå altid ud af termik, mens du stadig kan

se dit fly. Det er klogt altid at bygge bremse-
klapper på sine svævemodeller. Og en anden
ting, det er klogt altid at have et kompas og
et kort over det område, man flyver på, så

man kan tage en pejling af, hvor omtrent ens

fly er endt. Ikke alene ved styrt, men man
har da hørt om folk, der glemmer at tænde
for modtageren, hvorelter flyet forsvinder
ud i horisonten med en termikboble.

Og endnu dn ting: Cå aldrig ind på en luk-
ket fabrik uden at være sikker på, at dcr in-
gen hund er; eller endnu bedre, r'ent til den
først kommende hverdag, da man ingen ret
har til at færdes på privat grund.

Fonnanden

- Jeg klu?.er ril .\lodel.llvva.\.tt
og vottltunde ......

... der.strtrl, ut tnan lrurt'skulle ltolde si,! lru fultrikkcr

TWIN REDUKTIONSGEAR - Det velkendte
motorfirma Picco har frembragt et reduktions-
gear lil 2 af firmaets >61-motorer<, således at
man får en virkelig stærk 20 cmr-motor ud al
det. Gearet er et virkeligt stykke finmekanik af
bedste kvalitet.

PAS PÅ KNALLERTEN! - den har stor værdi
for jumbo-modelflyvere. Nu er Kawasaki's 5l
cm' knallertmotor blevet >skrællet< til RC-jum-
bo brug. Den leveres komplet til propelpåspæn-
ding og med en ydelse på 4 HK.

ENGELSK HOLD TIL EM - De engelske frit-
flyvere måtte ud i ægte britisk vejr (blæst og
regn) for at kæmpe om landsholdspladserne til
fritflyvnings-EM i september i år. Og det kan
nok være, at der skete overraskende ting. Største
overraskelse var nok, at Michael Warren vandt
A2-kvalifikationen. Michael har fløjet dårligt de

sidste sæsoner, men en intensiv træning forud
for udtagelseskonkurrencen gav resultat. Andy
Crisp og Chris Edge blev nr. 2 og 3 på holdet.
Wakefield-holdet blev Peter Ball, A. Wells og N.
Beaumont - ikke ukendte navne i britisk kon-
kurrenceflyvning, men nok ikke just det mest

indlysende landshold. I gas-klassen var eneste

overraskelse, at den normalt velflyvende Ken
Faux ikke kvalificerede si-e - holdet blev tre
gamle kendinge: Ray l,lonks, Stafford Screen og
R. Johnson.

BøRGFI HA\SFI\ - tidligere dansk A2-flyver i

verdensklasse - har slaet sig på radiostyring.
Herom og om modeltllrning ialmindelighed har
han fortalt til en mcdarbejder ved F. L.
Schmidt< bhd. .'FLS-Orientering,,.

Borge rar gennem 5O'erne og 60'erne fast
medarbejder pa det danske A2-landshold, bl.a. i

l9-i1 og -53. da Danmark vandt holdkonkurren-
cen. lndiriduelt klarede Børge sig også fint -
tlotresr er rel en 3. og4. plads ved VM, men også

\\1-placerin-eer og hele 5 Danmarksmesterska-
ber bør nævnes.

Cennem interviewet giver Børge et glimrende
billede af modelflyvning som både sport og hob-
by. Og det er nok væsentligt, at modelflyvning
præscnteres netop på denne måde, så interesse-
rede lår indtryk af, at der er plads til såvel kon-
kurrencefl yvere som hyggefl yvere.

t4



Radio Communication
Meeting d. 9.-ll. juli 1982
på Dyrskuepladsen
i Roskilde
Viking Radiospon. \enncr .rar iont ar-
rangør af et storl anlag: udsrillings-ar-
rangement på Dlr.kue:piadsen i Roskil-
de i dagene 9.-1 l juii. Ucriillingens rema
er radiokommunikar:on radiohobbl.

Ai særlig inrere..e ior modelfllrere
kan nærnes. ai der blircr udsrilling og
maske demonstrarion ai radiosry rc.de fly,
biler og bade. .{rraneorerne har lagt op
til, at de for,rkellige grupper af radio-bru-
gere kan ia lejlighed til at snakke sarn-
men og -se på. hrad de hrer især går og
larer. Det er arransorernes håb, at bedre
gensidig forstael.e de cnkelte grupper
imellem iil Iorc ril. ar man \i.er \tørre
hensy'n til hinand!'n. såledr's at alle kan lå
lov til at benltre sir udsnir af æteren,
uden at genere andre grupper.

Arrangørerne regner med 25-30.000
besøgende i løbet af de tre dage. Ud orer
de mange tilbud i forbindelse med radio-
hobby, vil der være alskens markeds-
gøgl, diskotek, vise-hus, underholdning
for børnene, spisesteder, tombola og så

videre. Entreen bliver for alle tre dage
40,- kr. for voksne og 15,- kr. for børn.
Ønsker man at sikre sig billetter på for-
hånd, kan man bestille på tlf. 02-39 06 06
eller 0l-57 ff) 36.

PA GADF-\ IGFI\ - Undcr cn særlig grundi_c

oprydning i Linestlrings-Unionens :ckretariar
fandt sekretær Niels Lihne :n ka..:. ron h:n
ikke kunne huske at hare sel : mang3 a:. D:n r:-
ste sig at indeholde ca. 50 eksempla;c: a: \1.r-
delflpe N1r nr. I -- - tor.le numrr:er ;: c::
ny< \'lodell-11're \1r. Derre blad har rærei ud-
solgt igennem me,eer Iang rid, men nu kan ri alr-
så pludselig tilbide der i,sen ril de førsre ca. 50,
der melder sig. Bestil det på kuponen, der findes
andetsteds i bladet. Vi sælger det til 9,- kr. incl.
porto (det er billigt!) eller sammen med 4 andre
gamle blade ril ialt 25,- kr. (det er endnu billige-
rc! ! !).

DANSK BRUGSANVISNING - Futaba's nye
FP-serie har allerede fra introduktionen fået en
grundig dansk brugsvejledning med. Vejlednin-
gen er skreret af Jens Peter Jensen, og den er
(selvfølgelig) grundig og forbilledligt sat op. Der
er endo-e ofret en side på en liste over forhandler-
ne \erdL'n o\er, 5å man - næsten uanset hvor i

verden man belinder sig - kan få fat i reserve-
dele ril .ir Futaba FP-anlæg.

MULTIPI-F-X l9E2 - Fra den danske Multiplex
imporror \laaerolt Trading har vi modtaget det
n1e \lultipler katalog 1982. Ved gennemblad-

ning af kataloget bemærker man at næsten halv-
delen af de orer 160 sider optages af fjernsty-
ringsudstlr - ikkc'mindst det n1e flagskib Profi
2000, der beskrirc< i deraljcr. O-c hvad man dog
kan få af tilbehør og ek-:tra udst,'"r .....

Kataloget er -som sædranlig tlot opsat, rigt il-
lustreret og nldelig: t11 kt. Ligr'.om de andre sto-
re tyske kataloger.

BALSA - Mangler du bal.a i dr.n rigtigc kvali-
tet, og kan din hobblhandler ikke hinlpe dig. sa

er det muligt at købe balsa i England i r'n :pecial-
forretning, der selv skærer rricer op i dcn onske-
de kvalitet. Pladernes kralitct kan mak- .is mcd

de store firmaers balsaplader hvad angår udseen-

de og finish samt overholdelse af måI. Priscrnc
er ikke afskrækkende sammenlignet med dct
danske niveau. Pladerne fås normalt i malct
7,5 x9l cm, men man kan sikkert bcstille andrc-

størrelser. Forretningen hedder Thc Balsa Cabjn
og den ligger i: The Street, Little Totham, Esscr
CM9 9JQ, England.

Ved bestilling skal man opgive tykkelse, snit
(A, B eller C-grain) samt vægtklasse (i Iblti -
pounds pr. kubikfod) - f.eks. 4-6 lb/11 , 6-li. S-

l0 eller hvad man nu skal bruce.

SPR()JTF.\I \l-l\(; - [:irmact \\ aqncr Spra]-
tech Scandi;r;lr;l -\ 5 har 'cndt o\ cn stak bro-
churcr om !or'\!'lligc :prøjtcpistolcr. Hcral
frcrngar d::. ai nran rcd en lang rickkc arbejds-
opsa\.r lan la .lrrr hjiclp al'cn sprøjtcpistol -
bl.a. :ii nraiilrg al nrodcllcr. In(crcsscrcdc kan
hcnrcndc 'ig til lirmaet, som holdcr til på Korrr-
rr).lrl\\.' 16. 1600 Clostrup.

l)1..-\l)-l.l\1. - Husk, at dead-linc lor Modcl
lllrc \1t .1/82 er allcredc 2tl. juni - allsii onr
knap cn maned!
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IVAN IIORF^|S|'s llA - Fra Acronrodsl'
ler har vi sakset denne tcgning til Ivan Horci-
si's l98l-FlA-konslruktion. IJernicrk. al
korden er l6 cnr o-q spicndviddcn dcrlor rno-
dcrat lclr ikkc at sigc Iille. Il'ølgc Irart c-r rno-
dcllcn mcgct ielf'lvvcndc (rrr. 9 rctl \'\1-Sl)
(\-J nrc-Ll harrdr i rarr.kcli3t irtr.

Halcplancr lrirr ct St' ,, prtrl il nrcd llacl rrrr-

dcr'idc trg.\J!l lrril. n.t.l. Brgge rinr:ctip-
pcr lrar I mllt rra-h-rr'.r'. \en.:r!.fnlr.Ilnllul
cr tladt. nrar'r. irr,irJ.riri:.rial.tir i\ir 1.5 tttttt
riarh-in. \itrJ;:irlr :lr',r: r hoirl;iii.lc'r.
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ior termikbrcm:en: lunktion) blcr hclt to.-
ser o,s korte u>tabili. Resullai: I tlr -oii-
srarren lik han alr ior kon no;or-rid og

måtte se sig henrist til 6. pladscn med en

model, der sandsynligris kunnc' hare llojet
lra alle andre deltagende modeller. hris
motortiden havde været i orde n.

Det blev starten på et projekt, som lørst
blev afsluttet 8 år senere, nemlig no-ele må-
neder før fritflyvnings-VM 1981, da Tho-
mas' elektroniske gas-timer blev lærdig.

I de otte år, som >projekt gas-timer( har
varet fra 1973 til 1981, har Thomas og J. O.
Nielsen (som er elektronik-ekspert) brugt
tusindvis af timer og tusindvis af kroner på

at lave en 10090 pålidelig timer, der tilfreds-
stillede de krav, som en konkurrencefll'r'er
måtte stille til den. Det vil sige: nøjagtig-
hed, lav vægt, let indstilling, t'ejlsikker
funktion, holdbarhed samt mulighed for
udløsning al et passende antal funktioner.

Tre generationer
Efter VM i 1973 startede Thomas på en for-
bedring af den universelt anvendte Seelig-

Her ses - i forstørret gengivelse - øttersl
elektronik-delen til >Køsre r Digitctl FIC
Tittter<<, nederst servodelen. Disse to dele
.sidder tnonrcret i ntodellen satnrnen rnetl
strøtrr.forsyningen (nicud-celler) og en

slartknup. Stikket lige untler >>P<< i ordet
>POWER<< pit servoclelen.s .fi'ont bruges ved
indkulnin,q u./ tinteren ./ra dett tilhørende
kontnil hrtr.

limer. I stedet for urrærket til at drive
::rrmlc o_:.: .kircr. .om udløste timerarmene,
riilc han fr,ege en nedgearet el-motor ind i

timeren. \'ia sn elektronisk >overvågning<
skulle moror.'n sikrcs konstant hastighed,
hvorred probl:merne med timeren skulle
r'ære eliminerei. Troede han. J. O. Nielsen
kom ind i projektr'l og lavede elektronikken
til slsremer. Problemcrne viste sig imidler-
tid snari. For.l bler de nødt til at lave to
hastigheder pa moloren - en under mo-
tortll r ningr-n. da det ellers blev for svzert at

stille timcrr-n med tilstrækkelig præcision,
og en \ie\enllig larere hastighed under re-

sten af fllrningen, da tromlen med ter-
mikbr.'mselunktionen ellers skulle være alt
for.tor.

Der blev problemerne med nedgearingen
al elcktromotoren, der standsede projektet
i denne fase. Cearet åd lor meget energi -
timeren brugte alt for meget strøm.

Efter skuflelsen med nogle hastigt bygge-
de mekaniske timere til VM 1975 - hvor
Thomas endte på en flot sidsteplads netop
på grund af timerproblemer - dukkede

Elektroniske timere
til fritflyvningsmodeller
Thomas Køsters sensationelle digitøl-timer
i produktion - og A2-timer på trapperne

Den bedste måde at forøge
præstationerne for fritfl y'r'ende

motormodeller er at lave en 10090
præcis og pålidelig timer. Det var,
hvad Thomas KØster fandt frem
til efter fire års seriØs
konkurrenceflyvning i gas-klassen.
I foråret 1981 - efter 8 års
arbejde med projektet - stod
Thomas med en timer, der levede
op til hans krav om nøjagtighed
og pålidelighed.
Per Grunnet fortæller historien
bag >Køster Digital Timer< og
gennemgår den eksisterende
gastimer i detaljer og den
kommende A2-timer.

Da Thonras Køstcr i 1973 nåede lrcm til fly-
off'et ved VNI lor lritt'I1'vcnde motornto-
deller klasse FlC, lob han ind i alvorligc
problemer: Hans timc'r (som er det urværk,
der bcstemmer motorløbetidcn san-rt tiden
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ideen om elektronisk tidstælling og meka-
nisk udløsning af timerfunkrionerne ganske
naturligt op. De første andengenerarions
elektroniktimere så dagens I1's.

Tidsindstillingen al dem loregik med
nogle omskifterhjul, og efter en række for-
søg med gode resultater. blev den første ti-
mer indbygget i en model. Så begyndte der
imidlertid at ske ting og sager. Timeren ud-
løste pludselig helt vilkårligt (så det ud til),
og et omlattende analysearbejde påviste el-
terhånden en række fejl. For det første
kunne indstillingshjulene ikke tåle brænd-
stof. Så blev indstillingen foretaget med
nogle fast programmerede >propper,< i ste-
det. Det gik fint - i nogen tid. Nlen sa ske-
te der igen underlige ting. Det ri,sre sig ar
være krybestrøm pa printpladerne. der rkkc
var forseglet godt nok. \l eporv na hele
molevitten - o_s nve t3it(.

Igen -eik det godi - bade Thonas o_s

Niels Chr. Hammer fløj en r,rasre meC dis;e
timere, men pa en tur iil \\-iener \eustadr i
Østrig dukkede problemerne op igen. Den-
ne gang var det batterikassen, der gav pro-
blemer. I stiget lå batterierne og hoppede så
meget, at timeren af og til startede forfra på

sin tællecyklus - hvorved motortiderne
blev helt vilkårlige.

Nu var YM 1977 så tæt på, at timerne
måtte kasseres, og Thomas fløj - og vandt

- VM'et i Roskilde med en ganske almin-
delig Seelig-timer. Sejren var fortjent, og
der var en vis margin ned til nummer to,
men det stod alligevel klart, at der skulle
ske en yderligere udvikling af præstationer-
ne, hvis Thomas skulle beholde sit for-
spring foran konkurrenterne.

Tredie generation
VM i 1979 og E\I i 1980 riste, at konkur-
renterne ikke harde stillei udriklingen i stå
i 1977 - speciel: rllsic:i!-) mod:ller lra E\,1
1980 r'iste så megei ny:æ:lininl:. al det var
klart, at \ esleurop.€3f :l: .. a: '.:i :: 'clir e di-
stanceret. ht ii ikkc ii: .\i:; :..-,i!':.

Omkring julen l9S0 - i.::: :. rr.' ;ri:.
havde ligget stille siden l9-- - :..;: -i. Cr

lundet frem til losninccn ir l:.r:.::-::.r.
Trediegenerationstimerne rntit: .:.:r --
fra en række forudsætninger. so:: .t: --:-
stillet ud fra erfaringerne med cie lo :l:.::
generationer:
l. Strømkilden skulle være nicad-celie :.

der skulle loddes fast til timeren.
2. Indkodningen af timeren skulle ske med

en del adskilt fra selve modellen.
3. Startknappen skulle være en gnistfri an-

ordning.
4. Timeren skulle automatisk nulstille sig

efter endt gennemløb af funktionerne.
Resultatet af disse forudsætninger blev den
foreliggende gastimer, som fuldt ud har le-
vet op til begge konstruktørernes forvent-
ninger.

Timerens funktion
Timerkonstruktionen er forfærdelig ind-
viklet, men princippet skal kort skitseres
her:

Timerens tidsmåledel er bygget op om et

krystal, der svinger med et konstant og
meget højt svingningstal. Dette høje sving-
ningstal nedsættes via nogle neddeler-kred-
se til en række brugbare svingnings-tal.
Nogle tællekredse tæller disse svingninger
og sammenligner det tal, der er talt op til,
med et indkodet tal, der står i timerens hu-
kommelsesdel. Når tællekredsene rammer
et tal, som står i hukommelsen, afgives et

signal, som gennem en forstærkerdel akti-
verer en servomotor, som drejer en timer-
skive (se billedet af servodelen). Servoen
drejer kun et stykke, hvorefter den stand-
ses. Styringen af servomotoren sker elek-
tronisk.

Fordi
kr1'stal,
hængig
iuinrvk

-fil?'?lrs.i.gE: -.__.isn---
Her ses hele Iinrcrs.r'stetnel rned kontrolbox, slurtknap, elektronikdel, servodel santt strøntfors.lning.
Billeclkvaliteten er ikke god, rnen ntaske kan tnan øverst pti kontrolboxen ane displa-vet, ht,or trtctn

kan se cle lider, der indkodes itinrcren. Indkodningenforegtir pa Iastaturet, som tnan t-vdeligt ser pa
kontrolboxen.

timeren er bygget op omkring et
er den fuldstændig nøjagtig, uaf-
ai temperatur, fugtighed, støv,

o-sr'. Når man har tastet en tid ind i
pa i.eks. tc-rntikbremsen, så går
ir3 n.:ojr dr'ltc tidspunkt, uanset

Programmerbar
Alle programmerings-funktionerne ligger
uden for modellen i en mikroprocessor-sty-
ret kontrolbox, som kobles til timerdelen i
modellen, når timeren skal have indkodet
tiderne for de lorskellige funktioner. Kon-
trolboxen har et tastatur, som benyttes til
indkodning, samt en lysavis (display), hvor-
på man kan kontrollere de indkodede vær-
dier.

Over kontrolboxen indtastes de ønskede
værdier i modellen. Disse bliver siddende i
timerdelen på modellen, indtil strømmen
afbrydes, eller indtil man ændrer på dem
via kontrolboxen.

Når man har trimmet sin model og sat
termikbremsen på den rigtige tid, så behø-
ver man ikke at foretage indkodning på ti-
meren, før en af værdierne skal ændres.
Under en konkurrence starter man bare
modellen i hver periode - og timeren vil
stå på samme tid som i starten lør. Og når
man kommcr frem til fly-off, skal man blot
ændre tc'rmikbremsetiden - resten al r'ær-
;:e:i.i.'kan blirc stående uændret. Der Vil
.t.,: '.:::.' 'f,:l:s ior ai check!- timcrcn under

:r'. lrrrJii ce: norntai: lager en

):: :.r..::,r:.:.r ::;ll: rf nojag-
\3:a:._:J-.;,: :: :r: :--:
nO:...

T:::::-:...:. :-::- -: .'.-.
mOiO:.;;:::: -:;: :. -

'''i::, .r r.J :--r :--;: C3::3. NOnlfOlDOXen
:.:: : ..l --::.::.-: :or oC iil ni lorskellige ti-
:.:::. \1:: ,:::::: ilCkodninsen ved at ta-
.i- -:r :i:-,J.Jr:lde iimers (models) num-
::.:: --: :3 iontfoiboxens display. Hvis det
:3_i-J.:3:oa nummer tidligere har været
::.;:i.l :rl indkodning af en timer, kan
:l:n kaide de sidst indkodede værdier på

di:p,aret. Hvis man er tilfreds med disse
r ærdier. kan man blot trykke på >LOAD<-
tasien. hrorved værdierne lægges ind i ti-

fortscelles næsle side

r1'k udic.:. .:- ..::.a:i::. -:: r- ::::-::-:
til de delc 3: :..-::..::.. ..:: ..: :.i .:-:.
For en trni.i ::-*.::.r -: -i ::-_:i- :--i:.
fire funktioner: ,. :----:::. ::. l. .- ::--:.
3. haleplans-dvk. i. :;::--.. ::::.:r r,-: ::.::
en modifikation a: c;:. r.rt:-t.:i:. ..: rl
monteret på de ekr:i:r::.-.-: :.:;:r .i:.'.
påbygning af lderlige:t ir i.n:--:rli;. r:r.
man altså lægge endnu rtr.::-::.:-:r::i:.r.:
ind på timeren.

Timerstarten sker meci eri ,.larikira!,,.
der via en fotocelle sælier :æller ærker i

gang i kasteøjeblikket.

:-.=: i::::. Kontrolboren
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merenheden i modellen. Eller man kan flyt-
te sin >cursor< (markering af hvor på dis-
playet man går ind og arbejder) hen på det
tal, man ønsker ændret og så loretage den
ønskede ændring. Nar værdierne er til-
lredsstillende, Iægger man dem ind i time-
ren og kan samtidig lægge dem ind i kon-
trolborens hukommelse ved at trykke på
>STORE<-tasten.

Som det kan forstås, vil modelflyveren
have udpræget mulighed for at kontrollere
modellens flyvning ned i de mindste detal-
jer, og samtidig vil man have en hidtil uhørt
kontrol med, hvad man har foretaget sig
tidligere. Slut med de evindelige check af,
om timeren nu også kører ordentligt, slut
med usikkerheden om, hvordan det var, ti-
meren stod i sidste start, slut med proble-
merne under trimningen al modellerne,
hvor man ltun med stort besvær kan afpas-
se de forskellige funktioner i forhold til hi-
nanden.

Beskeden produktion
Det er klart, at et så avanceret stykke elek-
tronik og mekanik som denne >Køster Di-
gital FIC Timer< har været meget kostbar
at fremstille. Dels er komponenterne i den
ikke billige, og dels har der været store om-
kostninger i forbindelse med udviklingen af
den. Så hvis den skal fremstilles til salg,
bliver den dyr.

Thomas Køster og J. O. Nielsen har på-
begyndt en produktion i meget lille måle-
stok. De første fire systemer er solgt, og fle-
re har vist interesse for projektet. Priserne
excl. batterier (og det er selvfølgelig nicad-
celler) er 230 $ for en kontrolbox (ca. 1.800
kr.) og 190 $ for en timerenhed (ca. 1.500
kr.). Så der er næppe fare for, at disse time-
re bliver hvermands eie. På den anden side
er prisen jo ikke afskrækkende sammenlig-

net med, hvad man f.eks. ofrer, hvis man
er toppilot inden for RC-området. Så må-
ske kan man forvente, at vi til VM'er og
EM'er fremover vil se en del modeller ud-
styret med >Køster Electronic Fl C Timer<.

A2-timer på vej
For det lidt større publikum er der imidler-
tid en rigtig spændende nyhed på vej fra
Thomas og J. O. Det er en 6n-funktions-
timer specielt beregnet til svævemodeller.

Denne timer er elektronisk set baseret på
gastimeren, men konstruktionen er væsent-
lig simplere, idet den kun er tænkt som en
termiktimer. Udløsningsfunktionen aktive-
res via en solonoide, som lrigør en konven-
tionel timer-arm, hvorpå man sætter sin li-
ne til haleplanet på ganske normal vis.

A2-timeren indstilles via to små omskif-
tere, som sidder i selve timeren på model-
len. Den ene omskifter er en minuttæller,
der går fra 0-9 min., den anden tæller se-

kunder fra 0 til 54 i spring på 6 sek.
Som for gastimeren gælder det, at time-

ren er pålidelig, 100% nøjagtig og helt uaf-
hængig af ydre forhold. Netop pålidelighe-
den er det store problem for de fleste A2-
flyvere, idet de almindeligt anvendte KSB-
timere alt for let går i stå, hvis der kommer
den mindste smule stør' ind i dem. Og den
alternative timer. Seelig-A2-timeren, er rer
pålidelig, men meget unøjagtig. Afvigelser
på omkring 25Vo fra start til start er almin-
delige!

>Køster Digital FIA Timer< er meget
kompakt timerdelen lylder ca.
60 x 15 x 10 mm og vil altså let kunne byg-
ges ind i en normal A2-krop. mens man jo
kan vælge nicad-batteriet i en passende

størrelse. Timerdelen vejer ca. 25 gram,
mens batteriet vejer ca. 15 gram, hvis man
vælger den type, som Thomas og J. O. har
fundet frem til.

A2-timeren startes med en lille mikro-
switch, som man kan anbringe nogenlunde,
hvor man vil. Et tryk på kontakten nulstil-
ler timeren og sætter den til at starte sin
tællecyklus. Man kan f.eks. vælge at mon-
tere kontakten, således at russerkrogen ak-
tiverer den, når den er trukket frem i forre-
ste position. Hver gang modellen cirkler,
starter timeren nedtællingen. Og hver gang

modellen trækkes op, nulstilles timeren
igen. Dermed sikrer man, at timeren star-
ter, selv om modellen ikke skulle udløses
(f.eks. hvis linen knækker). Og samtidig
får man aktiveret timeren korrekt ved ud-
løsningen. Eneste ulempe er, at man ikke
kan flyve med mindre end ca. 20-30 sek. på

timeren, da bremsen så vil udløse undervejs
rundt i en cirkel. Men ved konkurrencer
står timeren jo også normalt på 180 sek.
Denne måde at montere startkontakten på,
er kopieret efter Ken Bauers elektroniske ti-
mer.

Hvis man har bedre måder at aktivere ti-
meren på, kan det lade sig gøre, idet kon-
takten sidder frit i to ledninger forbundet
til timerdelen.

Udviklingsmuligheder
A2-timeren er forberedt for tilkobling af en
lille ekstra timer, der kan give endnu en
funktion. Enkelte A,2-flyvere bruger forsin-
ket kurveklapsudslag, og det skal helst sty-
res over en timer. Men til en sådan funktion
er der ikke brug lor den samme nøjagtighed
som til selve termikbremsetimeren, da tids-
rummet er meget kort. Den lille >ekstra< ti-
mer, som Thomas og J. O. har planlagt, vil
kunne stilles fra I til 5 sekunder og skulle
således dække de krav, der stilles til florsin-
ket kurveklapsudslag, tail-plane-setting
mv. i forbindelse med en katapultudløs-
ning. Den lille ekstra timer er endnu ikke
lavet.

A2-timeren er ikke afprøvet i en model
på nur:ærende tidspunkt, men en prototype
er lavet o_e alprøvet med tilfredsstillende re-
sultat. Nu er Thomas i gang med den første
serie timere pa 25 st)'kker, som vil være klar
til lerering fra midt i juni.

A2-timeren kommer til at koste ca. 360
kr. excl. moms. ahså ca. 440 kr. i Dan-
mark. Denne pris er incl. batterier. Da der
dels er mange flere A2-flyvere end gas-fly-
vere, og da også prisen på A2-timeren er
meget lavere end -sastimeren, regner Tho-
mas og J. O. med at kunne sælge et for-
holdsvis stort antal A2-timere, når først
den bliver kendt rundt omkring i verden.

Den lørste serie vil de helst sælge i Dan-
mark (dernæst i det øvrige Skandinavien),
således at erfaringerne fra brugen al dem
kan indsamles let og hurtigt.

Hvis man vil vide mere
Interesserede kan kontakte Thomas, hvis
de vil høre mere om timerne eller vil bestille
dem. Skriv til:

Thomas Køster
Postbox 54
DK-3400 Hillerød

- eller ring evt. på02-25 03 19 (aften). n

l"ra denne vinkel ses clel t.vdeli.gt, at liilterens ser|rilel er b.tgeet op ontkrin? en RC-.servo. Jack-stikket
i titrrercns.fntntplade er.forltunclet til kontrolbo.rert - clet bert.r'/!es ted korlrtinz u.f tittteren.
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Et skalafly bliver til - 3.

Her fortsætter Benny Juhlin
beretningen om sin bygning af en
skalamodel af Westland Lysander

- sidste afsnit blev bragt i
Modelflyve Nyt nr. 6/81.

Det er noget sært noget, dette med at big-
ge. - Først sidder man længe og kigger pa

tegningen og drømmer. \lan lorestiller ,rig

disse streger blir,e tredimensionale og leven-
de, og så står man pludselig i fantasien med
den færdige model foran sig. NIan starter
motoren, prøver radioen efter, lader flyet
køre frem, giver gas, den.tager fart på og er
i luften. Skønt, skønt ....! Man lader den
dreje. Se det første sving, hvor ligger den
perfekt. Så lader man den gå ganske lavt
over pladsen, og det giver et sug i alle ens

kammerater, der har samlet sig for at se på.
Man går rundt en gang til og lander. Se,

hvor smukt den kysser jorden, og står nu
der levende og stønnende svagt i tomgan-
gen.- Lykke.....

Nlen hov, hvad er det? - Din idiot, nu
sidder du og drømmer igen. Gå igang
mand. t11et bliver ikke færdigt ved at sidde
og se pa tegningen. - Som sagt, jeg går
igangi

Jeg harde laet købt træet, så det første
ma blire at lremstille ribberne til vingen.
l\låske husker I. at -ieg havde besluttet mig
for et eksperiment. nemlig at fremstille to
fl1 pa dn gang. Derlor skulle jeg altså bruge
ribber til to hoire- oS io \enstrevinger. Nor-
malt er der _io ikke ia i\ æn at lave ribberne,
for i de fleste tilfælde e; der jo den samme
ribbeskabelon. der gå: igen i hele vingen.
Det gør de ikke i\\'e>ilanc Llsander. Nej, i
hver vingehalvdel er der ikke to ribber, der
er ens. Fireogtyve forskelli_re rit'ber. rærsa-
god at gå igang!

Nu tog jeg min originaliegning under ar-
men og gik op på biblioteket med den. Der-

oppe har de en udmærket fotokopierings-
maskine. Jeg foldede nænsomt min teg-
ning, så jeg kunne tage aftryk af ribberne,
og lagde den i maskinen. Det måtte gøres

nogle gange, for det er ikke så store kopier,
man får, så der skal nogle stykker til, men
det endte med, at jeg havde alle ribberne
kopierede. Hvis andre i'il efterligne mig, så

ma man lige -sikre sig. at en -sadan kopima-
skine lar er no_iagtige altrl k. nogle ion ræn-
ger billedet lidt. o-s sa duer dette s1 .tem ik-
ke.

Na, je-e kom hjem med mine kopier, klip-
pede hver ribbelacon ud for sig og tændte
for min kones strygejern og satte det på
højeste temperatur.

Hvorfor nu det? Jo, hør nu bare. Når
man lægger sådan en fotokopi på sit balsa-
træ eller krydsliner og stryger på bagsiden
med strygejernet, der skal være godt varmt,
så får man det fineste og mest nøjagtige af-
tryk på træet, som man kan skære ud efter,
og det gjorde jeg. 

- Der skulle jo bruges
ribber til fire vingehalvdele, så jeg lagde tre
andre stykker balsaplader bag det, hvor af-
trykket var strøget på, samlede træet med
nogle fine stifter, og så skar jeg ud med en
løvsav med en fin klinge - og skar meget
nøjagtigt. Værsågod - 96 stk. ribber.

Kanterne af ribberne pudsede jeg med
fint vandslibepapir. Der var opskæringer i
ribberne til hovedbjælker og andre lister,
og de skulle være meget nøjagtige, for jeg
ville lime vingen sammen med cyanolitlim,
og så skal det være passekram. Opskærin-
gerne pudsede jeg lige til målet ved hjælp af
en balsaliste af samme dimension som skul-
le bruges på samme sted i vingen påsat sli-
bepapir (med dobbeltklæbende tape).

Jeg havde købt en masse knappenåle
med glashoved på, de er uundværlige. llan
kan også få nåle med et slags T foroven -
de er også glimrende. Jeg tog nu de lister.
jeg skulle bruge til hovedbjælkerne. for-

Westland L-r,sander -[otogra.feret pu et canaclisk

.fly-tttuseunt,

holdsvis hård balsatræ, 6 x 6 mm, og meget

smukt lige og fine. Alle dele til beslag, støt-
ter, endestykker til vingespidser mm. af
balsa og krydsfiner, havde jeg skåret ud
sammen med ribberne. Nu skar jeg disse
hovedbjælker til.

Da vingehalvdelen var temmelig tyk på

midten og ellers tynd både ved vingespidsen
og red vingeroden inde ved kroppen, og da
hovedbjælkerne ligger helt ude ved beklæd-
ningen i bade over- og undersiden, slår de

et knæk på midten, dr s. at hver hovedbjæl-
ke er samlet pa midten i et meget fladt V.
De er så forstærket med krldsfiner, skåret i

V-lormen, pa begge sider. At sammenlime
dem var det første, je-e gjorde. og så skulle
den iørste, den nederste, hovedbjælke sæt-
tes på byggebrædtet over tegningen. I hu-
sker måske, at jeg havde dækket tegningen
med dækfolien fra noget beklædningspla-
sticfilm, det beskytter mod limklatter på

tegningen. Jeg satte så denne hovedbjælke
fast med mine knappenåle, og den yderste

ende hævede sig kønt mod vingespidsen i

den rette vinkel. Denne ende understøttede
jeg med balsaklodser, som blev skåret til og
ligeledes hæftet fast med knappenåle. På
denne hovedbjælke skulle ribberne sættes
på. Men hvad var nu det? Ribberne sad jo
ikke vinkelret på hovedbjælken, men let på

skrå. Så måtte jeg altså have fat i min liste
med slibepapiret og rette opskæringerne
lidt, hvorefter jeg satte dem allesammen
pa. De bler limet til bjælken mcd cyanolit-
lim.

Det rar nu et sjort s)n at se disse ribber
sidde og stritte. Det første rigtige omrids af
ringen rar 

"ed 
at tegne sig. - Så tog jeg

den ør'erste sammenlimede horedbjælke o,e

lagde ned i ribbernes indskæringer på over-
siden og lime fast. Nu kom turen til bag-
kantslisterne, der var også to bagkantsli-
ster, og krydsfinerpladen der giver vingetip-
pen sin form og styrke, skulle også limes på

.fortsættes næste side

Her er den .før.ste Lysandcr-vin!:c lugt oJt uden

./laps og krængeror.
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plads. Jamen dog, nu begynder det jo snart
at ligne noget.

Da vingehalvdelens midterparti både er
meget tykt og også langt det bredeste sted
på vingen, dannede både bagkant og for-
kantslisterne også en V-form, så det var en
rigtig sammenlimningsopgave, og for at gø-
re det endnu en lille smule sværere, så be-
stod forkantslisten yderligere af to lister.
Først en bred og lidt tyk en, som skulle li-
mes foran på ribberne og derefter tilskæres
efter ribbernes form. Jeg beklædte vingens
overside og underside på forpartiet med I
mm balsaplade, der gik ud over denne for-
kantsliste. Derefter høvlede jeg med balsa-
høvlen den del af pladen væk, som stak
uden for listen, og limede så endnu en liste
på foran, som lukkede af for og altså _eik
op over balsapladen. Nu rundede jeg for-
kanten smukt med balsahøvlen - og be-
undrede mit værk. Videre!

Dengang jeg satte ribberne på plads i den
underste hovedbjælke, satte jeg samtidig
på to beregnede steder en lille tilpasset
krydsfinerplade ind i dertil indrettede slid-
ser i nogle ribber, På disse plader skulle de
bevægelige vinkler monteres, som forbin-
der trækstængerne ril nenholdsvis krænge-
ror og flaps med servoerne, der skal ligge
helt inde ved vingeroden.

Før jeg havde beklædt vingens over- og
underside med den I mm tykke balsaplade,
var der limet en balsaklods ude i vingetip-
pen. Den skulle danne vingeafslutningen og
blev snittet smukt i facon. Der blev også
lagt en balsapladebeklædning på bagkants-
listerne. Den skulle dække overgangen til
rorene på vingens overside. Det var iøvrigt
pudsigt med dette balsadække, for på teg-
ningen var det krævet, at årerne her skulle
gå på tværs af trzeet, så de måtte limes sam-
men af små stykker, der var skåret ud på
tværs af en balsaplade. Denne åreretning
bevirker, at pladen ikke krøller sig over
rorfladerne.

De nøgne ribbekanter stod ganske bart
op af vingen og så underlig ufærdige ud.
Det var de nu også, for de skulle beklædes
med en 3 mm bred og 1 mm tyk balsaliste
og pudses sammen med balsabeklædnin-
gen. Det fik jeg så gjort, og efter at have la-
vet andre narrestreger, såsom monteret fat-

ning til lys i vingetippen, sat nogle svære
krydsliner midterstykker i til samling af de
to vingehalvdele, og monteret befæstigel-
sen til at samle vingen til kroppen, tog jeg
en god del meget fint slibepapir og så pud-
sede jeg løs. Og så var den derl

Jamen du milde, den var jo skøn, den var
smuk. Ja, det lignede et helt kunsrværk,
hvad det jo ikke er. Et kunsn'ærk er nemlig
noget, man ikke kan lave, har jeg hørt.

Nu manglede kun selve krængrorene og
flaps. - Det er normalt klogr at lave en
vinge med >indbvgaet< ror, og så skære
dem ud af vingen senere, når beklædningen
er færdig. Denne metode kunne desværre
ikke bruges her, så der var ikke andet for
end at bygge rorene op på et lille bygge-
brædt, næsten som man bygger en vinge
op. Det gjorde jeg så, og da jeg nu var i
gang, lavede jeg krængror og flaps til alle
fire vingehalvdele på 6n gang. Så var det jo
overstået.

På Dennis Bryants konstruktionstegnin-
ger skal man lave alting. Ikke noget med at
købe hængsler eller andet. Nej, det er med
at lave det hele selv. Så er hængslerne til
gengæld udformet på en sådan måde, at de
bevæger rorene på den rigtige måde i for-
hold til prototypen. Hængslerne skuile
fremstilles al >formicaplade<, den slags
man bruger til køkkenbordsbelægning.
Desværre er det ikke muligt at sætte disse
ror og flaps fast i vingen, før rorene er be-
klædt med plastfilm eller silke, og malet, el-
lers kan man nemlig ikke komme til at be-
klæde dem. Men jeg satte dem. løst på, for
jeg var nysgerrig efter at se, hvordan vingen
ville tage sig ud, nu den næsten var færdig.
Et sært og skønt øjeblik. - Nye drømme
om luft, der strømmer forbi, en klar som-
merdag.

Nu er der vel kun at fortælle, at byggear-
bejdet med alt for mange afbrydelser fort-
satte. Jeg lavede dn venstre vingehalvdel
mere. Som jeg havde forestillet mig, så var
byggetiden på den kun halvt så lang som på
den første, og resultatet blev faktisk kønne-
re i udførelsen. Jeg vidste jo nu, hvordan
den skulle laves. Jeg vendte så min perga-
mentstegning af vingen og satte den fast på
byggebrædtet igen. Nu havde jeg tegningen
til den højre vingehalvdel og gik i gang med

den. Den blev også færdig, og jeg skulle så

til det spændende at samle to halvdele til en
hel vinge, men fik jeg problemer.

Jeg syntes helt bestemt, at jeg foretog
samlingen så nøjagtigt og rigtigt, som det
var muligt, og tog den samlede første vinge
af brædtet. Jeg holdt den op foran mig og
.... For S..... i hede hule H..... !!! - Gid en
vis ubehagelig person havde alt det rådne
balsatræ der ...... Den var skæv!

Den ene vingehalvdel havde ca. halvan-
den grad mere indfaldsvinkel end den an-
den. - Hvordan kunne det dog ske? -Man holder ikke synderligt af sig selv i et
sådant øjeblik.

Efter en uges tid at have gået og grundet
på problemet fandt jeg en måde at skille de
to halvdele fra hinanden og samle dem or-
dentligt igen. - Og så var vingen, den før-
ste, færdig ..... Den var færdig!!! - To
meter og seks centimeter er den i vingelang.
Og det er den mest elegante vingeform, som
jeg endnu har set. En rigtig fuglevinge!

Jeg tror, at jeg får lyst til at beklæde den,
før 1eg bygger videre. Jeg vil se den vinge
helt lærdig og med maling på. Tosset og
fjollet? Ja, men måske psykologisk klogt.
Og hvad! \Ien hvad der ellers sker, kan I
høre om i næste afsnit. n

L.t'sander'ens ene vingehalvdel ses her fcerdig
med flaps og krængeror. Lidl bektredning,
tnaling, en krop og diverse andre sm(tlinp, -
og den vil være klar til sin Jørste flyvning.

Sommertid
er chuck-tid!
Under denne overskrift plejer vi
hvert år at bringe en eller flere teg-
ninger til de små massive svævemo-
deller, der kaldes chuckglidere. Og
for at denne sommer også kan blive
chuck-tid bringer vi på de følgende
sider tegninger til 3 fremragende mo-
deller, der hver for sig har bevidst at
have gode flyveegenskaber.

Ved konkurrenceflyvning med
chuckglidermodeller flyver man nor-
malt l0 starter, hvoraf de 5 bedste
tæller med til resultatet. Normalt er
maksimumstiden for hver start 60 se-

kunder, mens der ikke er minimums-
rid.

En chuckglider startes i håndstart.
Med et kraftigt kast kan man få mo-
dellen så højt op, at den kan flyve
30-50 sekunder - og meget mere,
hvis man starter den i termik.

Interesserede kan finde udlørlige
artikler om bygning og flyvning med
disse små svævemodeller i Modelfly-
ve Nyt nr. 3/77 og3/80. I
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Lær øt flyve linestyring

Trimning til toppræstationer
Med denne artikel sætter Hans
Rabenhøj et (foreløbigt?)
punktum for sin serie >Lær at
flyve linestyret kunstflyvning<. De
tidligere afsnit stod i Modelflyve
Nyt nr. 3/81, 5/81, 6/81 og l/82.
I denne sidste del fortæller Hans
om trimning af modellen.

Her skal vi se på trimningen af din model,
så den får optimale flyveegenskaber.

For det lørste må vi håbe, at modellen er
bygget lige, dvs. haleplanet er parallelt med
hovedplanet, samtidig med at motoren
trækker i samme retning. Se fig. l.

Kontroller desuden motorens trækret-
ning i vandret plan - den må gerne enten
have l-2o udadtræk eller trække ligeud -
men aldrig trække indad mod cirklen.

Sideroret bør tuave rorvirkning til højre,
og det kan enten gøres ved at dreje/fastlime
roret som vist på fig. 2 a, eller ved at opbyg-
ge roret asymmetrisk, så dets opdrift giver
siderorsvirkning, se fig. 2 b.

Det næste, der skal kontrolleres, er, at
rorlflapsudslag er lige store op og ned. og
at roret står vandret, når også flapsene er
vandrette.

Med hensyn til gearing mellem højderor
og flaps plejer vi at holde os inden for de to
grænser, hvor:
a. ved højderor på 45' giver flapsene ud-

slag på 45'.
b. ved højderor på 45o giver flapsene ud-

slag på 30'.
Metode a giver blødere manøvrer og roli-

gere styring, men også mindre manøvredyg-
tighed, og metode b giver mere tempera-
mentsfuld reaktion, især i kantede manøv-
rer.

Inden vi afslutter emnet om størrelsen af
rorudslagene, må vi lige se på en fejl, der
ofte bliver lavet i styretøjet, nemlig at mo-
dellen ikke giver lige stort rorudslag op og
ned, og endnu værre, at udvekslingen me[-
lem højderoret og fkpsene ikke er kon-

Modellens tyngdepunkt tilpasses efter
tegningen. Det kan være nødvendigt at
trimme med bly. Er tyngdepunktet ikke op-
givet på tegningen, kan man lidt groft gå ud
fra illustrationen på fig. 4.

Næste punkt er at justere udføringswi-
rernes placering på indervingen, og det kan
du se på illustrationen fig. 5. Denne place-
ring har betydning lor modellens evne til at
holde linerne stramme samt at lå modellen
til at ligge pænt i luften.

Modellen kommer i luften
Ang. liner: Flyver du med en 2,5-4 cmr mo-
del, bør du bruge ca. 16 m line, og flyver du
med 6-10 cm' model, bør du bruge ca. 18-

18,5 m line.
Trækprøv det komplette styretøj incl. li-

ner og håndtag.
Nu skal du igang med den egentlige trim-

ning - den trimning, der med små midler
virkelig kan give resultater.

Flyv et par flyvninger og få en fornem-
melse af, at motoren kører stabilt, og hvor
lang tid den kører, og om modellen kan
holde linerne stramme. Lav stig og dyk
sluttende med wing-over, indvendige og ud-
vendige loops, så du er lortrolig med mo-
dellen og kan begynde nogle lidt hårdere
manøvrer, der skal vise, hvor der kan trim-
mes.

Det første, du skal se efter, er, om mo-
dellen har et passende udadtræk. Det har
den, når du lige kan se det yderste landings-
hjul bag ved det inderste. Får modellen me-

flq. Sa - tuRE€er

nq 3b - PtCrtqr

stant. Dette beror på fejlkonstruktion i
hornene henholdsvis på flapsene og på høj-
deroret. På fig. 3 a og 3 b har jeg overdre-
vet vist henholdsvis lorkert og rigtig udfø-
relse af hornene, så de korrigerer for stød-
stangens retning.

Nu skal modellen forsynes med tipvægt

- og her er det en fordel at anvende et bly-
kammer, hvor man kan justere tipvægten i
ydertippen. Placer lørst 25-30 gram bly i
kammeret. Yderligere justering foregår
sidst i programmet efter nogle flyvninger -men herom senere.
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re udadtræk, r'il den rrække godt i linerne,
men samtidig r,rikke i manøvrer. Denne iu-
stering sker r,ed at flytte på lineudføringen
på indervingen.

Det næste, vi skal kontrollere/trimme,
er, om vingerne ligger helt i forlængelse af
linerne, og dermed er parallelle med dem.

Flyv vandret og se, om ydervingen hæn-
ger lidt eller ligger hØjt. Flyv rygflyvning og
se igen elter det samme. Ligger ydervingen
f.eks. højt i vandret flyvning, og hænger
vingen i rygflyvning, er vingen skæv, dvs.
vredet. Dette modvirkes ved enten at få ret-
tet vingen op, eller korrigeres ved at vride
flapsene og som sidste mulighed at forsyne
modellen med trimklap på hver vingetip.

Nu er vi kommet så langt, at modellen
har det korrekte udadtræk, samt at den lig-
ger ens i luften i ret- og rygflyvning. Det
næste vi skal se på, er, om mængden af tip-
vægt er korrekt, eller rettere sagt ser vi først
efter, om der skal rettes på vægten. Ligger
vingen f.eks. lart iretflr'r'ning og stadigvæk
lavt i rygtllr'nin,s. er der lor meeet r'ægt i
ydertippen, og denne r æ_sr reduceres -dog med lidt al gangen. da modellen: er ne
til at holde linerne stramm!- fLrrrin,t!.i - iL-

tekst fig. 5.

For at undersø_se. om der .ka. aila::.

mere tipvægt, udløres der snævre manøv-
rer med modellen, f.eks. små loops, og en
hjælper kan nemt ved at betragte modellen
se, om den stadigvæk ))taber( ydervingen i
henholdsvis indvendige og udvendige ma-
nøvrer. Prøv endog at betragte modellen i
lirkantede manøvrer, og se om den flyver
rent i kanterne.

Det sidste trimproblem, vi kan komme
ud for med hensyn til trimning, er, hvis mo-
dellen ikke flyver udvendige og indvendige
manøvrer ens, og det er det mest ubehageli-
ge problem at løse.

Hvis modellen har nemmere ved at udfø-
re indvendige manøvrer, er det tegn på, at
den har indbygget opadtrim. Det kan være
motoren, der ikke trækker ligeud - og det
er nemt at rette. Det kan også være sam-
menkoblingen af fl apsene/højderoret, hvor
ovennævnte symptom skyldes modellen har
lidt opadror, mens flapsene er neutrale. At
rette dette er ubehageligt, men det kan gø-
res ved at en hjælper holder fast om flapse-
ne, mens du prøver at vride højderoret ned-
ad, og så vil enten et af hornene eller stød-
\tangen føje sig, og rorlflaps skulle gerne
r lcre irimmal.

Hi i: ntrrielle:.r har iend!'n\ iil hellere at
i:.-: iii: - 

j,.;:i.te ::t.iiti\ tii. .kai du nr-

turligvis foretage samme procci og bøje
højderoret opad.

Nu skulle din model være opiimalt trim-
met, og du har alle muligheder for at få
nogle fornøjelige oplevelser på flyveplad-
sen, lige meget om du flyver hyggeflyvning
eller konkurrenceflyvning.

God fornøjelse!

/.,
C)

ai
-l"i

SO

Kottttnunen sogde, ol her nfi vi lornte tige
megel, vi vil.
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Påskeskrænt I9B2:

Endnu en svæveflyvesucces

Formand Philipp Emborg fra
styringsgruppen for RC-svæve-
modeller har sendt os
nedenstående rapport fra Påske-
skræntstævnet i Hanstholm 1982.

Hvorfor bliver det så hurtigt Anden Påske-
dag og dermed hverdag igen? Det er et

spørgsmåI, man uvægerligt stiller sig selv
med beklagelse efter hvert Påskestævne i
Hanstholm. I år synes jeg, at spørgsmålet
mere end nogensinde er berettiget! Jeg hå-
ber, at alle de mange, mange dehagere giver
mig ret. Jeg gentager ordet mange, fordi
der i år virkelig var utroligt mange deltage-
re. Der skal da også lyde en tak til alle, som
sluttede op om dette >årets absolut stØrste(
og første svævcflyvearrangement, og der-
med var med til at gøre stævnet til en lestlig
og uforglcmmclig oplerelse for os alle.

Til oricntering lor dem, som ikke rar

med, men som lorhåbentlig herefter bliver
inspireret til at deltage, skal jeg prøve at
lortælle lidt om, hvordan ca. 130-140 men-
nesker - koner, mænd, børn og familie -
valgte at tilbringe Påsken 1982.

Påskelejren startede traditionen tro alle-
rede Palmesøndag, i hvert fald for dem,
som havde mulighed lor at holde fri fra den

daglige trummerum. Her installerede folk
sig, efterhånden som de indfandt sig, i Fol-
keferiehusene i Vigsø, der jo som bekendt
er Påskestævnernes aktivitetscentrum og

base. Herefter gik det løs med flyvning
mandag, tirsdag og onsdag i sommeragtigt
vejr, med både skræntflyvning og hØjstart
på sletten, hvor der blev opstillet både mo-
tor- og elspil.

Skærtorsdag levede vejrguderne op til
deres imagc om at forsl nc Thv med et lune-
luldt, uberegneligt rejr. \'i hk lejende sne-

storm med rindsil'rker helt op pa 20-25

m/sek., sa folk holdt sig indendøre og kon-

Når en storsr,æver skal >hældes< ud over
skrtentksnten, kræver det tnindsl tre nund til
hjcelp.

centrerede sig om at lade op til den begiven-
hed, som så rigeligt skulle vise sig at kom-
pensere for den dårlige flyvedag, nemlig:
Skærtorsdagsaftens >sammenrystelses-
fest<. Vi havde lejet fælleslokalet og havde
stillet borde og stole frem til 60-70 menne-
sker. 5 minutter efter starten måtte vi i hast
organisere flere siddemuligheder, der mød-
te nemlig hele 125 mennesker frem. Alle
medbragte madkurv. Nogle NFK'ere for-
vandlede hurtigt >skovturen< til et verita-
belt rejegilde. De havde kØbt22 kg rejer på
havnen i Hanstholm, kogt dem og delte
rundhåndet ud af de vel 10-15 kg, de ikke
selv kunne spise (eller orkede de ikke selv at
pille flere?). Senere var der filmunderhold-
ning, >Olsenbanden i Jylland< med klip fra
Vigsø var vist nok et udmærket valg. Til
sidst fik vi os en god svingom til musik fra
medbragte bånd.

Langlredag havde vejret, ligesom vi an-
tagelig som efterdønninger fra festen, hid-
set sig lidt ned igen, og der var de for
Hanstholm sædvanlige exceptionelle gode
flyvemuligheder, en udmærket træning til
lørdagens skræntkonkurrence. Det skulle
vise sig at de27 piloter, som havde tilmeldt
sig konkurrencen, også skulle få brug for
denne træning. Det var bestemt ikke kon-
kurrencevejr ior tøsedrenge. Ved starten
var vinden på 16-18 m,/sek., ikke ligelrem
idealvind for Vestskrænten, hvor det opti-
male må siges at være ca. 10 til max. 12

m/sek. Alligevel blev det en yderst fair, for-
nøjelig og velfløjet konkurrence med lige
betingelser på 7 runder, også selv om vin-
den steg jævnt indtil den i sidste runde var
kommet op på 23 m/sek. De bedste tider lå
omkring ca. 50 sek. for de 10 ben. Knud
Hebsgard havde en enkelt flyvningpit48,7
sek. (Se iøvrigt placeringerne andetsteds).

Påskesøndag holdt den stærke vesten-
vind sig og gav anledning til en del styrt,
som jo desværre er den pris, vi må betale
for vores dejlige sport. Styrt som tilsynela-
dende blev taget med godt humør, men
man havde jo også allerede fået afløb for
sin flyvetrang. Så meget, at man ikke abso-
lut var pisket til at reparere for at få fløjet,
og nu skulle man jo alligevel snart hjem.
Som allerede nævnt var mandag afskeds-og
hjemrejsedag, og hermed var stævnet slut.

Som man vil kunne se, åbner Hanstholm
Påskestævnet muligheder for både konkur-
rencemindede piloter, men i særdeleshed
også for såkaldte >søndagspiloter< såvel
som nybegyndere i den ædle svævekunst.
Alle finder virkelig et >flyveeldorado< i
Hanstholm. Dette i forbindelse med det
faktum, at hele området omkring Hanst-
holm må betegnes som et >ferieparadis< af

h'rttrtl Hebsgitrd ./r'u Th.v RC-klub rtted .sin

I t j e r r t t n e k o nS I r tt e red e .s k rce n Ls r' æ v e r Ta i I u n v u r
lted.st pa .skrænten uruler konkurrt'nten. Hun
vundt og huvrte desurlen bcdste titl pt) l0 ben

18,7sek.

nS'i\i$\'.
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Ne.j, det er ikke generol.forsontling iTh_v RC-klub, tnen derirnod et lille ud.tnit u./ de t'u. 125 tnennt'-
skcr, sotn delto,q iSkrcrtorsdug u.ften.s >sttttttttenr.tstelses.fesl<<.

storm, selv om dens flyveevne var blevet på-

stået med en hel kasse øl som garanti. Igen i
in var >hundeflyvning< ligesom nat-
flyvning lestlige indslag i stævnets væld al
aktiviteter.

>Hundene< havde udviklet sig fra helfla-
mingo til ribbeopbyggede vinger med polye-
sternåcse og dermed større flyvefærdighed.
\attlyvning foregår ved, at man forsyner
1-11 r-t med små lommelygtepærer, en hvid i

ni.:s!'n og cn rød og grøn i hver sin vingetip.
Dr':1t1r' ,'nstSpog< spår vi en >lys< fremtid,
r.i.-:: r c.i ircrntidige le-jrarrangementer, for-
cii Cc': iakii.k cr r.t fornøjr-ligt bade at sc på

og deliag"' i.
Endnu .'ngan-s iak. lordi I mødtc op og

forhabentlig pa gens\ n n.tsle ar. hr or o-ssa

n1'e deltagerc skal rærc relkomne.
En gang Hanstholm, oltid Hanstholtrt!

I

2

1

Knud Hcb\8nrd, Th! RC-klub ..

Tlilitn - ltlultiplt.\
Philipp I:nrborg. Thr RC-llub
Spicu - Rohht',\lurs Ret

5SS5 fr

57()l P1

56.11t tr

557{ pl

5560 fr
553? Pt

55 l{ pt

5191 Dr

5.llt7 pr

Pcrrr ljrrrrl. A\lC
Taurus I'-l - RobltP,\lats Rex

Srend llierntitslcr,Skagen RC .

Klaus Untricscr. Tlr! R(:llub ..

Iljørn K(rgh, NFK ................
Kjeld Sørenscn, Silleborg .......
Erik llirkkiær. NRC ..............
Pctcr Wic\c
Nlads llcbsgard, Thr RC'klub ..

stor rekreativ vaerdi, hvor man kan tillade
sig at tage lamilien med, uden at den skal
være tvangsindlagt til at slå tiden ihjel ved
at sidde ude på skrænten og vride halsen af
led for at følge flyene, er sikkert en del af
hemmeligheden bag den kendsgerning, at
Påskeskrænten, som lejren kaldes i daglig
tale, elterhånden er blevet til dette formi-
dable tilløbsstykke.

Således må \'i nok konstatere. ar den ct'-

terhånden i RC-kredse ret udbredre og
meget beklagelige diskussion om ',konkur-
rence( contra >søndagsflr'r ning,, blandi
svævepiloter kan rære på er meger lille
sted. Denne manglende diskus-rion Sirer en
yderst behagelig atmoslære på skrænlerne
og højstartspladserne og viser forhabentlig
vejen frem for vores dejlige sport, også lor
andre grene af RC-sporten.

Af nyheder bragte stævnet ikke de helt
store landvindinger. Et par nye selvkonstru-
erede fly var der dog plads til. Denne man-

gel på nyskabelser skyldes sikkert det høje
stade, kvalitetsmæssigt såvel som præstati-
onsmæssigt, som materiellet og piloterne
befinder sig på. Men det er jo altid en for-
nøjelse at se de mange forskellige og dejlige
skræntracere og højstartsmodeller, som pi-
loterne møder frem med. Spændende er det
at se, hvilke farver og stafferinger flyene
har fået i vinterens løb for at dække over
gamle skrammer, ligesom storsvæverne på

5-7 meters spændviddc jo også altid r'æk-
ker berettigei op\igt. nar de sidst pa ugen
,,hældes,, ud oie: .krucnten al 3--1 mand.
ior ai riige til uancdc' htrider og irem:ta
som rkoleeksempier pa r elproportionerr-de
idealer med deres skalarigtige glidetlugt or -
er beundrende tilskueres hoveder.

Al mere muntre indslag kan nævnes en

>flyvende skovl<, som bygget op med en

barnesandkasseskovl som krop og en salat-
bøtte til cockpit, desværre ikke kom til at
vise sin flyvefærdighed pga. den stride

,1.

5.

6.
'7.

8.

9.
to

De tre rindere .fi'u Poskeskrenlkonkurrcn<'cn. I rrtitltan nr. I Knurl llcbs!:uft1, til \'?ttltte nr. ) lrltililtlt
Etnhor,q ou til højre nr. 3 Peler Frunk.

\islriil

JS teknik tirøyaer:
STARTAKKU tiI StartKaSSen. 12 V.

6 Ah. gastæl. vedligeholdelses-
fri ................... .. kr.268,.
POWER PANEL. de luxe . ... kr.295,.
LADER til startakku kr. 154..
AKKUKONTROL for modtager-
akku .............. .. kr. 56.-
AKKUKONTROL for start-
akku .............. .. kr. 64.-
MlNl RUNDSAV 12-18 volt .... kr.252,-
220 volt KONTAKTUR,
prisbilligt kr. 163,-/172,-

NYHED
Kortslulningsenhed til Quadra
o.lign. motorer.
Af lader til sender- og modlagerakku
med opladeaulomalik til egen eller
indbygget lader.

RC teknik til biler. f ly og skibe.
b .a..
Ladere :; ':z^ce '.orr.ai. af ladere.
f ugl;cf ::: ^: - 7'.)'a.. lydgivere.
tærC s .t a'heCe.. NiCd akku'er i

rnan_c: s:J'reiser. stopure saml
STORT a:er a! dele til MULTIPLEX,
FUTABA. CARRERA og TAMIYA.

Fr^c og hcr en pris eller forlang bro"

PS Ferrelukkel 14.-27. 1uni.

Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

02-27 55 51
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DM for indendørsmodeller
- d. 17.-18. april I9B2 i Flensborg

Det første Danmarksmesrerskab
for indendørsmodeller i 7-8 dr
blev afholdt d. 17. april 1982 og
ved den lejlighed faldt samtlige
danske rekorder med disse
modeller med et slag.
Konkurrencens arrangør og vinder
af samtlige klasser, Jørgen
Korsgaard, refererer her.

Cirka 20 modelflyvere fra Danmark og fra
Harreslev Modelflyveklub samledes lørdag
aften ved seks-tiden i >Idrætshallen< i
Flensborg for at flyve de danske mesterska-
ber i indendørsflyvning. Der skulle flyves i
fem forskellige klasser, og hver deltager
havde seks startforsøg, hvoraf de to bedste
resultater gjaldt.

De første par timer var afsat til flyvning
med Peanut-skalamodeller og chuckglidere
(små balsaglidere). Her var der kun få del-
tagere, men et par gamle modelflyvere fra
Helsingør, Ib Lyngkilde og Calle Ander-
sen, havde medbragt nogle små skalamo-
deller med en meget lille COr-motor. De fik
fløjet en hel masse flyvninger, og det er
egentlig imponerende, at så små modeller
kan flyve så godt. Calle havde dog proble-
mer med at komme i luften med sin Jodel
Bebe, idet den blev ved med at drøne rundt
på gulvet og næsten fik slidt den ene vinge-
tip af. De gummimotordrevne Peanut-mo-
deller fik ingen skalapoints, men nøjedes
med at få noteret flyvetiden. Erik Knudsen
fra Skjern vandt foran Bjarne Jørgensen
fra Odense med henholdsvis 60 og 37 se-

kunder.

Jen.s Møldrup og luns søn i.flenl rrrcrl ut
trtekkc en Eus.r'-lJ rrrtxlel op. Jens opniedc

tidcr pit litlt over 5 ntinuttcr.

I chuckgliderklassen var der oprindelig
rre deltagere, men Steffen Jensen, Køben-
havn, havarerede sin model, inden han fik
noreret nogen tid, så det blev Erik Knudsen
og Jor,een Korsgaard, der kom til at dyste.
E::k Knudsen tlo_i med en relativ tung mo-
ciel. s.rn co_e \om hrr_it op i kastet. men
mål:e ca-'e> =:i :llr::neer pa l8 o_e l2 se-

kundel. JLi:9.: Kc:!Sa3.:J :ai;3 :i1 l:ilig-
heden lar el :o :lag3: -:::: =.-::-lE:. r':r

Coot på 3.5 gram oe en Up.:a:: ;:a 6i' :::
spændvidde på 6 gram. mer r:r.S:::.: :.::-
de lor meget krumning. så de ku:lr--: :-ri:
rigtig kastes højt nok op. Til gensæld :'.l.-_-

de meget langsomt, så tiderne blev alliger:l
på 20 og 2l sekunder, og mesterskabei rar
hjemme. Det ser egentlig fantastisk ud. nar
disse meget lette chuckglidere fl1'rer. men
der ligger et par problemer, der skal loscr.

Jørgen Korsg,aard og hans rekord-rnorlel, sttrtt

nnn kan se leg,ning u.l pa rtrodstuerrle sirte.

Jørg,ens indsals var irttponerende og resttltutel

litldtud .lortjent.

lør de store tider kommer. Chuck-eksper-
ten Flemming D. Kristensen var desværre
ikke med.

Ved ca. halv ni-tiden var flyvningen med
de tungere modeller slut, og man gik over
til de meget lettere gummimotordrevne mo-
deller, som blev fløjet resten af aftenen og
dei meste al natten med. Der var syv delta-
gere i de papirbeklædte modellers klasse,

Easl'B, to deltagere i klassen for de store
mikrofilmmodeller - indtil 65 cm spænd-
vidde og r,ægt på I (dt) -eram, og fire delta-
gere i den lille mikrofilmklasse på 35 cnr
spændvidde og fri vægt.

I Easy-B var der meget spænding hele ti-
den, selvom Jørgen Korsgaard hurtigt lagde

sig i spidsen med to gode flyvninger på 8:59
og 8:51. På de to følgende pladser kæmpe-
de Erik Knudsen og Jens Kristensen bravt
for at komme op over de otte minutter,
men det lykkedes ikke. På fjerdepladsen
kom en ny mand, Jens Møldrup fra Pad-
borg, som egentlig mest flyver med fjern-
styrede modeller.

De fleste i denne klasse havde trimpro-
blemer, når motoren var trukket hårdt op,
og det gav anledning til en del fejlstarter.
Men der var faktisk ingen havarier med dis-
se ret skrøbelige modeller, og kun Erik
Knudsen havde en model, der blev hængen-
de i en ventilationskanal. Modellen blev
dog hurtigt pillet ned med en lang stang og
uden at tage skade. Jørgen Korsgaards tid
ca 8:59 r'ar n). rekord, og det varer måske
:ike >a længe. inden vi får en Easr'-B tid på

--t:: :: m:nui:er.
I ::: ::..:r' mikrofilmklasse lar der des-

i=::3 \*: Pe: Grunnet fra Assens med et

;:: :::=.r' modeller (kroppene var fra
l965lr rg.a Jorgen Kors-eaard, der havde
3]:::: :o :ei $ore modeller. Efter nogle

' "iE-'.'ai r:.t-11(' \l(l'
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Bjurne,lørqcn.sen
sturter sin lJl-
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holdr siq pi rlen

.qulc .sidc u.l 2
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trimflyvninger kom der gang i konkurren-
cetiderne, men Per kunne kun med bes\'ær
kæmpe sig op over de syv minutter. h\ori-
mod JØrgen hele t'iden blev ved med at lor-
bedre tiden. Først røg den danskc rekord
op på I 1:57, så blev den l2:40 og endelig et

klokkerent kvarter 15:00. Jørgens sejr blev
derfor på 27:40, mens Per fik l4:26.

Jørgens rekordmodel vejede 1,06 gram,

og propellen drejede med under 6n omdrej-
ning pr. sekund. Motoren var I x I mm Pi-
relli og vejede 0,76 gram og havde en læng-
de på 36 cm.

I klassen for 35 cm mikrofilmmodeller
var der fire deltagere i starten, men Jens fra
Arhus holdt hurtigt op, da han ikke kunne
drive sin model over l5 sckunder. Også her
dominerede Jørgen Korsgaard med en mo-
del på 0,57 gram og 0,45 gram motorgum-
mi. Han fløj i starten nogle sikre flyvnin-
ger, men satsede så med en stØrre propel,
hvorved den bed\te flirning rog op pr
l0:50. Den samlede tid bl* pa 20:.11. mens

Stellcn Jcnsen lra Københarn lik l:1:-12 oe

Bjarne jcrgensen, Odense på trediepladsen
mal:c nojes med 3: 18.

.\h i ali et lantastisk stævne med nogle
imponercndc tider. og det er maske værd at
mincie om. aI tiden tages lra det ojeblik mo-
dellen slippes og til den iander pa gulret el-

ler hænger blilende fast i en forhindring.
Det er vidunderligt at ligge pa hallens gull
og se sin model stige meget langsomt op til
loftet, blive der nogle minutter, mens den

bumper let imod loftet, og derefter dale ned

til gulvet lige så langsomt som den steg til
vejrs. Vi vil lave et lignende stævne til næ-

ste år.

lll): l..lørgcn Kortgaard 12r,10 I l5:00 = 27:40,2. PerCrun-
nct 7:l9 + 7:07 14r26. 35 cm mikrofilm: L .lørgcn Korsgaard
9:5l r l0:50 =20:11,2. Stelien.lensen6r4T + 7:55 = 1,1:,12,3.

Iljarne Jorgensen l:29 + l:19 : J:18,.1. JcDs Kristcnsen 0:05 *
0:l l = 0:!6. tlasl-li: L Jørgen Korsgaard S:59 | 8r5l = l7:50.
2. Eril Knud\en 7:J5 + 7:25 : I5:fi). 3. Jcns Kristenrcn 6:37 I
6:JS l l:15. { .lcns \loldruf 5:1 8 + j:1 5 l0:33, 5. Bjarnc
(l:ir:l.l:)r ):l\ l0:11.6 Sr('ll.rr J.n\.il.1:J7 - 5:0J

9::1.- l.i:.O.-1,.-.1:rrl - l:ill 5:.1l.Pcrnul: l.LrilKntrcl
.,: I , I :, -. . I il ,': - 1.":.:..' ll i5 lr .cl
(hu(ltlr(l(r: : I.-. j --:.l

Byggesæt
til
Easy-B
I tilslutning til artiklen i Modelflyve Nyt
1/82kan fortælles, at der rent faktisk kan
fås byggesæt til indendørs modeller i Easy-
B klassen.

Det er Mikro-X Products (se adressen i
\lodelflyve Nyt 1/82), der sælger det for
ca. 4 dollars.

Indholdet er træ i indendørskvalitet,
kondensatorpapir til beklædning, motor-
gummi samt skabeloner til bygningen trykt
på pap.

Dimensionerne på listerne er større end
på en rigtig konkurrence Easy-B, så den er
god til forøvelser inden man starter på de

superlette modeller.
Den vejede uden motor 2,1 g (dobbelt så

meget som mindstevægten for klassen), og
propellen er to plane balsaplader limet på

en kvadratisk liste, hvor propelakslen går

diagonalt igennem. Primitivt, men let at
bygge.

Den'r'il let kunne tage alle tre indendørs-
diplomer. da den højeste flyvetid på 4 min.
lS >ek. er langt over de 3 minutter, der
kræres iil C-dipiom.

\Ian burde måske ændre llyvetiderne til
:ndenciorsdiplomerne - f.eks. til 5, 10 og

l-< min.?
Forør'rigt kunne man godt have en ren

besl nderklasse (en Easy-B på I gram er ik-
Å'e en begyndermodel) i indendørs med
l.eks. 2 gram mindstevægt.

Erik Knudsen

Iler er ,\likro-X's Eus.t-B ptt vej rtttxl 1:28 i
.-lrttuger.skolert.s aulu i Skjern.
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BYG SELV med Sid Morgan's konstruktionstegninger
Alle tegninger er i fuld størrelse og med alle dele vist. Der er tydeligt angivet, hvilke materialer der skal anvendes. deresdimension og åreretning- Hvis der er særlige forhold, som der skat iageJ hensyn til under bygningen, er det angivetmed forklarende tekst på selve tegningen. Alle mål er i engelske tommer, og teksten er engelsk.Alle priser er pr. 1. maj '1982 incl.22o/o moms. Ret til ændilnger forbeholdes.

Heath Parasol
Spændvidde 200 cm, 6,5 cm3 motor, kr.
76,45. Beechcraft G.175

uStaggerwing"
Et smukt og hurtigt biplan. 1:6, spv. 162,5
cm, motor ca. 15 cm3 (2.takt). Tegningerne
er på 4 store ark i 1:'l med kabinedetaljer og
forslag til optrækketigt understel. Det ei
pind-for-pind skala - et mesterstykke. Teg-
ning kr. 208,45.

Stinson Voyager
Spændvidde 256 cm, min. 10 cm3 motor,
175,45. Catalina PBY.SA

lkke let at bygge, spændvidde 270 cm,
2x10 cm3. Vi har til denne model motor-
cowls og gunblisters i plast. Tegning kr.
186,45.

Junkers JU 87 B-2 ,,$luk6((
Skala 1:8, spv. 172 cm, motor 1O cm3. Teg-
ningen er på 3 store ark og koster kr. 164,45.

kr.

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

Noorduyn ,Norseman,,
Spændvidde 214 cm. motor 12-15 cm:. Det
er en pind-for-pind tegning med pontoner
og cockpit-detaljer. Vi har ABS-plastcowl.
Komplet tegning kr. 186,45.

Fieseler Storch Fi 156 C.3
Skala 1:6, spændvidde 230 cm, 15 cm3 mo.
tor. Det er en pind for pind skalategning, kr.
1 86,45.

Spinks Akromaster
Spændvidde 150 cm, 10 cmr motor. Vi har til
denne model ABS cowl, hjulskærme og ka-
binedække i klar plast. Tegningen koster
kun kr. 98,45.

Piper lSkycycleu, 1/a skala
Spændvidde 150 cm, motor 1O cm3. Det er
en spændende lille sag med mange detaljer
vist på de smukke tegninger. Flot motor-
cowl i ABs-plast med optegning af udskæ_
ringerne og smuk canopy er lagervare. Teg-
ning kr. 142,45.

Smith Miniplane Bipe
Skala 1:5, spændvidde 108 cm.6.5 cmr. Det
er en vaks lille ting, biilig at bygge. biilig al
flyve med og så koster tegningen kun kr.
76,45.

Rearwin Skyranger
% skala, spv. 270 cm, euadra. - Det er
stort, smukt og stærkt. Tegning kr.220,00.

Mini Privateer
Et lille,,vand-vidunder,, pa 91 cm spv. Motor
.02-.049. Kan bygges som fritf lyvende ejler
til en kanal RC. Der €: .,xs, lei ai bygge og
så koster tecn:rce^ k::r. kr. 43.45.

Piper J.3 Cub
'3 skala. spv.274 cm, fra l0 cm3 til euadra.
Tegningen er med kabine- og motordetaljer.
3 kæmpeark, kr. 186,45.

JUMBO'HOBBY 05-66 16 g0 rra 8.00.2r.00



Challenger
En let model med skumvinger. Spv. 152 cm,
motor 7.5 til 1O cm3. Kropssiderne er i 3 mm
krydsf iner, 4 kanaler RC, kr. 65,45.

Domino
En god lille f lyvemaskine, spv. er 147 cm, og
den er til motorer på 5,5 til 7,5 cm3. Let at
bygge. Tegning kr. 65,45.

Kinner FIeet 1930
Skala 1:8, spv. 107 cm, motor 3-5,5 cm3. Der
kan kun anvendes MlNl-servoer i den, og
den f lyves på 4 kanaler. Kr. 65,45.

Ryan ST-A
Skala 1:6, spv. 152 cm, motor 6,5-10 cm3, 4
kanaler RC, kr. 98,45.
Skala 1:12, spv. 75 cm,
kanaler RC, kr. 44,00.
Skala 1:24, spv. 38 cm,
RC, kr. 11,00.

Cessna 140
Skala 1:6, spv. 166 cm, motor 6,5-10 cm3, 4
kanaler RC, kr. 98,45.
Skala .1 

:.12, spv. 83 cm, motor 3-6,5 cm3, 3

kanaler RC, kr. 44,00.
Skala 1:24, spv. 41 cm, gummimotor, ikke
RC. kr. 11,00.

Waco Upf-7
Skala 1:6 men i Stand Off Skala. Spv. er 142
cm, motor fra7,5 lil 10 cm3. 4-kanals RC.
ABS motorcowl og hjulkasser er lagervare.
Tegningen koster kr. 131,45.

Fairchild KR-21
Skala 1:6, en f in gammel sag på 137 cm spv.
Motor 7,5 til 10 cm3,4-kanals RC. Tegningen
er på 6t ark 106x177 cml! Kr.98,45.

Taylorcraft
Let at flyve - let at bygge. Skala 1:6, spv.
183 cm, motoll0 cm3, 4-kanals RC. Plastic
motorcowl er lagervare. Tegningen koster
kr.109,45.

DGA.5 ,rlkerr
Spv. 117 cm, motor 4-6 cm3. Den f lyves på 4
kanaler. Den er let at bygge, men ikke at
flyve. Det er en meget levende sag. kr.
69,75.

Great Lakes 2T-14
Skala 1:6 noget modificeret. Spv. 145 cm,
motor 7,5-10 cm3. Der fås motorcowl og
hjulkasser til denne model. Tegningen ko-
ster kr. 131,45.

Grumman F6F 'Hellcata
Det er en meget nøjagtig skalamodel. Skala
1:8, motor 10-22 cm3. Spv. 165 cm. Tegnin-
gen viser optrækkeligt understel, cockpit
og farveskema. 6-kanals RC nødvendig. Kr.
186,45.

#
/'t -

motor 3-6,5 cm3, 3

gummimotor, ikke

F-:\

Stinson Reliant SR-S
JUMBOMODEL, spv.214 cm, motor mindst
10 cm3 (den flyver elegant med en Tartan
22). Motorcowl og hjulkasser fås i kraftig
ABS-plast. Tegningen koster kr. 131,45.

Monocoupe 90'A
Fiks sportsmaskine, spv. 141 cm, motor6,5
cm3, 3-kanals RC. Tegning kr.63,25. Motor-
cowl og hjulkasser i ABS-Plast'

Gee Bee R-1
LINESTYRING - spv. 70 cm, motor 3,5-6,5
cm3, kr. 65,45.

Sea Gull
JUMBO - spv. 270 cm, motor 10-22 cm3.

Det er et gevaldigt amfibiefartøj. Du får
brug for mindst 5 kanaler til den. Let at byg-
ge. Kr.220,00.

(' e36)
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Mitsubhi AOM5.52 ZERO.SEN
Ca. 1:8, spv. 162 cm, motor 10 cm3. En me-
get smuk skalategning med mange fine de_
taljer. Kr. 153,45.

Pitcairn "Mailwing" PA.5
Spv. 167 cm og motor 1O cm3. Et smukt bi.
plan til 4 kanaler, kr. 153,45.

Beagle rPup" 150
Det er en stabil f lyver. Den f lyver fint på en
10 cm3 motor, selvom spv. er på 1g3 cm. 4
kanaler RC. Tegning med mange detaljer kr.
164,45.

Elipnik
Linestyringsmodel på 81 cm spv., motor 2,S
cm3. Kr. 22,00.

B-25 H Mitchell
JUMBO - Den skal have to motorer på
mindst 10 cm3. Spv. er.l80 cm, og den er ik-
ke let at bygge. Til skalabyggeren er der
masser af f ine sager: instrumentpanel, op-
trækkeligt landingsstel, odummyu motorer,
skalamarkeringer, skalarorflader og som
hjælp fås ABS motorcowls. Tegningen ko-
ster kr. 186,45.

- chuckglider,

Waco Umf.3
En lille perle f or ham, der holder af biplaner.
Spv. 152 cm, motor 1O cm3. Tegningen har
alie bæreflader vist, og der fås motorcowl
og hjulkasser som ekstratilbehør, kr.
153,45.

Fairey Albacore
Linestyringsmodel. Spv. er 65 cm, motor 2,S
cm3. lkke let at bygge, kr. 38,50.

Aeronca 7AC rchampion(
Spv. 168 cm, motor ca. 7,5 cm3. Det er en
velkendt og velf lyvende maskine. Kr. 66,00.
Der fås til denne model tegninger til ponto.
ner, 26" lange, kr.22,00.

Grumman G.44 rWidg€orlrr
JUMBO spv. 200 cm, motor 2 x 10 cm3. Den
skal have mindst 4 kanaler for at kunne kla-
re sig. Tegningen koster kr.142,45.

Mooney Mite
OBS: Det er kun omridstegning med B
tværsnit. Brug din egen yndlingskonstruk-
tion og få en f in skalamodel ud af det. Spv.
171 cm, motor 6,5-10 cm3, kr. 43,45.

Boeing F48.4
Skala 1:6, 150 cm spv. og motor 10 cm3. Det
er en meget fin skalategning med begge
planer vist, dummy motor, instrumentpanet
og mange markeringer. Tegningen koster
kr. 153,45. Til 4-kanater RC.

Curtiss-Wright T.32 rCondor.,
Skala 1:12, spv. 208 cm, motor 2x 10 cm3.
JUMBO, men skulle kunne holdes omkring
de 5 kilo. Det er en pind-for-pind konstruk.
tion. lkke let at bygge. Kr. 175,45.

Scrap Box Champ
Her kan vi alle være med
spv. 15 cm, kr. 8,25.

X
Victory u100"
Fritf lyver på254 cm, kan modif iceres til RC,
kr. 43,45.

F8F Bearcat
Skala'l:6, spv. 178 cm, motor 10-22 cm3. Der
er også vist cockpit på tegningen til kr.
175,45.
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Den lille Rolls.Royce

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" x 5".

Disse maskiner er håndlavede og
med meget små tolerancer. De er
blevet prøvekørt på værkstedet i

30 min. og hver maskine får sit
eget certifikat. Bestil din nu.
Kr. 1.848,00.

Zinger propeller
Afbalancerede, knaldhårde træpropeller.
Slebne og lakerede. Du kan købe billigere
propeller, men ingen bedrel!!

7" x4"-6" kr. 14,00
8" x 4"-6"-7" ........... kr. 15,25
9" x 4"-5"-6"-7 ......... kr. 15,25
10" x 4"-5"-6" ......... kr. 16,30
'l 

1 " x 5"-6"-7" -71/2"-8" kr. 18,75
12" x 4"-5"-6" ......... kr. 28,10
13" x5"-6"-8" ......... kr. 34,00
14" x 4"-5"-6" ......... kr. 45,00
15" x6"-8"-10 .......... kr. 68,00
16" x5"-6"-8"-10" .......................... kr. 103,00
18" x5"-8" kr.148,25
20" x 8" kr.172,00
22" x8" kr. 194,00
24" x8"-10" kr.218,00

- og hele programmet f ra TOP FLITE til la-
veste dagspris.

JUMBO lagerlører følgende dimensioner i

krydsliner:
Aeroplan 30 x 120 cm i f lg. tykkelser:
0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 -
4,0 - 5,0 - 6,5 - 12,5 mm.
Poppel som er let og stærkt i 3 & 4 mm.
Bø9, glat og smidig i 1,0 mm.
Mahogny i 3 mm.

Fyrrelister a '120 cm:
3x3 - 3x4 - 3x5 - 3x6 - 3x7 -3x8-3x9-3x10mm
4x4 - 4x5 - 4x6 - 4x7 - 4x8 -

4x9 - 4x10 mm
5x5 - 5x6 - 5x7 - 5x8 - 5x9 -5x10mm
6x6 - 6x7 - 6x8 - 6x9 - 6x10 mm
7x7-7x8-7x9-7x10mm
8xB - 8x9 - 8x10 mm
9x9 - 9x10 - 10x10 mm

Beklædningsmateria ler
JUMBO lagerlører følgende varer:
Silray i stk å 90 x 180 cm, super tynd.
Nylon i 90 cm bredde, kun i hvid.
Polyester i 150 cm bredde i hvid, æggeskal,
rød,blå, gul og brun.
Silke, meget svær kvalitet i 85 cm bredde.
Poplin i 25% bomuld og75o/o polyester kun
i hvid, meget svær kvalitet.

Speciallim til polyester.
Transparent Dope.
Simprops polyurethanlakker, både på
spraydåse (400 ml) og alm. dåse med 100
ml.
Rød og blå Araldit.
RORHORN, LINKS mm., ikke bare til JUM.
BO, men sandelig også til de mindre model-
ler.

FUTABA radiofjernstyringsanlæ9.

Byggekram
Balsaplader i 120 x 10 cm:
fra 0,8 til 12,5 mm, eller fra 1132" lil 1/2".

Hjul
Oppumpelige gummihjul. 5 bolte holder
fælgene sammen. sælges parvis - fabri-
kat 'DU-BROu.
4" 1uft9ummihiu1 ...........,............... kr. 105,00
4%" luftgummihjul ........................ kr.',l31,40
5" luftgummihjul ............................ kr. 1 57,80
5% " luftgummihj ul ........................ kr. 184,20
6" luftgummihjul ............................ kr. 205,80

1. Verdenskrig: Palmer Cord type:
3%" passer til skala 1:6 kr. 75,00
43/S" passertil % skala kr. 89,30

- og lra FOX:
4" skala gummihjul kr. 108,00
4% " skala gummihjul kr. 128,00
5" skala gummihjul kr. 156,00
5%" skala gummihjul kr. 179,00
6" skala gummihjul kr. 204,00

FOX-hjul er med drejede alu-nav, langs-
gående dækmønster. Skalahjul til Taylor og
Piper Cub m. f l.

- og EGERHJUL
14 forskellige typer/størrelser f ra2" lil71/2".
Priser f ra ca. 320,00 kr. til ca. 1.980,00 kr.

Coot 1.A Amphian
En meget sjælden ting - skala 1:6 af den
hjemmebyggede Coot. Spv. er 183 cm, og
den skal have en motor på min. 10 cm3. Den
skal styres over mindst 5 kanaler. Vor teg-
ning har også optrækkeligt understel vist.
Der fås kæmpestort klart kabinedække,
motorcowl og hjulfendere i ABS plast. Kr.
142,45.

Proctor's Jenny JN4-D
En helt utrolig skalategning. ALLE detaljer
er vist - det er 100% skala. Det er en utro-
ligt kompliceret tegning, og den er absolut
kun for den meget dygtige og erfarne mo-
delbygger. Proctor har ladet udarbejde et
trædelesæt til denne maskine. Det indehol-
der vingeribber og l-formede hovedbjælker,
samt nogle få andre vanskelige dele. Teg-
net i 1:6, spv. 221 cm, pris kr. 258,00.
Vi lagerfører alle f ittings til denne maskine.

Proctor's Antic Mono
%-skala maskine fra f ilmindustrien. Spv. er
2Q7 cm, og den flyver godt på f irtakts 7,5-10
cm3 motor. Der medfølger en omhyggelig
byggevejledning på engelsk med mange il-
lustrationer. Maskinen kan flyves af såvel
begyndere som eksperter, idet v-formen
kan ændres meget let. Den kan tage en be-
tragtelig nyttelast. Vi lagerfører alle f ittings
til denne maskine, og vi lagerfører også et
komplet byggesæt. Tegningen koster kr.
220,00.

Proctor's Antic Bipe
Denne model bygger på Antic'ens krop,
men er forsynet med andre planer. Spv. er
163 cm, og den kræver ligesom Antic'en en
7,5-10 cm3 firtaktsmotor. Den er forresten
heller ikke nogen let ting at bygge, og den
forefindes derfor også i byggesæt. Tegnin-
gen koster kr.220,00.

Proctor's Nieuport 11
Skala 1:5, spv. 155 cm, motor 10-15 cm3 f ir-
takts. En virkelig udfordring for den øvede
og dygtige modelbygger. Den forefindes
også som byggesæt. men iøvrigt er alle
nødvendige dele lagervare hos JUMBO
HOBBY. Tegningen koster kr. 250,00.

JUMBO HOBBY postordre
99oh at vort salg er postordre. Vi sender alle ting med et girokort indlagt. Det er langt
det hurtigste og det billigste for os allesammen. Det er en stor fordel at have set va-
ren, inden man betaler for den. Du køber ikke katten i sækken hos JUMBO HOBBY.

- Hovedparten af vore tilbud er egen import f ra USA, Canada og England. Det bety-
der sommetider, at vi får nogle ugers leveringstid på særlig efterspurgte varer. Men
normalt sender vi omgående, altså såkaldt f ra dag til dag levering. Alle forsendelser
tillægges porto. Svarer varen ikke til dine torventninger - så send den omgående
retur.

Vor telefon 05-66 16 30 er hårdt belastet om eftermiddagen. Benyt formiddagen -hvis du kan. Telefonen er åben f ra kl. 8.00 til 21.00. Hvis du ikke får det, vi har lovet
dig - så ring igen - så vi kan rette vor fe.jl. Vil du besøge os, er du velkommen -ring først, det er kedeligt at gå forgæves. Vi giver god service.

Kontantmangel? - Yarekøb på over 1.000,00 kr. kan fordeles på en JUMBO-
KONTO. Ring og få de oplysninger du har brug for.

JUMBO'HOBBY os'oo 10 g0 rra 8.00-21.00



Pause
Denne spalte har holdt pause alr io: længc.
Jeg skal ikke trætte med -sode undsky id.rir.-
ger, måske bl.a. fordi de ikke kan lere oi
til betegnelsen. Når man ikke lormar a:
skrive regelmæssigt, er det altid er plasrer
på såret at oplyse, hvor man ellers lar nogr.l
at vide om den lydløse del af RC-tlrrnin-
gen. Og det kommer til ar præge denne ui-
gave.

RC Model Soaring

- et nyt blad
For et lille år siden gjorde en ven i Amerika
mig opmærksom på et nyt blad om RC-
svæveflyvning, der var under forberedelse.
Han skulle nok sørge for et prøvenummer
af første udgave til mig, og der kom også et
par numre. For nylig kom tredie udgave
sammen med et stort gult stykke papir med
teksten >No fooling - this is 1'our last -free
r'ssue<. Jeg måtte dog sa linde 5 minurter
for at se, hvad jeg nu slap fri lor. Dcr er jeg
knapt færdig med, men de -10-50 sider. dc-r

er læst, har for længst gjort. ar en check er
gået afsted.

Bladet indeholder 65 -rider i nldeligt tær
layout med 27 artikler af l0 t'orfartere: ii
kan nævne fra toppen ai indholdslorreg-
nelsen: l. Turbulation. 2. RC Sailplane De-
sign, 3. The Orion (præsentation al n1,t

fly),4. Wing Consrruction Parr 2. 5. Sroke-
ly on Trim Drag, 6. Sean \\'albank on 2

Metre, 7. LSF Neu,s, og fra bunden: 26.
Cetting Started, 2'1 . The \lodel \\'ile.

Bogtrykkere blandt rore læsere ril undre
sig over sideantallet. Har man mon derovre
opfundet papiret uden bagsidc-? Hemmelig-
heden bag det >skæve<< antal cr. ar man
undlader nummerering al omsla,s og an-
noncesider. Det har man iørrigt også glemt
på en folde-ud farvemontage lra V\l i Sa-
cramento midt i bladet.

Jeg vil slet ikke gå ind i en kvalitetsvurde-
ring af alle disse mangc skribenter fra flere
engelsktalende lande, bl.a. New Zealand,
blot nævne, at det blad er en must for alle,
der virkelig for alvor interesserer sig for RC
svævemodeller. Samt et herligt humørfyldt
blad med mange gode tips for os allesam-
men. Man udgiver 6 numre om året, for-
øvrigt i de måneder hvor Modelflyve Nyt
ikke udkommer.

Prisen for et så speciclt produkt er natur-
ligvis halvpebret, US $ 20 pr. år + porto
for oversøiske obonnenter. Og det er natur-
ligvis noget rod. Jeg har spurgt redaktøren
Ed Van Buren (herligt fornavn til en rcdak-
tør), om han måske kendcr portor.lt fra
Herning til Georgia et år frem i tiden i

D.kr. på breve med ukendt r,ægt. Sa mon
ikke dcnne ubetydelige skønhedsplet blirer

fter sturtes en 3,5 rtt st'cpvetnotlt,l tilhorentle lh
ll'c i s t e .liu Ha n s I ho I r tt- s k rte n t e rt.

fjernet? Der var 72 cents på sidste brev, så
jeg sendte 25 dollars til RC Model Soaring
Inc., Rt. I, Box 180, Whitesburg GA
30185, USA, og forventer en årgang, lige-
som jeg fortalte, at sådan gør vi i Danmark.

Svæveflyve Håndbogen
Men der skrives sandelig også på dansk,
omend for os knapt så målrettet. For nylig
faldt jeg i staver over Svæveflyve Håndbo-
gen, og jeg fandt, at rundt regnet halvdelen
al stoffet er særdeles relevant for RC-fæt-
teren, der ønsker at vide noget mere. Her er
forfatteren Per Weishaupt, Kongelig
Dansk Aeroklubs generalsekretær, og han
har for nylig barslet med 5. reviderede ud-
gave på 384 sider med alt om svæveflyvning
fortalt med bl.a. 343 illusrrationer, farve-
plancher mv.

Som medlem af en modelflyveunion er
du automatisk organisationsmedlem af
KDA og får bogen til speciel medlemspris
kr. 175,- hos KDA Service, Postbox 68,
4000 Roskilde, 02-39 08 I l, mens du som
ikke-medlem må ryste op med nogle flere
kroner samme sted eller hos boghandleren.

Ved at anbefale denne bog løber jeg na-
turligvis en risiko for at forlede RC'eren
over til fuldskala? Vel, det bliver i familien.
Nlåske kan det give det sidste pust til et

"bade-os(, som jo er ganske almindeligt i

ciag. bl.a. lordi flere fuldskala-folk har
blandei .ig med os i de -senerc ar. For som
:n iloL,behgænger har fortalt mi-e: )Det
:Llicn.r- den heli intense t11 r eoplevelse i
cockpiiiei med rore muligheder lor ekspe-
rimenter ud iaerodlnamikkens lore uden
at anlægte e_een eller trediemands personli-
ge eller materielle sikkerhed.<< Vi burde ha-
ve meget mere til fælles end blot termikken
og flyenes aerodynamisk ublandede fuld-
blod.

Soartech
Dette er tredie vers på samme melodi, hvis
nogen føler trang til at løfte pickup'en her.
En kreds al RC svæveflyvere er ved at
prøve at stable en informationscentral på
benene for den højere videnskab inden lor
emner som aerodynamik, strukturcr og bc--

lastninger, højteknologiske matcrialr'r. mc-
teorologi og lignende cmnr.r bL-slicgtet nted
vores hobby/sport. \lan ticnkcr pa uregel-
mæssig udgivelse at'publikarion!.r rned nav-
nel Soorlech og arran,scmL'nt al loredrag
o.lign. i forbindcl.s nti.d .lon-r. internatio-
nale stær ner ronr t'.ek:. \'\t med senere
publikation al' nranurkript med evt. graf isk
støttcmateriale. Soartech er således nok
lienkt iom en parallel til vore I'uldskala
Vcn ncr\ OSTI \' (Or_uanisation Scientil'ique
ct Tcchnique Internationale du Vol a

Voilc). og selve idcen cr udsprunget hos en
Itr. Brute.4Dcll i Australien.

Dcr I'oreligger intet om, hvorlcdes dct he-

I of!\Qt tes næ.sle .sirlc
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le skal køre rundt økonomisk set (idealister
har det med at overse slige detaljer på id6-
stadiet), men mon ikke der må regnes med
en eller anden art kontingent. Det samlende
midtpunkt er for tiden Herk Stokellt, 1504
N. Horseshoe Circle, Virginia Beach, VA
23451, USA. Jeg genkender Herk som for-
fatter af tekniske artikler i RC Model Soar-
ing, som redaktør af Tidewater Model
Soaring Nervsletter og som knyttet til l-
taller i utallige konkurrencerelerater i Sa-
ilplane, National Soaring Society's med-
lemsblad.

Foretrækker du, at Soartech bliver til no-
get, og at man intet foretager sig uden om
dig, så skriv til Herk Stokely, and tell him
that Modelflyve Nyt and Preben Norholm
sent you. Deltagelse i ideen, såvel aktiv som
passiv, er naturligvis åben for alle denne
klodes borgere.

Amerikanske mesterskaber
1981
National Soaring Societl,(NSS) og Acade-
my of Model Aeronautics (AMA) arrange-
rede, og man arrangerede bl.a. også et stør-
re spørgeskema, som rnan lik fine 5690 be-

svarelse på. Her er nogle interessante ud-
drag af statistikkerne, som de er publiceret
i Sailplane:

4890 rejste mere end 1.500 km hver vej,
l39o over 2000 km (som København til
Rom!). 74Vo forelrak at bo på et rimeligt
motel. Omkostninger ved deltagelse pr. del-
tager: 45t/o over 500 $ (4.000 kr.), l29o over
t.000 s.

Og så er der en tipskuponagtig mening
om tykt og tyndt: 2Vo var godt tilfreds med

linehenterservicen, 8Vo kunne bære den,
mens 9090 var utilfreds (skal vi indføre line-
henterservice? Nå ikke!). 5090 ioretrækker
et 4-dages mesterskab, 2590 kortere og
2590 leengere varighed (hvem har et gæt på

varigheden t år?\.79V0 foretriekker at mc-
sterskaberne flytter rundt i landet ar lor år.
2l9o f'oretrækker last plads. Om placerin-
gen, hvis den bliver fast, siger 7r'o det cen-
trale USA. mens 9390 stort set lordeler sig
pænt på nord, syd, øst og vest! Dog med en

svag overvægt til syden (skal vi flytte DM
til Mallorca?).

Og så til noget om flyvning. Kan du lide
at flyve disse konkurrenceopgaver: Varig-
hed: 980/0. FAI 2-bens speed: 770. Mand
mod mand princippet havde 67Vo fortalere.
Og mere generelt: 6990 var gengangere fra
1980. 5090 havde deltaget i mindst 4 ameri-
kanske mesterskaber, 590 i over 10. 4890

bryder sig om mesterskaberne i deres eksi-
sterende form. 8890 kommer under alle
omstændigheder igen i 1982!

Kan vi lære noget af disse tal? Eller skul-
le vi engang selv prøve at lave nogle for evt.
at gøre det hele lidt bedre? Genkender kon-
kurrencearrangørerne deres problemer?

Og så lurer jeg blot på, hvor mange pro-
cent danskere. der ønsker at læse om Dan-
mark i næste \lodelt11re Nyt. \Å/ell, jeg tør
ikke vedlægge spørgeskc-ma. Untill then ....
Many happy landings! Prelrcn Nørholtn
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Ncerbillede uJ Sc'hltitter SX 81 tned delvis direkte.st.vring og kollektiv pitt'h.

Når du skal købe
din første Rc-helikopter
Når man står og skal købe sin første heli-
kopter, vil det være en god ide at gøre sig

klart, hvad det er, man kræver af den, og

hvad man selv mener, man kan >klare<.

Idet det udmærket kan lade sig gøre at er-
hverve en helikopter, som teknisk og flyve-
mæssigt byder på alt for mange vanskelig-
heder for en begynder, vil jeg her prøve at
redegøre for de forskellige styresystemer og

deres fordele og ulemper.

4 styrefunktioner
En helikopter st!'res stort set al de samme 4

lunktioner som en last"inget kunstflr'r-
ningsmodel. Det vil sige st1'ring om højde-
aksen (sideror på fasninget model). Denne
funktion tjener til at undgå, at helikopteren
drejer rundt om sig selv. Selve styringen
sker ved at halerotorbladene kan drejes, så-

ledes at de lår større eller mindre stigning
alt efter, hvilken vej man ønsker styring.
Denne funktion er stort set ens på alle heli-
koptere.

Styring af flyveretning op og ned, når
modellen ikke flytter sig i vandret retning
(hovering) og styring af hastigheden ved

hurtig fremadflyvning sker på helikoptere
med cyklisk styring udelukkende ved ænd-
ring af omdrejningstallet på motoren (ho-
ved/halerotor) uden at ændre indstillings-
vinklen på hovedrotorbladene. Dette med-
fører, at reaktionstiden på styring blirer
mærkbar.

På mere avancerede helikoptere med Ao1-

lektiv pitch sker den samme st-vring red en

kombination al ændring af' omdre_inings-

tallet og ændring af hovedrotorbladcnes
indstillingsvinkel, hvilket betlder en \æ-
sentlig hurtigere reaktion pa rtlring og ert

mindre risiko for, at hclikopteren rielter

ved landing, idet den ikke står og er >let< så

længe. Dette styringssystem kræver dog et

betydelig mere avanceret rotorhoved og

styrestangsføring end cyklisk styring.
Styring om længde- og tværakse (kræng-

ror og højderor på en fastvinget model)
sker på helikoptere med cyklisk styring
udelukkende ved hjælp af styrerotoren (de

små padler, som sidder vinkelret på de sto-
re rotorblade). Styrerotoren får sin styreim-
puls via stangtræk fra frem/bak og høj-
relr,enstre servoerne til hvirvelskiven, som
overlører lunktionen lra den stillestående
helikoprer til det roterende rotorhoved.
(Omtalte hvirr,elskive og styrerotor ses ty-
deligt pa billedet af GMP Cricket i Model-
fl1've Nyt nr . 2/82). Samme styresystem be-
nyttes ofte på helikoptere med kollektiv
pitch; på disse er der dog mulighed for at

ændre systemet til >>delvis< eller >fuldstæn-
dig< direkte st1'ring. dvs. delvis eller fuld-
stændig styrin,e uden st)'rerotor. Dette vil
dog i mange tilfælde give et så levende sty-
resystem, at piloten skal være meget øvet
for at lå glæde al det. Dette styresystem be-

nyttes otiest i forbindelse med kunstflyv-
ning.

Konklusion
Hris man ikke føler, at man får for store
tc-kniske problemer med en større og lidt
mere avanceret helikopter med kollektiv
pitch, r'il den nok være god som begynder-
helikopter, idet man her har en større o-q

t'orholdsvis mindre belastet motor (motor-

stop vil for begynderen være lig med hava-
ri), foruden der er de føromtalte fordele og

mulighed for montering al' en del >hjæl-
peudstyr<, som vil blive omtalt i senere

numre al Modelflyve Nyt. Rastnus Larsen
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Bygning af en Good-Year model
Den letteste rnåcle qt kontnte i gang rned
linesty ret racer-flyv n i n g

I Modelflyve Nyt 2/82 tog vi hul
på Jesper Buth Rasmussens store
artikelserie om de linestyrede
Good-Year-modeller. Her bringer
vi opus to, hvor Jesper fortsætter
med betragtninger og gode råd i
forbindelse med bygningen af
modellen. I senere afsnit kommer
vi til trimning, flyvning og
flyveteknik og -taktik.

Haleplanet
Materiale: 3 mm hård eller 5 mm medium
balsa. Fremgangsmåden er den samme som

ved et hovedplan, dog anbefales high-point
til 3390 på oversiden, og listerne langs kan-
terne kan godt være ca. l0 mm brede af
samme kvalitet som resten af planet.

Man skal ikke forfalde til at anvende let
balsa, eller udelade kanterne af hård balsa,
da et haleplan meget let kan slå sig under
overfl adebehandlingen.

Planet bør beklædes færdig, før man
skierer st1'reklappen fri, den er oftc stærkt

markeret på tegningen og vil typisk være
15-25 mm bred og 10-15 cm lang. Jeg an-
vender altid en styreklap i l'uld bredde
(= t/z halep\ansspændvidde) og placeret pa
yderste halvdel af haleplanet. Hornct. dcr
er forbindelsen fra stødstang til rorklap,
bukkes lettest i et stykke I mm pianotrad,
og så kan der anvendes et l0-20 mm langt 2
mm messingrør som lejc.

Start med at bukke ø1et lt/: gang rundt.
så der bliver et øje, så stødstangen lige kan
bevæges frit heri. Så bukkes vinkclret pa

stødstangens bevægelsesretning. Alstandcn
fra øjet til dette buk er afgørende for det
totale rorudslag, der skal ligge på max. 30-

35 grader. Dette alhænger både al stlre-
hjulets bevægelighed og af stødstangcn:
placering på hjulet, så prøv dig frcm. Dog
er ca. l5 mm for dct meste passendc.

Lejet skubbes ind på tråden, og dcr bLrk-

kes vinkelret på lejct, så der lremkomm.'r
den tap, der skal have lat i rorklappcn.
Hvornår der skal bukkes til rcnstrc og hti-
re afhænger af, om stødstangrn lob!'r rr\rr
eller under haleplanet. Sa ticnk dig onr.
inden du bukker, da det ikke cr nruiigi at

r#
Cf

. - ..f'

-r ' . . !'. i' :( t;a: l tutt\

, ,. ,.i e,trtrl_\ tdt itt(rLl. Dt,tr
,tr.t. t.i; tu .:,;irlc., t1l ktluntdltlnt\t'l

;././1({.;Å! 1. \J ii)t)it)t.ti itdl, aldtl/:1.

rette en fejlslagen bukning op (tråden
brækker).

Messingrøret limes fast til haleplanct
med glasfiberklæde eller gazc forstierket
med epoxy. Husk at lukke rørenderne r-ncd

ledt. da dct ikke er godt med ct fast horn.
Horncts torskldnin_u i Iorhold til midtcn
al-hrtn-qer al. ()lr man har udrc'ndigt cllcr
indi c.ndigr .r! rcloi .

Sorn h.';1t3.:i katt anr ultde. :: per ntl lar-
iirinrlq'r p.r i{t . iL) ;r:nr:llc::: nar airnindc-
ligr- \l [ir]: ;l.a-r. :-,r:.

Stødstangen
StOd\:ail,ic:. \i:. .;i;'. al cn 2 rnnl pianC-
traci r:r;.: Z-:.:.;r:;rr : bcgge ender. Styrc-
hjul trg :rtr::: -r:i .a arbejdc midt i Z'ct.
\lan nr: /ÅÅ8. gentager ikke, nøjes med at
laii; .:'.;.:;rgcn ilutte at' sotn ct L, selvonr
.:;: c: i:::rrc al montcrc. Stødstangcn vil på

:: r:i.i.runii arbejdc- sig fri, og rcsultatet er
rr:,rc;r rtrrins = ingen model ca. 2 sek. el'-

: c:.
\Ian kan også anvende n1'rglc stumper

i ( ) r t \* I I e.\ nte.ste .side
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(links), som RC-folket anvender til deres
modeller, så man bliver i stand til at skrue
og klemme sit styretøj sammen (godt, men
dyrt).

Der anvendes også glasfiberbeklædte
balsarundstokke med en diameter på 6-8
mm og med links ilimet i begge ender. Dette
giver en stiv, let stødstang, der dog skal væ-
re helt lige. Lad være med det i første om-
gang, da det tit er rart at kunne give stød-
stangen et lille buk for at få plads til den.

Motorbjælker
Disse laves af to stk. lOx l0 mm bøge-,
ramin- eller lignende hårdttræslister (ikke
fvr).

Længden bør afpasses, så bjælkerne
starter ca. l0 mm før motorflangerne og
slutter l0-20 mm bag forkantslinien, da den
ene bjælke næsten altid kan limes direkte
på hovedplanet.

Til at spænde motoren last er de'r L,sj.:
at anvende 4 stk. >nuts,<. Dele er ;a. ll
mm høje messing- eller duralurnin:un':i:-
ter, som er udboret og for-r1 ner med I n:r
gevind og derefter limet i bjælkerne i;a ie;:
modsatte side af motoren, som derred ikke
kan rykkes løs.

Kan man ikke lokke en maskinarbejder
til at lave disse, er der heldigvis andre for-
trinlige metoder. Man borer 2x2 3 mm
huller gennem bjælkerne, der hvor motor-
hullerne markerer det (ca. l0 og 25 mm fra
den ene ende), så der kan gå skruer gennem

både motoren og bjælkerne. Til at spænde
skruen kan man med fordel anvende to stk.
stål-, messing- eller aluminiumslister på ca.
lOx5x40 mm, hvori man borer 2,5 mm
huller og forsyner disse huller med 3 mm
gevind.

Man kan også anvende to stykker hvid-
blik i samme størrelse, hvorpå man lodder
2x2 møtrikker som gevind. Det kan ikke
anbefales at anvende selvlåsende møtrikker
(dem med tapper, der går ned i træet), da
disse på et tidspunkt mister grebet, og det
er synd at skære en model op for at udskif-
te sådan en del.

Alle typer kan fastlimes modsat motoren
(brug epoxy). Alle undtagen hvidblik->lis-
terne[.] kan også monteres lige under mo-
torflangerne, og da skal der bores tre un-
dersænkede huller i hver liste, så de kan
skrues og limes fast på hver sin bjælke med
2x3 stk. træskruer, der skal gå helt gen-

nem bøgebjælkerne (anvendes meget af
englænderne). Hvis man monterer sine ge-

vind modsat motoren, skal man lave en me-

talplade til at lægge under motorflangerne
lor at lorhindre disse i at arbejde sig ind i

træet. Hvor høje disse plader skal være, af-
hænger af motorvalg og tanksystem.

Til motorer med bagdækselindsugning er

det ikke nødvendigt at have dem tykkere
end l-2 mm. men det skader dog ikke med

ca. 5 mm.
Til lrontindsugningsmotorer, især hvis

man har en hidsig motor (Rossi f.eks.) med

stor indsugning, er det helt nødvendigt med
5 og helst l0 mm under motorflangerne.
Dette hænger sammen med brændstoftryk-
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\:: . karburatoren og er altafgørende for
::t or tr t-3t-ti accelerati onsevne. Bjælkerne kan
:,- .:::es ied at lade disse tilspidse på den
..1.:: lrediedel al længden til ca. 2 mm høj-
;a.

D:: *al og>a borer c'n række 4-5 mm
ru.ier -c::e: ig:nnem biælkernc, dog ikke
u ndel n..:o::lar-i3rir3.

Til at ia.:.ime f_:æii-jin3 \an a;-irende-r

C-lim. men der anbe;aie. ',ielirn.
Motoren skal rære monterei pa molor-

bjælkerne under limnin-een for ar sikre kor-
rekt indbyrdes placering, og man skal sikre
sig, at motoren ikke trækker skævt i for-
hold til flyveretningen.

Landingsstellet
Der anvendes to systemer for tiden. Det
mest brugte er et affjedret pladestel af alu-
minium eller titanium, eller et stel af buk-
ket pianotråd. Begge skal arbejde i en skede
i modellen. Landingsstel uden affjedring
(krydsfiner eller metalplade) bør undgås,
da modellen let vil blive slået itu af belast-
ningerne under landing, desuden vil den of-
te hoppe (lave en såkaldt kængurulanding).

Skeden
Skeden består af et U-bukket stykke I mm
aluminium på ca. 80 x 30 mm eller to styk-
ker 3 mm krydsfiner på ca. 40x 30 mm og
et på ca. 30x 30 mm i benets tykkelse.

Dette ene krydsfinerstykke saves i et 3-5

mm bredt U med åbningen nedad. Alumi-
niumsstellet skal bukkes så meget sammen,
at der fremkommer to paralelle sider på ca.
40 x 30 mm med en afstand på benets t)'k-
kelse (l-3 mm), den lukkede side bør vendc
fremad.

Der monteres to tværgående M3 skrucr
eller splitter i de åbne hjørner, til at r';rrc
stopklodser under benets bevægelser.

Denne skede afpasses i højden, sa den

flugter med modellens bund og stotter fJa

underste motorbjælke. Plade bL-nel\ om-
drejningspunkt bør ligge l0-20 mm bag

skedens forkant fra indersiden og ca. ,i mm
over modellens bund.

Hvis man anvender et pladebc'n, skal der
også monteres en fjeder af I mnr pianotrad
foran benet til at optage landingsstødene.

Denne kan enten være et V bukket i en 3

mm cirkel i bunden. Denne monteres med
en tværgående 3 mm skrue 2-3 mm højere
og ca. 15 mm foran benets omdrejnings-
punkt. Eller et V med tap foroven. Denne
tap hægtes om skedens forreste øverste
kant, så fjederen løber foran, og slutter
med at bukke om bunden, ind i skeden.

Man bør save l-5 mm dybe riller i kanter-
ne. hror fjederen bukker for at give jævne
kanter at lime mod. Denne metode er let-
resr. men lorhindrer et nemt fjederskift.

Pladebenel
Består af et bevægeligt ben i 2-3 mm hær-
det aluminium, stål eller i mm titanium
(dyrt) på ca. l0 x 2 cm. I denne bores et 4-5
mm hul 5-8 mm fra hvad der bliver lorkan-
ten, og så langt nede, at benet kan være i

skeden, når det monteres (sædvanligvis 20-
30 mm). Dette hul forsynes med et leje i stål
eller messingrør.

Benet skal være tykkest omkring indgan-
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gen i modellen og skal spidses indad i

øverste halvdel, til man har den onskede
fjedringslængde (10-20 mm) og hrilesril-
ling.

Files af forreste kanr forr-rqedes leder-
længden, liles af bagesre kan: iorøges tle-
derlængden, og beneis hr iiesled tll tres
lremad. Fjedringslæn-ede;r skal ræ:e l0-20
mm.

Derefter bores er 3 mn lui :tl iasrspæn-
ding af landingshjuler. De::e :kal placeres,
så det er 5-6 mm bag bene:s omdre,inings-
punkt, når dette e: r :o:r:s:e thrile)srilling,
og så det er i plan m.c 3n -" propel monte-
ret på motoren. \ltrl:ll:ns irihojde bliver
derved ca. den hai,.e h-iuidiamerer, hvilket
er nok til asfal:. rn:i-. :i. g:æ: bør man læg-
ge l5-30 mm ril.

Benet kan nu i;le. .na-l::e i reire linier
fra indgangen i mt-rcril:: r_i :-i hiulnarer.
Der bør r'ære mindi: -i :-:. ;,.:. ::.: r-.ign
om hjulhullet.

Denne type srel skal pli;:::. :;j:r. ;i
når benet er trykker ril bage::: .:.-,::.;. ::
hjulnavet 0-5 mm foran forkai::e;l ::, _::æ.-
baner bør man lægge 20-30 mm :il.

Pianotrådsbenet
Består af et 10-20 cm langt st1'kke 3 mm
pianotråd, der bukkes og monteres, så der
ligger i skeden som et omvendt L, der kom-
mer ud af modellen forrest i skeden, derfra
buer L'et bagud for at slutte af ca. l0 mm
bag udgangen fra modellen i et buk vandret
ind mod centrum. Dette vandrette st)'kke
skal være ca. 20 mm langt og danner hiul-
navet.

Til at holde benet pa plads ,ikal der sar.-.
et firkantet stykke 3 mm krydslirer. ...::
skal udfylde den plads, som ikke op:a:e.::
benet. Dette st1'kke kan enren line. : e^ier
holdes med 2-3 nærgåenCe \1-1 rkruer. hris
man limer det i, skal man anrende epor1 ,

og fraskriver sig muligheden lor at skifte
benet, hvis det bliver slidt.

Denne type landingsstel skal placeres, så
hjulnavet er l0-20 mm foran forkanten, til
græs bør man dog lægge ca. 20 mm til.

Landingshjulet
Som landingshjul kan man anvende et
smalt 30 mm fabriksgummihjul (stunthale-
hjul f.eks.) eller en 2-5 mm tyk skive af
hård nylon eller gummi, der udstl'res med
et nav af messingrør.

I '.,,".-.. Crtod-\'eur rnodeller

\l:: r::- -..r.::nrende et rundt blækhvi-
.i*;.-=:;:. -;::..;:- haf størrelSen, men
;naf- l-:1.: : .. :: :..: a: :'ierne banemafke-
rin,sen. e.,.: :.. ::: ": :n del. nar hjulet
brækker.

På plaie-:;.-:: :----:.::'::- :e'-te med en

\13 skrue _qinn3:--, :.:: .-.- -.:.:'. o_r ben. pa

begge:ider a:':.'-.:: :.,: j:: ..::j un .:or
\l-l scænC:sir'.;, --: ,, ..:. :_'-..;: .ikres
ned e: r.-::-. :;:::::--; ..:-.:::lle:
;1 :lc-::

P: :':: - l-:trr.1;.-:i . - ji:. :: .:-'J:.:J-
. -. - _.: _.r--'.4.i ._=,. ::--_ :_.:-.:.:J: ..-1. ll_-.il ::

.i.-'' 3:- r::;--: r::: -l::;: t. Fl, *ie: .::::::. ;:
o,: slk:es m:i rn hel elekirikermuiie. Hri'
man lodcier en spændeski\e på iom .top-
klods. kan man ikke skifte hjul under er
stævne.

Husk at man ikke må anvende hjul med
en diameter på mindre end 25 mm.

Kroppen
Kroppen er den mest komplicerede del af
modellen, da den er bindeled mellem pla-
ner, motor og styretøj. Desuden er den ud-
sat for nogle gevaldige belastninger under
flyvning, start, landing og især gribning.
Samtidig vil eventuelle fejl i kroppen stort

set >kun( gå ud over modellens levetid,
mens fejl i planerne koster flyvefart og sta-
bilitet i luiten samt - også - levetid.

Forkroppen skal være så stiv som muligt
lor at kunne optage og dæmpe motorens
vibrationer.

Bagkroppen skal være let og sej for ikke
at blive drejet itu under en gribning. Dette
strider mod hinanden, da let ofte er ensbe-
tydende med svag, så der skal findes et ri-
meligt kompromis.

Man tager en plade l0x 100 mm balsa.
På denne tegner man så meget af kroppens
omrids, minus halefinne, som muligt. Man
kan evt. kalkere direkte fra tegningen).
Dette omrids skal overholdes inden lor en
tolerancepå+/+5V0.

Så indtegnes placering al vinger og mo-
tor. Derefter indtegnes motorbjælkernes og
landingsstellets placering.

Nu kan kroppen skæres groft ud og for-
synes med balsacockpit (99c/o al alle Good-
Year modeller har en krop, der er over 100

mm høj). Der saves/skæres nøjagtigt ud til
motor og motorbjælker, som ilimes med en
rigelig mængde lim.

Landingsstellet indopereres fra model-
lens inderside og limes med et jævnt lag
epoxy på alle berørte balsaflader. Anven-
der man en metalskede, er det klogt at læg-
ge nogle smalle strimler I mm krydsfiner
langs skedens åbne sider.

Nu skal planer, styretøj og krop samles
til et hele. Dette skal gøres meget præcist,
da hovedplan, haleplan og motor skal være
helt paralelle. Enhver afvigelse fra det opti-
:raie ril koste i11r'efart, og i grove tillælde
:r rirrrd3i. hr or fl],r eegenskaberne kan
r-.'.e :ii!.lret til nul.

\1ar kar rred iordel anrende en jig, der
er el apparar ril ar holde planer og krop i
korrekt position under limningen. Denne
kan laves af det lorhåndenværende balsa,
krydsfiner eller spånplade. Man kan også
anvende 2 x 2 stabler bøger til at lægge pla-
nerne på.

For at kunne montere planerne, plejer
jeg at flække kroppen i en vandret linie pa-
rallelt med hovedplanet langs den side stød-
stangen skal ligge på. Planernes markering
skæres væk, og man prøver om de let kan
presses på plads.

I den kropshalvdel, hvor stødstangen
skal løbe, udskæres en rille, ca. 5 x 5 mm,
enten indefra midt i kroppen. eller lra yder-
siden af modellc.n. Op mod srl,rehjulet skal
rillen sands_t-nligris rære bredere - hvor
meget må man prø\e ,rig lrem ril. Dette skal
selvsagt kun gørc.s. hris man anvender ind-
vendigt stvreroj.

Stødstangen skal kunne bevæges frit
uden at kiemmc mod kropssiderne under
hele udslager lra luldr dyk til fuldt op-
adror.

Ved at prøresamle model og motor med
nåle og evt. gummibånd kan man sikre sig,
at alt passer pænt sammen. Tyngdepunktet
fl1tter erlaringsmæssigt ca. 5 mm bagud
under den videre overfladebehandling.
Hr,is det ikke er tilfredsstillende på model-

.fonsæt le.t næsle side

rc

I
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l:ru venslre ntod hø.jre:
l-a n cl i n gss tel : G rc l't udskii re r,
lettet og med indvendig.fjedcr,
.samlet og tned halvt udvendig
./jeder.
La ndingsh.ju l ; l Iårtl r pIasr ic.h.ju l,
gu tn rni hj u I med u I u tn i n i u rn.s /Le l 1<

og 1,5 rrttn nylonskive nrcd
ttte.ssingnav.
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len, kan man lave planuds\:eringerne læn-
gere, så planerne kan skubbes til den rigtige
position (dog ikke over l5 mm). Roret skal
kunne bevæges frit, og der skal \ære ens

udslag til begge sider. Dette linjusteres ved
at trække haleplanet i lorhold til hovedpla-
net.

Nu kan krop og planer limes sammen.
Husk at lime lor og undgå at få lim ind til
stødstangen; det er svært at fjerne bagefter.

Sa kan modellen forsynes med halefinne.
Denne kan laves i 3-5 mm balsa, og man
bør lade bageste halvdel have årerne vand-
ret og forreste halvdel årerne i plan med
finnens forkant (skråt bagud og opad). Fin-
nen skal profileres, så den er helt flad på
indersiden (mod piloten) og har et 33Øo

profil på ydersiden. Dette gøres for at ior-
mindske modellens tendens til at trække
udad, hvilket er et stort problem ved høje
hastigheder (over 150 km/t).

Nu skal modellen florstærkes, og krop-
pen skal lukkes, så den ikke rådner op inde-
fra.

For at undgå, at bagkroppen brækker,
skal denne forstærkes fra hovedplanets
bagkant til haleplanets forkant. Dette kan
gøres (og bliver gjort) på mange måder lige
fra slet ikke, over indtagde l1'rre- og kr1,ds-
finerlister til aluminiumiproliler, hr orpa
planerne limes.

Generelt skal haleplan og bagkrop rære
så lette som muligt lor at mindste belasinin-
gerne pa bagkroppen. Det er især drej-
ningsmomentet i gribeøjeblikket, der vil
knække bagkroppen, så ikke noget med at
afbalancere modellen med bly i halen. Hvis
det er nødvendigt, så sæt blyet i kroppen
under hovedplanet.

Hvis ens model er for blød, vi vibratio-
nerne lave revner i kroppen, der udgår fra
forkant og bagkant af hovedplanet, så det
er disse overgange, der skal have størst op-
mærksomhed, dvs. ingen revner mellem
samlingerne og en passende forstærkning
med finer og væv.

En aluminiumsliste på l0x l0 mm x af-
stand fra hovedplansforkant til haleplans-
bagkant (f.eks. en gardinstang, men for
husfredens skyld, ikke mors), er den opti-
male løsning i styrke, men er vel tung. Der
skal arbejdes hårdt for at få denne ned på

l0 gram mere end krydsfinerlister. Stød-
stangen kan så løbe inde i profilet.

Den metode, jeg selv anvender, består i
at laminere bagkroppen med to strimler I

mm krydsfiner i 20-40 mm højde og i en
licngde på af'standen mellem hoved- og ha-
leplan plus 5-10 cm. I den ene ende laves et

3-5 cm dybt hak, der skal passc tæt til ho-
redplanet, og i den anden ende et hak på 2-

,; cm d)bdc, der passer tæt til haleplanet.
Di:.c' hakker er cnten V-formede efter de

prrrfilerc'dc' planer, eller kantede efter de

uprtriiir-rr-dc planc'r (hvis det uprofilerede
:t1ki: ai piancl er brederc end kroppen).
Dc-i r'r klrr!i at ia\c !-n papskabclon, da den
ior.te Iet f.lrrr: irrr ktrri.

Jo tætt.'r.' parning. dr'ilc) br-dre. Revner
ødelægger den elasi:.ke helhc'd i krop og
planer. Disse iamine:ing'.trimlc" lares så

brede. at de d;ekkcr slod.lanq'rl-nd!-n.

,10

Forkrop og motorbjælker forstærkes
red at der lægges en plade 1 mm krydsfiner
mindst i motorbjælkernes bredde, men ger-
ne så landingsstellet er dækket (fra I cm før
til I cm efter). Modsat motoren, startende
under eller lige bag motoren, og sluttende
ca. 10 mm efter styrehjulshullet med en
jævn spidsen til fra begge sider. Denne pla-
de skal have en udskæring, så den ikke ge-

nerer styrehjulets bevægelser.
Monteringsplader til tank og cut-off bør

monteres nu, så de kan blive kapslet pænt
ind. Disse er sædvanligvis møtrikker, der er
loddet på et stykke hvidblik, nogle små me-
talstykker med gevind, nuts eller lignende.

Jeg bruger tre skruer til tanken og to til
cut-off'et. Disse plader monteres på stra-
tegisk rigtige steder på den modsotte sid,e af
kroppen (ellers vil de let blive trukket løs
under starten). Man bør lave kropgsgen-
nemgangen i messingrørsstumper.

Nu skal den vibrationsdæmpende næse-
klods monteres. Denne klods kan have en
næsten vilkårlig bredde og højde, fra nul til
50 mm. Sædvanligvis ses disse på l5-20 mm
bredde, rækkende fra spinneren til tA-t/z

inde på hovedplanet.
For at gøre kroppen yderligere stiv og eli-

mincre tendenserne til, at næ,seklodsen -slip-
pr-r ho\edplanei pleier jeg at larc !'n iirim-
mel I mn k:1'dsiiner i klod.en. bredde rrg i
en længde i:a iilrehjulshullet tii er sted un-
der motoren. Denne strimmel limes fast pa

over- eller undersiden af hovedplanet så tæt
på midtpunktet mellem motorbjælkerne
som muligt og op mod kroppens forstærk-
ningsplade. Derefter laves resten af klodsen
af pladestumper.

Hvis det ikke allerede er gjort, skal man
nu sætte cut-oflf line i styrehjulet og lukke
styretøjet helt inde med tykke balsaspåner
eller pladerester.

Nu kan man skære og pudse kroppen til.
Man skal passe på med de store armbevæ-
gelser, da en løbsk fil kan lave grove hakker
i et plan. Næseklodsen bør rundes, så den
er tykkest omkring forkanten. Bagud skal
den gå jævnt over i vingeudfyldninger og
slutle t/t-t/z inde på planet. Og foran til-
stræbes et rundt snit med en jævn overgang
til spinneren (har motoren ikke en sådan, så

lad som om ....).
Man skal tilstræbe at få så bløde og jævne
overgange mellem krop og planer som mu-
ligt. Her er microballonpasta en god hjælp.

Microballonpasta er mikroskopisk små,
lette plastikkugler, som man selv har rørt
op i lim. Man kan bruge epoxy, cellulose-
lim, snedkerlim eller andet. Derved får man

en art plastisk træ, som efter behov kan va-
rieres i -st)rke og elasticitet.

Angående kroppens lacon føres der en li-
denskabelig debat lolk imellem; skal den
være rund o-e bred, eller skal den r'ære smal
og spids. Rund lor at lorbedre luftmod-
standen eller spids for at mindske front-
arealet. Der er mig bekendt ikke foretaget
vindtunnelforsøg, som kan støtte nogen af
disse teorier. Generelt er en Good-Year mo-
del en aerodynamisk katastrofe med de
mange fremspring og kanter i form af mo-
tor, tank, krop, understel med videre, så

min begrundelse for at lave mine modeller
smalle og spidse er primært de vægtmæssi-
ge.

Kroppen skal overfladebehandles på
samme måde som planerne. Dog er man
her nødt til at lægge vævet på i sektioner,
hvilket man bør udnytte ved at lave over-
lapningerne de steder, som særligt skal for-
stærkes.

Lagtykkelserne lader jeg variere fra I lag
på halefinnen tit 4-6 lag ved plan/krop
overgangene.

Når vævet er så nogenlunde mættet, skal
modellen forsynes med slæbere for at for-
hindre den i at blivc slidt i stykker.

Kroppen forsl'nes med >hæfteklammer(
larei al l.-i mm pianotrad. En der hvor ha-
le n rorer iorden. nar modellen står selv, og
cin under næsen, der hvor modellen rører
jorden, når den er tippet forover (hjulet
skal stadig stå på jorden). Disse stikkes ind
i kroppen, så det er dem, der rører først, og
ilimes med epoxy.

Vingen forsynes med en slæber på hver
vinge. Undersiden af indervingens tip påli-
mes en strimmel I mm pianotråd, der hol-
des fast af to 10 mm tappe bukket om for
og bagkant. Ydertippens slæber laves af
2,5-3 mm pianotråd, der samtidig lungerer
som tipvægt (skal være på 10-15 gram).
Denne bukkes, så den ligger tæt til oversi-
den af planets tip, går rundt om forkanten
og ca. 20 mm inde bukkes ca. 20-30 mm
ned, 20-50 mm hen, op til planet igen og
tæt til planet ud til bagkanten. Denne påli-
mes med epoxy 0-50 mm fra ydertippen og
er både tipvægt, bremseklods og planløfter
(man kan lettere få hånden ind under et løf-
tet plan).

Jesper Buth Rasrnussens artikelserie om Cood-
Year ntodeller fortsce!ler i komntende nunrre af
Modelfll,ve Nyt. Nceste gang handler del om olle
de nrekaniske ting - Iankslstem, cut-of.f, liner



Første DM
i Jumbo-skala
Nu skulle sommeren sta i fuldr flor. og rej-
ret ifølge årstiden være ideeh for vor sport.
Måske der ind imellem er noele koner..der
føler sig som flyveenker. men de-iligr er det
nu at stå på flyvepladsen og se. hvordan
glæden lyser ud af kammeraterne, når de-
res fly brummer lystigr forbi.

Vi skal den 12. juni lor førsre gang afhol-
de Danmarksmesterskab lor Jumbo-skala-
modeller. Tilmeldingsfrisren er ugen før,
dvs. d. 6. juni. Vi har hafr nogle problemer
med at få stævnet anbragt, for det lørste af
disse DM-stævner skulle jo gerne ligge så
nogenlunde centrah. I slurningen al april
gik det i orden, og det blev M\,lF i Herning,
der påtog sig opgaven.

Jeg vil gerne opfordre alle, der har en
Jumbo-skalamodel om at melde sig til. Det
bliver først rigtig festligt, når der er nogle
stykker. DM-skalastævner er dejlige, og
det gælder ikke om med vold og magt at
vinde, men blot om at være med. Så kan
man få erfaringer, og så eventuelt ved sene-
re stævner gå frem til bedre placeringer. Så
meld dig til nu og vent ikke længere end til i
morgen.

De regler, som vi kører disse Jumbo-ska-
lastævner efter. er de samme som reglerne
til Stand-off scale (semiskaia). kun med
nogle ganske få ændrin,eer. Disse er nemi
sagt: Motorstørrelse, planareal og pianbe-
lastning i vore FAI regler gælder ikke ior
Jumbo-skala, de skal blor fol-ee de besiem-
melser, der normalt gælder lor Jumbo-mo-
deller, og bedømmelsesalsranden er lor
Jumbo-modeller ændret ril 5 merer. Det er
de eneste ændringer. Har I ikke skalareg-
lerne, så ring eller skriv til mig og få dem
tilsendt (adresse under meddelelser fra RC-
unionen).

Og så en strøtanke ..... det undrer mig
engang imellem, hvor vilkårligt mange fly-
ver på en flyveplads. Det ser ofre ud som
om, at det blot drejer sig om at have sin
model i luften og ikke om, hvordan den
flyver. - Det er nok ikke så mærkeligt,
hvis man flyver med en almindelig hobby-
model, men det gælder nu også mange, der
dyrker skalasporten.

I skulle prøve at gøre det meget morsom-
mere ved at lave et træningsprogram, der
står af de forskellige manøvrer, som man
bruger ved konkurrencer. Der er f.eks. pro-
ceduresving, ottetal, landingsrunde og de
andre spændende ting. Et ottetal er slet ik-
ke så nemt at få smukt og rigtigt, ligesom
det også er en sjov sport at få flyet til at
flyve med den rigtige skalafart, der som
regel er langsommere end man tror. - Og
så skulle I hver gang I kommer på flyve-
pladsen, starte med at flyve programmet,
før I ellers begynder at lege med modellen.
En dag opdager I, at modellen pludseligt
bliver levende i luften, så man oplever et
øjeblik, hvor man faktisk tror, ar der er der

fortsættes næste side

Tegn Abonnement!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve Nyt lande med et
brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnement! For kun
35,- kr. får du de sidste 3 numre i 1982-årgangen tilsendt med post, så snart
bladene udkommer.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede idag. Når nr.4/82ud-
kommer, får du det tilsendt sammen med en regning og et girokort, som du
bedes benytte ved betalingen.

Gantle blade
Vi har hele åreans pa lager endnu. De seks numre sælges fortsat for
65.- kr. Desuden har ri-i endnu ældre blade pa lager. som sæl-ses enkeltvis
for 9.- kr. pr. srk. eller samler ior l-<.- kr.

Send din bestilling pa kuponen herunder.

Samlebind
Vores solide samlebind med plads til to hele årgange af Modelflyve Nyr er
på lager i fem forskellige farver.

Bestil på kuponen - og husk at angive farve(r).

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkorr!

Hermed bestiller jeg:

- Abonnement for 1982 franr.4/82
(3 blade), pris kr. 35,-.

tl Årgang 1981,6 blade, pris 65,- kr.

il 5 gamle blade, tilbud: 25,- kr.

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):
Nr. I Nr. 2 Nr. I Nr. ,1 Nr. 5 Nr. 6

19'77:.IIIl
t9'78:IIItIl_
t9'79:IIIflI
1980: I i- I I il {_

l98l: I L] r_l [ !1 :
t982: ll ll l l

Navn:

Bladene fra 78180 kosrer 9,- kr. pr. stk.
Bladene lra l98l koster I l,- kr. pr. srk.
Bladene lra I982 kosrer 12.- kr. pr. srk.
Alle pri,.er er incl. porro.

- 

stl. iamlebind a kr. 16.,10
i farvcrne:
.- gul bla rtrci beise srøn

Postnr. /by:



rigtige fly, der brummer deroppe. - Det er
en dejlig følelse, prøv den, og I bliver bidt
af det.

Vi har chancen nu, hvor vejret er til det,
så det er med at komme ud og nyde det!

Benny Juhlin

Junl

tung. :agde han. Da han tarc: o:l iær.j:,E.
bier ran :n:g n::c .i_i s:lr o:::. a: :a:i helle-
:3J; ;iå::3 t\ ii3 a:t :r r:r:ee ti, cien nve
k:ol. og ." nui han låei et 

-i11'. 
der fl1'rer

mege: konnere end den gamle, som han jo
blev nr. ro med red DNl-skala i 1981.

Vi håber på en god placering i det skrap-
pe selskab, vi vil møde i USA. - Pøj, pøj,
Herbert! Benny Juhlin

Nyt kuld
skaladommere
Den sidste del af det to-årige skaladommer-
kursus, der blev startet sidste år, blev af-
sluttet den 24.-25. april. Nu står der et helt
nyt kuld al veluddannede dommere og råd-
givere til rådighed for os alle til de stævner
og træf, som vi i de kommende år skal glæ-
de hinanden med.

Skaladommerne har jo nu også en anden
funktion, som I sikkert ved, de vil også
fungere som rådgivere lor alle skalainteres-
serede; man kan ringe til dem og blire hjul-
pet med vejledning og gode råd. hris man
har fået lyst til at lege med ril en al r ore

konkurrencer. \Ian kan fa at vide, hvad
man særlig bør lægge vægt på under byg-
ningen, og hvad man bør træne med, når
man øver sig i flyvningen. Benyt jer af det,
det er sjovere at være deltager, når man
ved, hvad man skal arbejde med.

De nye dommere:
Fra Jylland:
Hugo Dueholm, NRD - 08-63 40 97
Flemming Pedersen, Nuserne (fra Jumbo-
styringsgruppen) - 05-73 l7 84
Ole Mortensen, Nuserne - 05-32 l0 9l
Otto Knudsen, MMF - 0'7-47 30 6Q.

Fro Sjælland:
Gunnar Olsen, Borup Modelflyvere - 03-

62 68 3s

Hans J. V. Jørgensen, Borup Modelflyvere

- 02-64 36 38

Torben Back Sørensen, KMFK - 03-65 72

95

Rolf Petersen, Den røde Baron - 02-4240
68

Knud Jørgensen, KFK - 02-60 03 65

John Borgen, KFK - 0l-88 12 03

Hilmar Petersen, RFK - 02-75 52 14.

Desuden \ort ))gamle( erlarne dommer-
korps. der desrærre har lået lidt fraflald.
Det ser saledes ud:
Knud Eible. KFK - 01-70 98 58

John \\'ilsield. KFK - 0l-49 25 14

JLrrgen Holsøe, KFK - 02-88 65 l8
Rene Jensen. RFK - 02-97 87 98
Henrik \\'1'nne, Skagen - 08-44 56'75
Herbert Christofiersen, NFK - 02-28 63

6_<

Bennl' Juhlin, RFK - 0l-60 29 37.

Kort sagt kan man nu sige, at I har l9 >spe-

cialister< på skalafeltet, som står til jeres

radighed. Benny Juhlin

Skalaregler
En lille tilføjelse til skala-reglerne: Midt på

side 4 under punkt 6. I . I I skal der indsættes
en tilføjelse under overskriiten
>Understel<: Optrækkeligt halehjul, hvor
halehjulet også optrækkes, ekstra 590 bo-

VM i Reno, USA
d. 13.-19.
Den økonomi, ak ja! 

- Det er kedeligt, at
tiderne er så trange. For at få hele vores
VM-hold afsted, holdet som kunne have
placeret sig helt i toppen, var det nødven-
digt at skalfe blot 6.000 kr. ialt i tilskud,
men det mislykkedes. Hverken bryggerier,
benzinselskaber eller chokoladefabrikker
kunne hjælpe os på grund af tiderne.

- Derfor kommer kun Herbert Christof-
lersen fra NFK og stlringsgruppen med
som pilot, og jeg som holdleder. hjælper.
mekaniker mr . \'i burde har e en :onc ; RC-
unionen. -.om kunne eire i:,:iu.: ::l mrc-
lemmer. de: skal f.præs3ni3re Dannark
led sådanne siæ\n3:. Dei er en skam. ai en

udtaget pilor. uC c-rrer sine kialilrkarioner.
også skal hare :n mrndre gutdpose i bag-
lommen ior at kunne deltage. En billet tur-
retur til Reno koster ca. 10.0o0 kr., og selv-
om ri fik en ikke ringe rabat gennem en
kammerat i KFK, koster det mange penge

at \ære deltager.
Det bliver første gang nogensinde, at

Danmark vil blive repræsenteret ved et VM
i stand-off scale, og vi håber at kunne få en
hel masse erfaringer og >fiduser< ved dette
stævne, som kan komme skalagruppen til
gode, når man om to år i Frankrig atter skal

- forhåbentlig - deltage i et VM. Jeg vil
prøve at tage en film i Reno og vil lortælle
om stævnet i et af de kommende numre af
Modelflyve Nyt.

Herbert har gjort en vældig indsats for at
kunne vise vort flag på en god måde der-
ovre. Først byggede han en ny krop til sin
Catalina PBY-5A, for den gamle var for

BREV

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens

De nye skaladorrtntere pa rtekke e,fter kurset pu Køltoihuvn'; f:iertt<i.i,in.:s L'tths il;.teftucls, htor
ntan i ncløvede p ra k t i s k do nt nre r\ i r k : o tlt 11 L, d.

nus. BJ



WAKE UP
amerikansk wakefield

Et byggesæt til en wakefieldmodel
er vist mange fritflyveres drøm.
Men da salget af et sådant sæt
sandsynligvis vil være ret
beskedent, og da en wakefield
desuden er svær at skaffe gode
materialer til, er det kun de
færreste hobbyforretninger, der
kan skaffe sådan et sæt.

Erik Knudsen har alprør ei e:
nyt amerikansk ii akefieldbi ggesæ-
til modellen >Wake Up<,.

Blandt USA's fritflyvningsfolk fincie: i.r_:-
le, som sætter en ære i at lremstille iriri,... -

ningsbyggesæt af høj kvalitet beregnel :...
den kræsne konkurrenceflyver.

Ceorge Schroedter fra Champion \lc-:.
Products er en af dem. Hans for.:: l_._:::-
sæt var til en Coupe d'Hirer os:: \l-...-
hill, der er amerikanernci.\3: l:;r....=1-
dernes Open Rubber-kla:>e.

I efteråret l98l ud.endir ::r:. :. :.-:_ir...:
til en wakefield i konkurr::r3\i:ii3 FlB.
som af nogle regne. ro: :':-::-- .'.;::;. ior-
nemste konkurrenc:i,i".,:.

Modelflyve \1 r rar strn ræoranlig pa
pletten, og et al de :'o:.:l b1_rge.;cr er nu
bygget og afprører. Rc:uliarer iølger her:

Byggesættet
Byggesættet indeholder næsren alle nød-
vendige materialer - papir til beklædning
dog undtaget. Balsakialiteren og sorterin-
gen var eminent - kort og godr - det rigti-
ge træ til det rigtige iormal. Prolilerne til
plan og haleplan i,ar lærdige - dog var
diagonalribberne uden hak ril bjælker.
Kropssider var kun delvist udskaret. men
var meget lette at tilpasse.

Propellen leveredes kontursavet - meget
nøjagtigt - set forlra og fra siden, så man
kun skal skære lra hjørne til hjørne af
klodsen for at få den rigtige form. De to
klodser var skåret af samme balsaklods, så
struktur o_s vægt lor propelbladene var ens.
Klodserne lar al så hård balsa, at glasfiber-
beklædning ikke er nødvendig. Alle mate-
rialer til propelmekanikken - almindeligt
klikke-ti-klang s)srem - rar med i for-
arbejdet tilstand - selr rrad ril surring af
lodningen medfulgte. Propelbladene er op-
hængt i 2,5 mm pianotrad med -qerind. sa

man kan skilte propelblade ud.
En nøjagtig og tydelig tegning mediol,ser

samt den mest udførlige bygge- og tlyrerei-
ledning, ieg har set. l0 A4-sider + l6 små
skitser af vanskelige detaljer.

Erik Knudsen
er kktr lil al

kasrc sin
>ll'ake Up -
USA< op i et

træ lit cere for
Iotogrofen.

Modellens opbl'gning Fladbundet profil
K..:-.: : *. :..-:.:r: :: ;l.rC.-lien er usædvanlig
:-:-:. :-":l:..:r;r-:. ,ier er med tlad undersi-
:;. D. ::rrir'llen ;kke er ment som en be-

_:1 :r,i:rnociel. men som konkurrencemo-
del. loiicr man nok øjenbrynene lidt. Be-
grundelsen lor prolilvalget er mindre mod-
stand i stiget og en bedre evne til at trænge
ind i og forblive i en termikboble. Erfarin-
gerne fra Schroedters Coupe d'Hiver mo-
deller har givet ham mod til at prøve profil-
typen på en wakefield - og med held efter
min mening, selvom han planlægger en stil-
levejrsversion af typen med krumt profil.

Propellen er af Bob White-type med ca.
73 cm stigning og 59 cm diameter, flad pro-
filunderside og ret tynd. Den trækkes af en

43 cm lang motor (ca. l6 str. I x 6 mm eller
32 str. I x 3 mm). Schroedter anbefaler at
bruge I x 3 mm, da det lettere lader sig læg-
ge op i den rette længde ved at ændre antal-

forlsrelles nceste side

Denne tegning til >Wttke Up<< har vi klippet.lia Model Airplone Neu,.s

PPAPELLER ASS.i/i!/
T€ NSIOI! EP'Z 7AR
SHAFT 3/J2,'.','

I
WAKE-UP F 1B
WAKEFIELD
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let af strenge. Motorlængden skal rære ret
ensartet ved anvendelse al klikke-ri-klang
systemet, men også motorens træk blirer
mere ens i hver start ved samme motor-
længde.

Alt i alt en fornuftig. kompakt og ret
hurtigt stigende model, der nok kan klare
en del vind.

Flyvning
Trimningen af modellen var meget let. Mo-
dellen skal trimmes med stig i højrekurser
og glid i venstrekurver. Glidekurven opnås
ved tiltning af haleplanet og en lidt tungere
venstre vingehalvdel (træet var sorteret, så

den automatisk blev tung i venstre side!).
Trimklap på linnen er ikke vist og ikke
nødvendig.

Under bygningen er sidetræk og ned-
adtræk lor propellen bygget ind, så kun
meget tynde mellemlæg ved næseklodsen
var nødvendige til fintrimning. Tipperne er
bygget med wash-out - mest i venstre
plantip.

Flyveegenskaberne er endnu ikke prøvet
til bunds (eller til tops), da jeg kun har haft
den oppe på 240 omdr. al ca. 330 mulige.
Det gav fl1'r'ninger på lra 140 til 160 sek. i

rolig aftenlult. Stiget er sikkert til det sidste
og glidet er uforskammet godt med dc-t ila-
de profil. Nogle få fl1r'ninger i rind en r.i-
termiddag gar god anledning rii ar iro på
teorien om gode termikegenskaber. Lunren
måtte bringe den ned i hver start. I roligt.
termikirit vejr vil den være god for flyveti-
der på 200-210 sek. med fuldt optræk.

Dyrt men godt
Prisen er høj. Byggesættet koster 40 dollars
og med fragt, told og moms vil den nemt
løbe op over 400 kr. for byggesættet. Til
gengæld får man et kvalitetsbyggesæt, som
det er en fornøjelse at bygge. Følges vejled-
ningen, ender man med en model, der er let
at trimme til gode flyvetider, og som har
gode muligheder lor placering i konkurren-
cer, der ikke lige netop afsluttes med et stil-
levejrs fly-off.

Det må fastslås, at modellen ikke er en
begyndermodel rent byggemæssigt, men
hvis du har byggeerlaring fra nogle model-
ler og gerne vil prøve flyvning med Wake-
fieldmodeller, så har du her en mulighed
for at komme i gang - og sammenlignet
med priser på byggesæt til andre modelty-
per, så er 400 kr. for et virkeligt kvalitets-
byggesæt nok ikke dyrt alligevel.

Byggesættet iås fra Champion Model
Products, 880 Carmen Court, La Verne,
California 91750, USA.

Hvis du ikke er ekspert i at skære propel-
ler, rar det måske klogt at bestille et ekstra
sæt propelklodser til 3,50 dollars med det

samme. Bed også om et katalog, hvor en
del materialer til fritflyvning kan findes -bl.a. aluminiumsbobbins tit din Wake-up
wakefield. Der medfølger en i byggesættet.

Navnet. \\/ake-up er - som måske be-
kendt - også navnet pa Jens Kristensens
wakefields - hrilket Schroedter nok ikke
har vidst.
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Sådan kom jeg igang .....
Jens Møldrup har sendt os tegning
til sin nye Co)-model. Samtidig
har han berettet om, hvordan
hans interesse lor modell'ln'nins
har udviklet sig.

Efterkrigsårene var en spændende tid for
en l2-årig dreng med interesse lor meka-
nik. Jeg husker tydeligt de første biler, der
blev taget ud ai garagerne og sat i stand og
erindrer den første køretur med lar ved rat-
tet - tænk at han kunne huske at køre bil
efter fem års ufrivillig pause. Men snart var
biler hverdagskost, og nu blev flyvemaski-
nerne det store nummer.

Der blev arrangeret rundflyvninger fra
oplandsmarkerne hver søndag i sommerti-
den, og mangen en søndag gik med at cykle
ud for at se de små civilflyvemaskiner lette
og lande fra græsmarkerne.

En søndag skete miraklet, at man fik for-
æret en flyvetur - to drenge på bagsædet
af en Auster! Under starten måtte vi læne
os ind over forsædepassageren for at lette
på flyets hale. Desværre var jeg både for-
fængelig og meget nærsynet og havde ikke
taget brillerne med, så mange detaljer fra
hjembyen gik man glip af, men op at flyve
havde man været.

Det førte til megen læsning om flyvema-
skinens muligheder og om svæveflyvning.
og snart efter byggedes den første model.
en primitiv lille svæveflyver. Dope hai de r i

ikke, så fernisdunken blev fundet frem med

det resultat, at vingernes beklædning bler
klæbrig og klistrende i hele modellens lere-
tid og gav alt for megen vægt.

Fra den tid husker jeg især en bog - cien

svenske Hobbyboken 1947 eller l9-18 -
hvori der var beskrevet en lille modc'l legnet
af Bjorn Karlstrdm. Modellen rar en skala-
model af Tjulins K-jager. Vistnok en iicen-r-

bygget Fokker, men den rar forslnet med

en ejendommelig lille motor. \om bler dre-

vet af >kulsyre<. Jeg gik bygget modellen
efter den udmærkede tegning i hel størrel-
se. men da balsa ikke landtes ai købe, blev
cen br',gget ai f1 rreiister og blei selvfølgelig
al: :o: ::.1;'lg ::i a: kunne l-lr'r'e med gummi-
i:ro'!or. soiri ie_s måite nøjes med, da an-
skaifelse ai en CO--motor var utopi - den
fandtes kun til købs i Amerika.

Siden har denne model og dens lille mo-
tor være uforglemmelig for mig. Desværre
er bogen forsvundet for mig, men skulle
nogen eje den, vil jeg være køber til den el-
ler være taknemmelig lor blot en fotokopi
al artiklen.

I sommer fandt jeg under et besøg i Ran-
ders hos Maaetoft en sådan lille motor,
som jeg straks købte. Da jeg kom hjem, lå
det nye nummer af Model Airplane News
på bordet. og til alt held var der en beskri-
velse af .en CO.-model til min nye motor.
Efter få uger r'år jeg tl1rende, og det var
fantastisk at se den lille meget lette model
flyve lige lra blggebrædter. Den sommeref-
termiddag var del min lille model, interes-
sen samledes om på t11i epladsen og ikke al-
le de store. reik:nCre RC-modeller.

Grunde'. dennc >ucces købte jeg snart en
n)'ere mo:or :o. Rabenhøj, og gennem Jør-
gen Koi.gaaii :andr jeg lrem til tegninger
til en nog:: .:øi;e model, som jeg tillempe-
de den 11 e ir:oior.

\1oi:1.:n har netop været i luften, dog
ku: mei en mindre ladning CO, på tanken,
ior den er så r'elflyvende, at jeg skal have
lncL,r_lger termikbremse i den før næste
tirrning. lor ellers mister jeg den. Iøvrigt
:n anbelaling, som Erik Knudsen også kom
med i sin artikel om COr-modeller.

Pa re-eningen af modellen ses det, at vin-
gerne er bygget efter lan Dowsett's engel-

ske mesterskabsmodel, hvorimod krop og
haleparti er af egen konstruktion. Hele mo-
dellen vejer flyveklar knap 40 gram. Det
anbeiales at anbringe motoren med cylin-
deren vandret for at undgå snavs i påfyld-
ningsventilen ved landinger. n
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Jeg er ivrig læser afjeres blad, og jeg kunne godt
tænke mig at stille jer et par spørgsmål vedr. en

speciel form for fritflyvning.
L Hvad er der blevet af de små Jetex-modelra-

ket motorer, kan de stadigvæk købes?

Hvis ja 
- hvor? Hvis nej - hvorfor ikke?

Jeg har hørt, at Keilcraft i England har dem,
har I adressen?

2. Jeg ved, at der i Sverige, USA og Tyskland
findes modelraketsport. findes den herh_ir'm-

me?

Hiis ja - hror? Hri' nei - hrorior:kkel
Har I adressen pa en udenland.k iorhandler
af rakettcrne?

Jeg har også lidt ris og ros til jer. lørst risene:
Hvorfor kan I ikke udsende bladet en gang om
måneden i stedet for hreranden måned, lordi to
måneder er lidt for meget at gå uden sit model-
flyvestof.

Roserne: Det er det bedste blad, jeg nogensin-
de har set med modelflyvning.

Hvad blev der forresten af Hobby Bladet, der
jo havde nogle fine modelflyvningsartikler?

Ellers kan jeg kun sige tak for et godt og alsi-
digt blad.

JESPER HANSEN
Kingosvej 45, 2.tv., 3000 Helsingør

Tak for de pæne ord om bladet - vi elsker al
blive rost! Del er vores indtryk, ot det vil være
vanskeligt at skaffe økonomisk dækning for at
udgive bladet 12 gange om dret. Desuden kom-
mer det nok også til at knibe med arbejdskraflen

- sorn du nok ved, arbejder alle nredarbejdere
pd Modelflyve Nyt ulønnet, sa der er grænser.for
hvor rrtegel nton kon trække pa ideali.snten.

Iøvrigt - nar trangen til .fr|sk nrctdeUt)'vestctl
b I iv e r -fo r k ra-f t i g i t n e I I e nt,\fu tde l-f l.t v e -\,r'/s rrrun-
re, sa er rler et ret stort udbud of udenlandske
blatle, sorn vi rned ntellerrtrunt bringer adresser
til.

Hobby Bladet gik ind, da redaktør Ove Kra-
rup døde for nogle år siden. Krarup lovede blo-
det næsten alene, sd uden hattt vor blodet ikke i
stand til at overleve.

Til dit første spørgsnrdl on Jetex-nnlorerne:
Det er muligt al købe Jetex-molorer bl.a. i Eng-
lond. I Aeromodeller annoncerer ntotor-speciol-

forretningen Michaels Models, 646-648 Hieh
Road, N. Finchley, London, N12 9NL, Ene-
land, med, at de har 3-4 typer Jetex-ntotorer på
lager.

Når Jetex-nrotorerne ikke længere er scerlig
populære og vistnok ikke kan fås i Dannnrk,
hænger de! sorntnen med, ot der ofte var proble-
nter tned brcendstoffet til dem. Efter CO,-moto-
rcrne.s .frenkotnst hor nton ldet et endni hedrc
bud pa en lille, let nrotor til - især - små frit-
fl .r, v e n d e .s k a I a r n ode I I e r.

Os bekendt -findes der ikke orgoniserel ntodel-
raket-.f11'vning i Danmark. Denne hctbby har al-
drig vceret populær i Dunntark - knap nok i de
vesllige lande oterhoteclet (og du tnå altsd ikke
spørge hvor.for - det er utttuliqt ot syare pd, når
man aldrig selv har rc-ret ket pd raketntocleller-
ne). Modelraketterne n.rder derintod .stor popu-
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Iaritet i en del østlande. I det tjekkiske model-
blad >Modekir<< f.eks. er der jævnligt store ar-
tikler om disse modeller. Den eneste adresse, jeg
har kunnet finde til dig, er den tidligere modelra-
kat-redaktør for det svenske blad, Modellflyg-
nytl: Peter Meurling, Roslagsgatan 57,2., S-lI

Per Grunnet

Til CL-unionens formand,
Asger Bruun-Andersen.

Kære Asger!
Jeg læste med interesse din årsberetning her i

Modelflyve Nvt 2/82. Lidt fremmc konr jeg dog
i tvivl om. om det istedet rar RC-ur'ol;r':.. .:ir-
om jcg ikk. -:cnktnJi::-:: =J::-: ::i:::'. !ii: :,-
:cra: h.:i:.. T:il.: :::; j:,::::: . -'::::.:: :.:J:-
-:!ui -,Lt i--

'Bag h:..' d:n >:!r:e RC-:;iu.:r: .:g-rer ot'ono-
mi.ke ;nler:.ser. ci:: har bade midler og er ner til
at iølge industriens horedmåI, nemlig gevinst-
maksimering.,,

>Det (RC) er i virkeligheden en genial måde at
drive forretning på, nemlig hele tiden at komme
med nyt og endnu mere avanceret udstyr til høje-
re priser, hvilket for nogle mennesker gør tingen
endnu mere attraktiv. Det at købe sig ud af be-
gyndervanskeligheder er i dag yderst alminde-
ligt ....<

>Det er ikke in at starte fra bunden og arbejde
i årevis, før man bliver rigtig god.<

Kære Asger; jeg har ingen grund til at betvivle
din linestyrings ekspertise (den gren jeg kun fik
smagt på), men du er begynder udi radiostyrin-
gens ædle kunst. Nej, det er uretfærdigt over lor
de mange RC begyndere, der måtte ryste over-
bærende på hovedet, da de første gang læste
ovenstående.

Lad os være enige om, at du og jeg er kolleger,
der inden for nært beslægtede sportsgrene har til

opgave at slukke tørsten efter nye udfordringer,
når selve det at flyve sikkert ikke længere er ud-
fordrende nok. Glæd dig sammen med mig over,
at så mange forhandlere vil pryde og støtte vores
fælles blad med annoncer. Forhandlere, der alle
er aktive eller har rod i vores vidunderlige sport,
og som er vores personlige sportsvenner på fly-
vepladsen. Jeg glæder mig overordentligt, også
over den utrolige udvikling i kvalitet og ydelse
kontra pris, siden jeg startede med RC og hvert
år siden. Samt over udviklingen i den måde,
hvorpå mine venner betjener grejet.

Hvad koster en god team-race motor? Og en
god team-race propel? Hvad koster et godt RC-
anlæg? Hvad holder længst?

Jeg må give dig uret i ovenstående påstande -plus et par til, som jeg diskret fejede ind under
gulvtæppet. De passer lige lidt på direktøren, der
>>investerer< i et ordinært -{-kanals ani:':g 1-or af-
stressning. o,e skolee lcr en. cl:r r -:l_:c: :: 9-r"i:.t1.
r:o:. ::l,e_: ::(:i :(): -<:- i:.:_::1.'::.sr irrtii:-
:l:::..n.:i.;- ::a: :i.-:-:i:: -',: :.':;:O;l:ig Iæl-
-, n

\'=:-:-::-:-.::1.
PREBE\ \ØRHOL\1

iormand tor RC-unionens Sportslige Udvalg

Asger Bruun-Andersen har fået forelagt Preben
Nørholms indlæg og har sendt nedenstående
svar:

Kære Preben.
Tak ior indlægget ang. min årsberetning. Det er
rart at se, at der også uden for vor egen kreds er
interesse for vores arbejde.

Jeg må indrømme, at jeg er lidt i vildrede med,
hvordan jeg skal svare dig. Dit brev er et mester-
stykke i kunsten at give ordene en ny mening ved
at skære dem ud af sammenhængen og - tilpas
krydret med egne meninger - servere dem igen
på en ny måde.

Jeg forstår da godt, at du er glad for at have
mange personlige venner blandt forhandlere af
RC-udstyr. Hvad jeg derimod ikke forstår, er
hvad det er, der er uretfærdigt mod de mange
RC-begyndere, lige fra direktør til skoledreng.

Hvis det er din mening, at RC-industrien rkke
forsøger at tjene så mange penge som muligt, at
dette at spekulere i nye modeller og avanceret
teknik iÅ'Å-e er en god lorretningsmetode, eller at
det er en'udbredt foreteelse blandt modelflyve-
be_elndere at starte helt fra bunden med at lave
alt deres grej selv, ja 

- så er vi to bare meget
uenige, og det kan der nok ikke gøres en hel del
r ed.

Men - kære Preben: Min årsberetning hand-
lede ikke om RC-unionen, med mindre I da for
nylig har optaget de elektriske tog og radiostyre-
de undervandsbåde.

Jeg er enig med dig i, at vi to er kolleger i be-
slægtede sportsgrene, men du har vist haft sky-
klapperne på, da du læste min årsberetning.
Prøv at læse den igen i sammenhæng, så vil du
opdage, at den handler om, hvordan vi i CL-
unionen kan gøre det, I allerede har gjort i RC -

unionen, nemlig skabe nogle aktiviteter 1'or iJ:,-:.
der ikke har lyst til at flyve konkurrenc..

Må jeg til sidst komme med en generr. r::.-:;-
ring til læsere af mine frembringei..: .::. la
egne og Cl-unionens vegne. Jeg cr :..::: ::.iat til
at snakke om tingene, og en tcle:'o:.j::::ai: kan
som regel klare de fleste mi-: '--:.....:.

Modelflyve Nyt er unægt:l:-: :: .::g.ommeligt
medie at diskutere tingcne :. D:::: er lkke et for-
søg på at forhindrc'. ai k;:::" srrrrltrl€r frem i Mo-
delflyve Nyt, men bltri i:r :;d. at -sortere de små
misforståelser ira n:.

Nled rcnlig hil.en.
ASCER BRUU\.ANDERSEN

lLrrmand ior CL-unionen

354 Stockholm, Sverige
De bedste hilsner,

Jetex-motorer og
modelraketter Skyd ikke på

pianistell .....

:-e
<,..: -\
\-\

Træf for små
RC-modeller
Holbæk modelflyveklub indbyder alle
interesserede til at deltage i et træl lor
små RC-modeller d. 29. august 1982.

Træffet omfatter små modeller med
følgende maksimale størrelser:
Motormodeller.'Motor mar. I cm', vægt
max. 650 gram.
Svævemodeller.' Vægt max. 500 gram,
ev(. hjælpemotor max. 0,5 cm'.

Af praktiske grunde beder vi evt. del-
tagere kontakte Niels Leitritz på tlf. 03-
46 83 08.

Modellerne må meget gerne være me-
gct mindre end de opgivne maksimums-
størrelser - forstørrelsesglas forefindes
på flyvepladsen!



Vårkonkurrence, distrikt Øst,
d,21, marts, Hillerød
Det var ret koldt, diset og lidt blæsende, da de

første deltagere ankom på den sædvanlige l1p e-

plads på Trollesminde. Vinden løjede imidlerriC
lidt af, og den var på intet tidspunkt sa kraii!g.
at det forhindrede nogen i at flfie. Discn icrt:ii:
også noget, så der stort set ikke rar nrcrblen:c:
med at se modellerne .

Termikken \ar rcl \pJr.on - :a:1 L:: \Jr:

der, hvilket samtlige dehagere i Al-kla.sen tik
glæde al underrej. genn3rr konku::r'n;en. Nun
7 stillede op i A2. al di:se tio_j Sieiien Je n.en og-
så wakelield sammen med Erik Jacobsen. og
som sidste aktire pa piadsen iar Flemming D.
Kristensen ude med chuckglider.

Wakefieldkonkurrencen var hurtigt o\ersIået,
idet Steffen havarerede, hvorefter Erik elter et

par rimelige starter indstillede flyvningen som
vinder.

I A2 blev Erik Nienstædt tvunget til at flyve
med sin nye russerkrogs-model, idet hans sæd-

vanlige model var beskadiget. Det gik ind imel-
lem fint - det ll"kkedes Erik at lave udmærkede
starter på trods af en re-en al bedrevidende tilråb
fra de russerkro,es-erfarne A2-fly'vere - dog ik-
ke i første s(art, hvor det kun bler til 46 sek. Og-
så Thomas Otte droppedc førsrc :tarl - det blev
imidlertid Thomas' eneste drop (og lad mi-r for
1l?. gang fremhæle hans modellers iormideble
termikegenskaber - det er en fornojel..' :i .:
på). Finn Bjerre kiksede en smul!- i ancien p:rrer-
de; han havde foretaget den noget rorelige cii.-
position t flyve med et helt n)t oe meger leii:':;
haleplan uden at gennempro\c det orcicnii;g:. I

3. og 4. start gik det rigtig darligr lor han. n:n.
hans max i sidste start tldede på. ar de rre dariige
starter kun var en midlertidie ,srækkel:e i for-
hold til potentialet.

I tredie periode droppede den anden besøgen-

de fynbo - undertegnede - idet jeg tabte mo-
dellen på vej rundt i en cirkel, hvor jeg lige ville
checke noget god luft en ekstra gang. Udløsnin-
gen i 35 meters højde strakte kun rrl 2:41.

Ilttitiit!,:.\i/lc-g[ har i snarl tnTnge år værel en

I rr isra.i ic;rr,r t i I s k ue r v e d fr i l.l b,t, n i n gs k o n k u rre n -

t..r terden over. NLt tleltager han selv - og ved
,. t r kon k u rrencen Dted slor suc('es.

I t'jerde start droppede to, der indtil da havde
iuld tid. Henning Nyhegn havde tre maxer med

-sin Initium, og måtte afgive I I sekunder - men
r ar stadig på andenpladsen efter en række yderst

oi erbevisende flyvninger. Steffen Jensen var rig-
rig uheldig i sin fjerde start. Han udløste næsten
samridig med Peter Buchwald i tydelig termikin-
dikation, men efter ganske kort tid droppede
hans model ud af termikken, mens Peter scorede
sit ljerde mar.

I sidste periode kiksede Henning helt - eller
var det nerverne? - med en start på 6l sek. Der-
efter fløj jeg og Peter Buchwald. Det blev noget
nær en genlagelse af Peters og Steffens start fra
fjerde periode, blot trak jeg det længste strå den-
ne gang med et max. og en dertil hørende sejr,
mens Peter måtte ned på2:19, hvilket kun rakte
til trediepladsen bag Steffen. Steffen skulle dog
først ødelægge to modeller - 6n i første forsøg
på konkurrencestari og 6n mere i en trimstart -tor han med sin stillevejrsmodel fløj 180 sek.

rcnrl - og knækkccic'øret i landingen .....
Per Cruttnct

Chr!L:'rdt.: - : --- -:,-r \ . ll\

: - -- .':l -. i ::-: -'.. :: -- ,.
-l :' - L'..\- ..::-: :. (:
:. I i.:--r _.-.._:: .:.

OM-F's Jubilæumskonkurrence
d. 4. april, St. Højstrup
Det var klart solskinsvejr med nogen vind og
masser turbulens på St. Højstrup denne lørste
søndag i april. Der var mødt ret mange deltagere

op fra Fyn og Fredericia/Taulor, men ingen fra
det øvrige land. Mange ødelagde dog modcller
allerede inden konkurrencen, så kun to fik tider i

Al og 8 i A2. Leif Nielsen fra Taulo"-klubben
måtte se sin smukke >Korpige< stryge afsted
med standset timer. Og undervejs i konkurren-
cen måtte også Erik Jensen vinke farvel til en

model. På det tidspunkt havde Erik endda lagt
sig i spidsen! Men reservegrejet holdt ikke til
mosten, og han måtte give op inden sidste perio-
de.

I stedet blev A2-opgøret en kamp mellem mig,
Bjarne Jørgensen og Tommy Jensen. Jeg lagde
ud med en start på 39 sek., hvor modellen blev
udløst i 2 meters højdc og så fløj på en skrænt i

stedet for at gå i jorden på l0 sek., som man
kunne have forventet. Dcrefter t1øj jeg en række
termikflyvninger i det stadig bedrc vejr. Bjarne
startede også svagt med sin Stratos, men fløj
glimrende i de øvrige starter. Ligesom mig lod
han bremsen gå før tiden i samtlige starter bort-
set fra en enkelt. Tommy fulgte med indtil 4. pe-

riode, hvor han droppede kraftigt i den vanskeli-
ge luft. Steen Gregersen blev nr. 4 med en vel-
flyvende model - lidt mere held med luften, og
Steen var gået helt til tops.

I Al kunne man nøjes med tre starter, og
Svend Åge Jensen vandt sikkert foran Jesper

Frickmann Jensen, der droppede sidste start
kraftigt Per Grunne(

Al: l Svend Age Jcnscn 209 sck.,2. Jcsper F'rickmann.lenscn
l2l sek. A2: l. Per (lrunnet 692 sek.,2. Bjarne Jørgen\cn 6ll
sek., -1. Tomnr) Jen\en 55J se|.,.1. Slecr Cregersen.195 scl.. 5.

Eril Jensen.169 sek., 6. Hugo Ernsl 459 \ek., 7. Tbmmy.lørgen-
sen,ll5 sek., 8. Claus Bo Jørgenscn.120 sek-

Distriktskonkurrencer 8l / 82,
distrikt Vest
Dc de;cntrali.crecle di:triktskonkurrencer i di-
.irikt \':.1 er a1':luiict med rct,.ma resultater.
D:: ha: \-r.l flrrj.i fa samtiige tlrrcdagc, men
ai aor.krliigi modell-11rere. :a in-sen har opnået
mere end tre re\uliatcr ud at' fem mulige. FIit-
rigsr rar Skire-folkene i Al-klassen, der fløj trc

-eange. Alle de øvrige har kun et ellcr to resulta-
ter.

Chuckglider; l. Clau\ Bo Jørlcn\en 57 scl. Al heg.: L Stenr!
Ågc Jcnsen 209 sek., 2. Jesper.lcnscn I2l \el\., l. \laj'llritl .lør-
gcnsen 46 scl.,4. Søren Niclsen 17 scl., 5. Eril Chrislcn\cn 1

scl. Al eLs.: l. C)lc Brauncr lltllt \e|..2. ( hr. Scnnclr I20.1 scl..
3. I cif Eiskilr 1099 scl., '1. llcnt Dybl .126 sel. A2 elr.: L Per

Crunnct 1266 sck.,2. lliarne.lørgcn\cn l0l7 scl,.. '1. Finil llirrrc
?97 sck...1. Olc Brauncr 7tt6 \el., 5- .lorr Ra\muSrn 6st..1..6.
'li)nrmy Jenscn 553 rcl.,7. l-ci{ Nielscn 5t)5 scl..8. Sr..n (lrc-
gcr \cil ,195 srl., 9. [:riL .lensen .,169 sck., I 0. ll ui]o [:r n'l .159 ..1..
I L Ibnnr! .lørgenscn 4J5 scl., 12. (-laus Uo lor:-!n.ril.1:(l.ji

Stillevejrskonkurrence d. 21 / 4,
Eremitagen
Vejret levede ikkc helt op til Lorrkuncn.en\ na\ n
denne tirsdag alten. .{!ligcr cl rnodtc dr-r 2

chuck, I Al beg.,3.{2 beg. o: i.\l ckr. op.
Efter at hare \cnl.'l e ;1. : t:rrc br"luttede A2-

folkene sig til kun ar rrirlinr (),J hjltlpe begyn-
derne. ChuckfolLtnr larccic dcrinrod en hård
konkurrenee mlJ lt) .ia::tr. Iroral'de 5 bedste
t altc.

( hur lllidr r

.,r'l' ..

Pulle Pedersen

i., . :9r ..k.. 2. ljlcrrDlins I). Kri\leD

Stiller ejrskonkurrence d. ll / 5,
Eremitagen
O-!].a denne aften blæste det pænt, men folk
har de været forudseende og fået støvet chucker-

Erik Jacobsen har været t'cekJra.flt'vepladsernc iret lang tid. Men nu serdel ud til, at hun planlrcgg.cr

el cotrte-bock, idet hctn yed varkonkurrencen var udc og Jll,ve.for anden gang i .ftiritrel.

4'7



ne af. 4 mand deltog. Palle trak sig hurtigt ud af
dysten, men de øvrige 3 havde en hård kamp
med l0 starter, hvoral de 5 bedsre talre. Endnu
engang måtte Flemming D. se sig besejret af
Henrik Iskov og Steffen. Det var ellers synd, for
Flemming, der harde slæbt så mange chuckere
med, at han efter et langt balsagilde havde svært
ved at transportere alle stumperne hjem.

Efter chuckdysten begyndte man at flyve A2,
men kun 2 turde flyve et par konkurrenceflyv-
ninger. Endelig fløj Frank Dahlin - som ellers
huserer på Skjernegnen - P30 og CO". Virkelig
et frisk pust ved stillevejrskonkurrencån.

Palle Pedersen

Chuckglider: !. Henrik Iskov 295 sek., 2. Stelfen Jensen 258
sek., 3. Flemming D. Krisrensen 221 sek.,4. Pallc Pedersen 2l
sek. A2: L Steen Hermansen 235 sek., 2. Jan Pedersen 8l sek.
P30: L l:rank Dahlrn 77 sek. CO2: l. t:rank l)ahlin 401 lcl.

Århus-Stævnet d. l/ll l98l
Konkurrencen startede lidt sløvt fra ledelsens si-
de, hvilket måske skyldtes det sene tidspunkt på

året, men nok mest at der havde været fest i
klublokalet lørdag aften (- og skal det så også
være undskyldning for, at Modelflyve Nyt først
får referatet knap et halvt år efter konkurren-
cen? - red.).

I speed lagde Ole Poulsen sig i spidsen lra l.
runde med 251 ,8 km/t efterfulgt af Leif Eskild-
sen og Niels Lyhne med 238,4km/t og235km/t.

I anden runde kiksede både Leif og Ole, mens
Niels rykkede op på andenpladsen med 241,6
km/t. I tredie runde forbedrede hverken Leif el-
ler Niels, men til gengæld havde Ole fundet me-
lodien til sin Rossi, hvilket gav ny Danmarksre-
kord på 262,7'7 km/t.
l. Ole Poul\en
2. Niel\ [-\hne-Han.an .....-
L l.eif Eslildren

Flyvedagskonkurrence 1982,
d. 13.-14. marts
Årets flyvedagskonkurrence blev afholdt i dår-
ligt vejr, hvilket nok var en væsentlig grund til
det rekordagtigt lave deltagerantal.

Speed:
l. Leif Eskildsen. Trekantens MF .......,..... 223,6 km/r

Team-race:
l. Hans Ceschwcndlner/John Mau, Comet/TMF .......... 3:42,3
2. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet ......-........ 3:5 I, I

3. Uffe Edsler/Bjarne Schou, ALK ............................ 4:03,8
4. Jørgen Bobjerg/PelerSejersen, WindylALK .......... 63 omg.

1. vårkonkurrence Øst,
d. 28. marts 1982
Comet afholdt årets første modelflyvekonkur-
rence på DSB's baner.

Der var mødt et Cood-Year hold op - Bo-
bjerg/Bobjerg - og de vandt kla::en i or c.:lc'gen
sril.

Og.a combaikonkurrr'nain ii :r- iiiol'i;il;:
aigorel::. ije: Ber.:.r Fu:b.r -..; eri-:. j;:i:Sar
rar u:o:i;S pa io:.:eplaJ.en.

Kun i :eam-race rar der så mange problemer
med at kåre rinderne, al man måtle til at fl1.re
om sagerne. I lørste runde var Jørgen Bobjerg så

uheldig at fly've tippen af modellen mod en pas-

serende vognside, ellers gav de indledende heats
ikke anledning til unødig dramatik.

Finalen blev meget spændende og velfløjet.
Alle 3 hold passerede 100 omg. før 4 min. På 190
omg. fik Luis Petersen/Jens Geschwendtner et
ekstra strop, der nær havde kostet dem sejren.

Ib Rasmussen

Team-race:
l. Luis Petersen/Jens Ceschwendtner, Comet:

2. Hans ce\chu endr ner/ Joh n 
""", 

a'1l1,urtr.1'"0"tå' 
t' tn' t

J. Jør8en trobiers/perer sejersen, *,iotii.n"1t*'' 
8:01'2

1:26,9 4:14,3 8:27,4

2. vårkonkurrence øst,
d. 4. april 1982
Der var ikke den store aktivitet, der prægede da-
gen, kun to hold rar modr, og de algjorde srri-
den i heatene og to_e h.jem og nod soiskinnet.
Blæsten generede lidt på grund al hrinlerne.

men da der kun var to deltagere gik det. Sidste år
smadrede fire modeller under lignende forhold.

Luis Petersen

Team.race:
l. Jcns Geschsendtner/Luis Petersen, Comcl:

4:28,1 3:57,6
2. Jørgen Bobjerg/Perer Sejersen, Windy/Århus:

4:19,8 4:09,8

1. vårkonkurrence Vest,
Ålborg d. 18. marts 1982
Stor tilslutning, dog kun jyder, og fint vejr var
med til at gøre årets første konkurrence i Nord-
jylland til en god start på sæsonen 1982.

Stævnet startede kl. 9.00 med kunstflyvning,
som blev fløjet til midt på eftermiddagen, kun
afbrudt af en kort pause i middagsstunden. Kl.
10.00 startede disciplincrne på arfalt elter diver-
se trimninger al Coocl-\'ea: o_s :eam-race model-
ler. F-\l Combar a;r:kir'C:s c: :ei:pladsen op til
.\\ ia:o:i rno j:iti1;an.:::.

Pl:Csii--æ::::i: \ar C:i elisa ;n:en prOblemer,
;rin lai der ;11.re. ia mang3 discipliner pa in
gang. kan det komme til at knibe med at få nok
tidtagere og kliptællere. Når der så i enkelte dis-
cipliner forekommer en vis >smølen< fra delta-
gerne, så den fastlagte tidsplan ikke overholdes,
må det fra arrangørernes side opfordres til at
overholde en efter alle regler udarbejdet tidsplan

- det må blive bedre til de efterfølgende kon-
kurrencer.

Efter dagens udfoldelser var der kaffebord i
klubhuset.

Team-race og Good-Year: Med kun tre hold i
team-race og 2 i Good-Year, var der ikke mange
heats, som skulle gennemflyves. Med trimflyv-
ninger om morgenen, hvor der var lidt køligt, og
heat op af formiddagen måtte næsten alle hold
justere, så der blev ingen gode tider.

'Ieam-race:

l. Ole Poulsen/lb Rasmussen. ALK:

2. N'els Lyhnc.Hansen/Kurt Pcdersen, 1;|"1"",."1fl'"o.rr'.t,"

J. JespcrRasmussen,rcarstenThorhaugl,oir'u,ol'" 
8;56

6:08 5:22 9138

(;ood-\ ear:

L l.iiini. Th')rhdu!. John .\'lni:zboll, A\ralor:

l. -l:.:tr B Rr.itu..in a"r.t." rn"rn"'"ij, n,,"1jj 
8:23

5:20 4:19 33 omg.

:6:.ji lm,l
:{1.6 lm r

:3r.J ;.m r

I Good-Year '.ar der kun lilmeldt tre hold. men i

heatene var der til gengæld hård kamp om før-
stepladsen inden finalen. Niels Lyhne/Kurt Pe-
dersen gik af med sejren 2/10 sek. foran Johan-
nes Thorhauge/John Amnitsbøll. Det samme
gjorde sig gældende i finalen.
l. Kurt Pedersen/Nicls l.yhne-Hanscn 4:28,0 4: I I,8
2.JohannesThorhaugc/JohnAmnitsbøll 4:40,1,1:12,0
J. Car\len Thorhaugc/Jesper Pererscn 4:28,4

I Team-race var der tilmeldt seks hold, men Per
Sauerberg/Bjarne Knudsen udgik desværre efter
træningen med defekt motor, og de fik følge-
skab af Jørgen Bobjerg/Peter Sejersen, som
ødelagde styretøjet i deres model.

I første runde var Niels Lyhne/Kurt Pedersen
eneste hold under 4 min., og Ib Rasmussen/Ole
Poulsen udgik, da de tabte hjulet i andet stop.

Anden runde var meget jævnbyrdig, da alle
hold lå placeret inden for ll,7 sek. Niels/Kurt
igen hurtigst med 3:59,8. IblOle måtte have tre
stop og fik 4:06,4.

Finalen blev vundet al Niels/Kurt foran
lb/Ole, der gjorde det mest i varmkøringer og på

trediepladsen combatholdet Bjarne Schou/Uffe
Edslev.
l Kurl Pederien \rci. I rhn:'llln.en
2. lb Rasmussen, Olc' P.rul.en
l. Bjarne Schou/Lllc Ed.le\
4. Carslen Thorhaugc/.lesper Pcrcr'cn

48

l:56,0 3:59,8

- 4:06,5
.1r56.6 ,l:10,2

1:2'7.1 4: I 1.5

Ole Poulsen

AtiatorssejrrigeholdfraVa.stkusttraffenlSr'erlge. ftrrestr.r'.JensKristensen,deryandtbegynder-
klassen, forrest t.h. Leif O. Mortertsen, so,tt tog .siz u.l eksT:.ertklassen.
'W,i!.li :, :' ?W" i' .,,t*



Kunstflyvning: Kunstflyvning som efterhånden
er blevet den største klasse, startede kl. 9.00 med
ikke mindre end l4 deltagere.

Vinden var om morgenen helt fraværende, og
solen skinnede fra en skyfri himmel, rigtigt mo-
delflyvevejr, men op af dagen blæste det op, og
solen kom i en position, som generede deltagerne
en del.

I forhold til tidligere år kunne man glæde sig
over, at afstanden mellem svageste og bedste var
væsentligt formindsket.

Jan Steen Jensen vandt sin tredie sejr i stunt
beg. Dermed rykker han op i ekspertklassen -tillykke!

Stunt beg.:
l. Jan Slecn Jensen. A!ialor ........
2. Jens Krislenscn. A\ialor ........-.
3. Jan Oresen. Arialor ...........-...
.1. Hcnning Niel\cn, A\iator ........
5. PeterKo.h. A\ialor ... ..

6. Sreen Berlranr. Rruhrrt .......

Stunl eks.:
l. Leil Eilild..i. Tr:'i;n::: .. ....
2. John Amnitzl.r:1. \r :a:..: ....-...
3. Henning Forb!'Jh. R}.1har e ......
.1. Hans Rabcnhoi. Rrdhare ........
5. [-eif O. \lorlcn\en. A\iaror ......
6. Carsten Thorhaugc. Aviator .....
7. JohannesThorhaugc, Aliator ..
8. \logens Olsen, Rydhare ..........

Speed: Her deltog 3 mand. Det må vist være vo-
res VM-hold. Men mon ikke lidt mere tryk i
>lydpotten< hos deltagerne kunne hæve hastig-
hederne et par streger. OK, det var jo starten på
sæsonen -....

l . Leif Eskildsen. Tr('lanl.i .. ....
2. Niels Ly-hne-HanrL'n. Tre\aii::r
I Ole Poulsen. At K ...

2l:.7 knr/r
:]s.9 lnr/l

(l lrrf I

Combat: Denne klasse harde pæn dehagelsc. .rg
endte med at Uffe Edslei besejrede Henning
Forbech i finalen.
l. tJffc Fdsler'- Ål K

2. Henning Forbech, Rydha\e
3. Bjarne Knudscn, Hadersler
4. Jens Kristensen, Aliator
5. Jan Steen.lenscn. A!ialor
6. Bjarne Schou. Al,K.

Våstkusttråffen, Kungsbacka,
Sverige d. 8. maj
Vejrudsigten meldte regn og kuling, så derfor
havde flere Ar,iatormedlemmer medbragt deres
reservemodel.

Meteorologernes spådom holdt stik, erfarede
vi, da vi mødte op på flyvepladsen kl. 9. En opti-
mistisk svensker mente, at vejret blev bedre, hvis
vi ventede 2 timer. Det prøvede vi, men det hjalp
ikke. Efter en kort rådslagning (svenskerne var
mest opsat på at aflyse) startede konkurrencen
kl. 11.

De fleste danskere var fortrolige med den hår-
de vind, hvorimod mange svenskere ikke turde
flyve. Der var tilmeldt 24 deltagere til konkur-
rencen, men kun l6 fløj. Af de l6 der fløj styrte-
de 8.

Det srcnske landshold til VM 1982, som jo
skal afholdes i Sverigc, var tilmeldt, men kun
Åke Nl,strom t1oj. dog med ringc held.

Efter konkurrcncen var der priemieoverr:ek-
kelse i den arrangercnde klubs lokaler. Der var
præmier til alle deltagere. men det skulle der vel
også kunne blive rad ril mcd cr \rarrgebyr på 40
sv. kr. John Atnnit:bøll

Slunl heg.: L .lcns Krisrenrcn, ,\!j.I(':. I flr:::: \:1.:rr.
Ariator, 5. (-ar\tct llcrgcr. A\talor. I 1.,:: (),:.:.. .\r .:1,,.
Stunl cks.: l. Leil O. l\'lortcnserr. Ariaior. : H:ii::j l.'--!,: .

Rydharc, 3. John Anrnirrbøll, A\ialor. {. (-ri-:::t T:. -i:.::,.
Avialor, 5. .lohanncs Thorhauge. Ariaror,6. .lan Bi:;ii-\. _\!:.
ripc, 7. Akc Ny\lrom. Slerige,8..lan Steen lrn,.n..\!;:rl(,-.9
Karl !-rik Borjcscn. Svcrigc.

Opslagstavlen
Opslagstavlen kan berryttes a.i bladets læsere
til ikke-.forretninzstttcessige kob- og salg-an-
noncer a./' nndel.ll.v og tilbehør til ntctdel,l'l-t'.

Annoru'er -[or ikke-tnodelfl.tre,4rej a-lvises

nted hurd liurid. Reduktionen bortretlizerer
brutuIt pIatlskræt ende beskrivelser aJ e-l_lek-

terne. udhredt bruq a.f rosende tillægsord oz
alt andet, der ikke er nødvendigt;for at gire
et rirrteligt indtryk af tilbuddene. Indsender-
ne .l'ur selv-følgelig heller ikke besked onr vor
ett. ontredigering af deres tekster.

Til gengceld for disse fortrædeligheder er
annonceringen på Opslagstavlen gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skol indsendes
en tntined før blødets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer lil Opslogslavlen modtoges ikke
pr. telefon. Utydeligt skrevne annoncer stni-
des ud.

NOVA TF færdigbygget med 0,8 cmr
McCoy slæbemotor sælges, prisidd 600 kr.
Desuden OS 1,5 cm' m. dæmper, prisidd 125

kr. I stk. elektroflymotor Robbe EF 76 samt
mekanisk fartregulator, begge ubrugt, pris-
id6 120 kr. 08-54 l9 62 (Jan Sørensen).

KØBES: 2-kanals fjernstyringsanlæg (gerne

Futaba). 08-3'7 23 03 (Arne Buus).

TURBOPLAN sælges incl. OS 6l VF ABC.
Flyveklart. Pris kr. 2.400,-. 07-72 ll 12
(\icls \lelgaard).

KOB[-S: Tcgning Lr,s krop (ert. skadct) til
Rtr:br' .\SK- I 6 iT:o:lrr\\ !a\ ;:. 03-J3 -S 03

{-lai:: Haj:::\:::,t ;::. i.. l9.tt).

DI\F-RSF- S{LGL\: Bell j- G heljk(1prcr
{C:iijlij:). :lyrekia: m. ponionef o_s kup-
pcl. har aidrig ilojel. pris 1.0(X) kr. HB 25

RC. har gennemkørt l0 I brændstof, pris
200,- kr. Linestyret HR 46 Krabat, færdig-
bygget, kr. 100,-. Linestyret Little Bugbear,
lærdigbygget, kr. 68,-.
KØBFIS: Termikindikator til RC-svæver el-
ler diagram til samme. 07-42 44 72 eft. I 8.00
(Søren Øllgaard).

SÆLGES: Messerschmitt ME I l0 til 2 6,5
cmr + Crumman Hellcat til l0cm'. 08-56 l7
37 eft. 17.00 (Lars Nielsen).

SÆLGtlS: Fl5 Falcon, Cessna 150 uden au-
to pilot, begge COX. Pris hhv. 130,- og 100,-
kr., samlet 210,- kr. 0'7-92 35 26 eft. 15.00.

KØBES: Webra Speed 40 m. Dynamix +
evt. pumpe. 06-66 14 0l (Flemming).

ITNYA 4 cmr sælges, kun kørt l0 minutter.
05-'73 43 7l (Johnny Emborg) eller 05-73 46

9l eft. 18.00 (Steen Madsen).

PAW 2,5 cmr diesel sælges 150,-kr. 2 stk.
brændstolsprøjter l0 kr. 06-24 38 68 cft.
15.00 (Preben Carlsen).

SÆLGFIS: Diverse Cox-gløderør og cylin-
dersæt sælges. Desudcn japanpapir og be-

klædningsfolie samt nylonline. Henr. Poul
Erik Bøgelund Jensen, Thranesvej 2. Alunr.
89ffi Randers.

21 MHZ KRYSTALLER sir:l_lres til alle' ka-
naler, m. loddeben, pr. stk. 20 kr. 0-l-.16 83

08 (Niels Leitritz).

ROBBE ECO 35 MHz m. alt tilbehør sælgc's

for 900 kr. QB 20 højvinget motorfly, fær-
digbygget, 380 kr. 07-72 41 37 bedst 16-18
(Chr. Pedersen).

DMRSE SÆLGES: l0 cm' Kosmo 3 byg-
gesæl, 2 sæt pris 480 kr. og 1.000 kr. Des-

uden lavvinget kunstflybyggesæt til 4 cm',
150 kr. Enya 60X, brugt 390 kr. 07-72 07 89

bedst l6-18 (Michael Nielsen).

ROBBE DELFIN byggesæt til svævefly. lk-
ke påbegyndt, kr. 600,-. 08-92 78 l8 (Lars).

SÆLGES: Craupner Foka 400 kr. Craupner
Kwik-Fly Mk. 3 m. Webra Speed 61, 1000

kr. Flyet alene 500 kr. Hegi Burda Piper,
næsten færdig 800 kr. wik Commander m.
OS l0 cm'. 1200 kr. Graupner lllonsun næ-
sten iærdig 1200 kr. 05-62 72.15 eftcr kl.
I 8.l1(l ( Jc-ni Damgaard).

DI\ F-RSFI TII- SALG: Cutlas F 6,5-10 cm'
kunsttll'b1ggg5let 500 kr. El-starter 300 kr.
(n.€sten n!). Enya 25 kørt ca. 5 timer, 350
kr. 07-38 l6 I I (Martin Krogh).

RC-INFORMATION nr. 46 og56 købcs. 08-
92 2'7 l0 (Martensen).

VARIOPROP Tl4 sælges m. 2 servoer, FM
27-modul, multilader - pris ca. 2.200 kr.
Kai Bøgebjerg, Engelsborgvej 20 E, 2.th.,
2800 Lyngby (hjemme eft. kl. l6).

SÆLGFIS: Craupner Bell 47 G, flyveklar,
men aldrig lløjet, 2.000 kr. Craupner Vario-
prop Tl4. sender, modtager. 4 scrvocr, la-
dcr, 2.5tX) kr. Craupner 6-kanals modtagcr
m. akku. lserroermr.. 1.2(X)kr.08-.18 l-1 9-1

eft. kl. IE (SIig Breum).

DlVFlRSl. SÆL(iL\: \lul:!nlr-r Ro1al F\t.1,
35 MHz. udridet til 6 ..rrro3r. iræningsl11'
Bridi CL/i, Enra 19. iulcir tllreklar. kr.
1.800. \\'lK Johnny r:r. Enra -10, uden radio,
incl. transportla..e og ragbagagebærer, kr.
500. OS [:S 6{r ii.-ialr. n1. kr. 1.200. Ser-
i'ocr, \lultipicr. I .rk. rotcrc-nde, 2 stk. line-
ærc, l[XJ kr. pr. rrk. El-starter, Sullivan, næ-
sten n1 Lr. 100. Akku til starter, 12 V, 7

amp/h. incl. lader kr. 100. Akku til gløde-
rør. I V incl. lader. kr. 50. 0l-20 46 84 (O. R.

..\lL-\andcr'cn ).

.lnnoncer til Opslagstat,len i nr. 4/82 skal
vere os i hænde senest d. 28, juni.
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Konkurrencekalender 1982
8/6 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen

22/6 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen
6/7 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen

l0-18/7 Sommerlejr, Vandel
l5-17l7 NM, Vandel
17-18/7 Jyllandsslaget, Vandel
20/7 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen
3/8 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen
8/8 Fynsmesterskab klasse C & D, OM-F,

St. Højstrup, Odense
l3-15/8 Sezimovo Usti, Tjekkoslovakiet
l7/8 Stillevejrskonkurrence, Eremitagen
20-22/8 Irree Flight Days in Poitou, Frankrig
29/8 Høstkonkurrence l, distrikt Vest,

Vandel
2-9/9 E\t, Zrilpich, Vesttlskland
5/9 Sjællands-Cup.Rinc.ted

ll-12l9 D\1. Frn
26/9 Jllland<-me<:er<keb.Si'r;:;:

Fritf lyvn ings-
byggesæt

SUS
Byggesæt til den kendte f ritf lyvende
A1-svævemodel kan leveres for kr.
75,- + kr. B,-lil porto.
Modellen er særdeles velf lyvende og
meget egnet som begyndermodel til
ungdomsskole- og klubkurser.

INITIUM
Byggesæt til fritflyvende svævemo-
del i klasse A2 konstrueret af Finn
Bjerre. Pris kr. 140," + kr. B,-til porto.
Modellen er.meget velf lyvende og er
velegnet til konkurrencebrug. Kan
anbeiales som model til noget erfar-
ne modelilyvere - f.eks. ungdoms-
skoleelever. der har bygget SUS.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup

Ttf . 02.39 04 43

Høstkonkurrence l. distrikt Øst
Høstkonkurrence 2, distrikt Vest,
Skive

24/10 Palle-Cup, Hillerød
24/10 Klubmesterskab klasse A, OIU-F, St.

Højstrup, Odense'7/ll Flyvedagskonkurrence, decentraliseret
7/ll Distriktskonkurrencer, distrikt Øst og

Vest

14/11 Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
21/11 Landsmøde,Korsør
28/11 >Sidste flyvedag<, OM-F, St.

Højstrup, Odense
5/12 Distriktskonkurrencer, distrikt Øst og

Vest

Fritflyvnings-Unionens
indflyvningsweekend for
ungdomsskoler d. 23.-25. april
Knap 100 mennesker deltog på den ene eller an-
den måde i dette stævne. Ca. 70 elerer og ca.30
hjælpere, hvoraf cn dcl kr,rn r ar med en dei al ::-
den.

\':.ir.: r:r iir-r;,r'..1 . -j\'*: - -:i i.-r.t: t-.:-
-L;,.;: :C:1ir:,1 i.l :: 1-f:J,-,l.ir--i :::.:.'
u!.r- - .,,.J..tr..-.,,,...---..: ..\sJ.,.ui..u,_
::a 

-;::-:i:a 
!r-:.3:il::: !:!l:il if\al: gang.

Un!on:n ha: :a:: :n lang række eriaringer af
are:s kurru. - disse blirer skreret sammen i en

rapport. som sa kan danne grundlag for videre
arbejde med ungdomsskoleelever.

Alle, der hjalp til med arrangementet, fortje-
ner en stor tak, fordi de ofrede deres fritid på sa-
gen - og de besøgende ungdomsskoleelever og
deres lærere skal også have tak, fordi de kom, og
fordi de hjalp til med at få det hele til at glide på

trods af, at mange ting kunne have været forbe-
redt noget bedre.

Alle eleverne, der deltog i kurset, er nu meldt
ind som introduktionsmedlemmer i unionen.
Det betyder, at de kan deltage i alle Fritflyv-
nings-Unionens aktiviteter i 1982 - vi håber, at
de vil gøre brug af denne mulighed.

Indendørsrekorder
Som det vil frcmgå af referatet af Danmarksme-
\terskabernc for indcndorsmodeller andctsteds i

blade:. har Jrrrgcn Kor.gaard anmcldt en lang
r;ekke rekorder til unioncn. De er ikkr'oifieiclt
godkendt på nurærendr'tid.punkr. men her er
de alligerel:
Bl: l0 min. 50 sek.

82 (FlD): l5 min. 00 sek.

Easy-B: 8 min. 59 sek.

Chuckglider:21 sek.

Desuden har Erik Knudsen ril sarnme leili,c-
hed sat en rekord for flyvetid med Peanut-mo-
deller: 30 sek.

Alle rekorderne blev sat i >ldrætshallen,<,

Flensborg d. 17.-18. april 1982, hvor der er 9 me-

ter til loftet.

Nye priser i Teknisk Afdeling
Platik Towmaster højstartsspil .......... 55,- kr.
KSB termiktimer, 6 min. ..... ............. 85,- kr.
Seelig timere:
FlA, l-funktionstimer ..........
Fl B, 3-funktionstimcr .....................
%A, 3-funktionstimer .....................
Fl C. 4-funktionstimer .....................
Motorgummi:

er excl. porto. Betaling med alm. check (hvis du
ikke har checkkonto kan du købe en check i ban-
ken på beløbet).

Kort tid efter, at du har sendt din bestilling,
modtager du regning for varerne, hvorpå der og.
så står, hvad portoen er. Betal derefter hurtigst
muligt.

Send din bestilling til:
Jørgen Korsgaard
.!rhorn*eg 5, D-2397 F-llund
Vesttlskland.

Beialin,s skal ske i danske kroner på alm. dansk
check (Jørgen hæver checken i Danmark).

NM 1982
Hermed indkaldes - igen - kandidater til alle
pladserne på det danske NM-hold 1982. Konkur-
rencen skal afholdes på Vandel i forbindelse med
sommerlejren, og der kan deltage så mange i
hver klasse, at der kan blive problemer med at
stille fuldt hold, ikke mindst i juniorklasserne.

Kontakt sekretariatet. Deltagergebyret inc[.
bespisning og overnatning i eget telt på sommcr-
lejrcn bliver 180 kr.

Konkurrenceindbydel se

Jyllands-Slaget d. t7.-18. juli, \'andel
Indbydelse til den størstc danrkc konkurrence i
1982, Jyllands-Slaget. blircr .endt direkte ud til
hvert enkelt medlenr al' unionr'n.

Hvis du ikke har ia:l :ndbldelse midt ijuni, så

kontakt konkurrenieL-cicrcn og få tilsendt en:

Jørgen Korrgaard
Ahornneg 5. D-2397 Flllund
Verl t r >kland.

3/ t0
l7/lo

I I 0,- kr.
140,- kr.
140,- kr.
I 70,- kr.

Pirelli I x6og I x3 mm, ca. % kg ...... I50,- kr.
FAI, 1,5x1,2,4x 1,3,0x I ellcr
4,5 x I mm, pr. portion (ca. % kg) ...... I 20,- kr.

Bcmærk prisstigningernc, som skyldes dyrtid,
valutasituationcn, afgiitspolitik mv. Allc priscr

Fritflvt,nings- L /r rior rr,r r

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
Fdd6ration Aeronautique Internationale.
Arskontingentet for juniormedlemmer er
85 kr., for seniormedlemmer 200 kr. Ind-
meldelse sker ved at indbetale kontingen-
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
P. S. Krøyersrei 28A.
8270 Højbjerg
Tlf.06-27 13 tS.

I)i.t ri kt\l edere:

D.::,:::: Ot: /L1t: -:Or SiOreLtCelt):
P:-.: Pe ;e:.;li
Rug:ns F,r:. -lC. 16:0 Aibertslund
Tri.0:-6J 29 51.

Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Næsbyhave 66, 5270 Næsby
Tlf. 09-18 02 30.

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Ålborggade 17, 5.th., 2l0OKbh. Ø
Tlf. 01-26 08 36.

Giro: 7 13 95 35.

World Free
Flight Review
Uden sidestykke den bedste bog, der
nogensinde er skrevet om fritflyv-
ning. Redigeret og udgivet af den
kendte amerikanske modelf lyver Bill
Hartill.
416 sider indbundet, lormat 22x28
cm, over 650 fotos, heraf en del i far-
ver.
Send 30$ plus porto (10$ luftpost, 1$
alm. post) til forlaget, og få denne
enestående bog tilsendt!

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalito Ave., Canoga Park

Calil. 91307. U.S.A.
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og Fdddration 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 Srendborg
Tlf. 09-21 45 07.

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19.

Giro: 5 20 87 69.

Konkurrencekalender
6/6 Sydfynsk combat rally, F2D - diesel

combat
13/6 Hertug Hans Stær'ne. Hadersler. alie

klasser undt. F2A

Tillæg til Jury Guide
Fra hollandsk side var der til FAI mødet i de-
cember foreslået en række regelændringer ved-
rørende overhalinger og landing i F2C team-
race. Regelændringerne blev ikke vedtaget, men
det blev besluttet. at de skulle indgå i >F2C Jury
Guide< do-s uden de loreslåede og her anførte
præcise talværdier.
4.3.7.i: Landing skal ske inden for 19,6 meter
cirklen. Når en model i pitområdet overhales,
skal den orerhalende model flyve i mindst %
meters højde.
.1.3.1.1.e: Hvis flyvehøjden beskrivet i 4.3.7.g og
-1.3.7.i orerskrides under normale landingsbetin-

_eelser.
.1.3.7.k: Følgende tilføjes før nuværende tekst:
\år en mekaniker griber en model, skal han hol-
de ringetippen lavere end 25 cm fra jorden.
.{.3.1.1.t: Ny paragraf: Hvis en model lander tæt
bagred (ca. % sektor) en anden landende model,
o,e den bageste model ikke flyver i mindst % me-
ter højde, og der sker en kollision.
.1.3.14.u: Ny paragraf: Hvis mekanikeren løfter
vingetippen højere end 25 cm under gribning af
sin model og derved foranlediger en kollision
med en overhalende model.
4.3. l4.v: Ny paragraf : Hvis en model kører ind i
et allerede optaget pitområde og derved forårsa-
ger en kollision.

Lån til Comet
Unionen har besluttet at yde Comet et rentefrit
lån på 15.000 kr. til etablering af et linestyrings-
center på Amager Fælled.

Diplom
\togen. L. Olesen fra Rødekro har ræret tidligt
ude ai fllre. for den 28'-1 har han faet ,eodkendt
eI B-diplon : kun.tfl!'rning.

Bennl's tegningsservice
Du lan nu ia :olgencie tegninger:
Tanra: 0.8 cm' combarmodel.
Diesella: Dieselcombatmodel.
Little Quickey: Good-Year model.
På vej:
Speedy Gonzales: 1,5 cmr stuntmodel

Tegningerne koster 20,- kr. pr. stk. Send belø-
bet og din bestilling til:

Benny Furbo
Cypris A116 34
2770 Kaslrup.

Ny linestyringsredaktør
Da jeg er meget ny og grøn i dette fag som redak-
tør, må du meget gerne hjælpe med ideer og na-
turligvis artikler. Dajeg ikke forventer, at det vil
strømme ind med artikler, håber jeg imidlertid,
at du vil sende mig et par uformelle ord om de
ting, som du kunne tænke dig at læse om her i

bladet. Hvis du ikke bryder dig om, at brevet
evt. kommer i bladet, undlader jeg det gerne.

Gør lige opmærksom på dette, hvis du ikke øn-
sker brevet offentliggjort.

Skriv eller ring til:
Benny Furbo
Cypris A116 34
2770 Kastrup
Ttf. 0l-52 20 18

Konkurrenceindbydelser
Hertug Hans Stævne
Haderslev Modelflyveklub indblder hermed til
Hertug Hans Stævne søndag d. 13. juni kl. 9.00.
Stærnet finder sted på H\IF's baner.

Klasser: Team-race, Good-Year, stunt beg. og
eks. og combat (evt. dieselcombat).

Startgebyr: l5 kr. pr. klasse pr. deltager.
Tilmelding senest d. 6. juni til:

Bjarne Knudsen
Thrigesvej 16, l.th., 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 50 80.

Comet-Cup d. 20. juni 82
Konkurrencen afholdes den 20. juni kl. 10.00.

Sted: Amager Fælled og Vasbygade.
Klasser: Alle klasser i linestyring.
Startgebyr: l5 kr. pr. mand pr. klasse.
Tilmelding: Senest d. 14. juni til:

Jens Ceschwendtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
Tlf. 01-51 74 47

Konkurrencen er den sidste team-race og speed-

konkurrence inden VM og derfor velegnet til at
få det sidste trim på modellerne.

Efter konkurrencen er der kaffebord i Comets
lokaler.

Århus-stævne d. 27. juni 1982

Konkurrencen afholdes d. 27. juni kl. 10.00 på
ALKs bane i Århus.

Klasser: Stunt beg. og eks., samt combat glød
og diesel.

Startgebyr: kr. 15,- pr. mand pr. klasse.
Tilmelding senest 23. juni til:

Uffe Edslev
Hertzvej 61, 8230 Abyhøj

Dette er sidste konkurrence i disse klasser før
VM, så også her er der en enestående chance for
træning.

VM revanche
København d. 31. juli og l. august 1982.

Sted: Amager Fælled og Vasbygade.
Klas-ser: Alle linestl'ringsklasser.
Startgeblr: l-s kr. pr. klasse pr. mand.
Tilm.'idin,s sc'nesr 2-1. juli til:

Jens Gesch*endtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
Tlf. 0l-51 74 47.

20/6
27 /6

t0-t8/7
20-26/7
3l-ll8
t5/8

Comet Cup, Kbh.. alle klasser
Århus stævne, Arhus, F2B beg. +
eks., F2D, diesel combat
Sommerlejr, Vandel
VM, Oxelosund, Sverige
VM-revanche, Kbh., alle klasser
Haderslev Cup, Haderslev, alle
klasser undt. F2A

ll/9 Speed-konk., Gauerslund, F2A
l9/9 1. Høst-Øst, Kbh., alle klasser
26/9 l. Høst-Vest, Ålborg, alle klasser

undt. diesel combat
17/10 KM, Kbh., alle klasser
24/10 Århus stævne, Århus, F2A, F2C,

G/Y

Danmarks VM-hold
Som holdleder til VM 1982 i Oxelosund, Sverige,
er udtaget Jørgen Bobjerg. Det danske hold be-
står iøvrigt af:
F2A: Ole Poulsen. Leil Eskildsen og Niels Lyh-
ne-Hansen.
F2B: Leif Eskildsen, Leif O. \lortensen og Hen-
ning Forbech.
F2C: Jens Ceschrvendtner/Luis Perersen, Niels
Lyhne-Hansen/Kurt Pedersen, OIe Poulsen/lb
Rasmussen. Desuden deltager Hans Ce-
schwendtner/John Mau uden for holder som
forsvarende verdensmestre.
F2D: Ulfe Edslev, Bjarne Schou, Bennl Furbo.

VM afholdes fra d. 20.-26. juli.

Model-Center
Special-forretning

Alt i epoxy- og glasfiber-
produkter

Model-Center fører et stort udvalg i

epoxy og glasfiber - specielt til mo-
delbygning.
Desuden har vi mange løsdele. som
du ikke kan få andre steder - faec
digstøbte kunststolkroppe og vinger
til RC-svævemodeller. elektrisk høj-
startsspil til RGsvævemodeller og
meget, meget mere .....

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

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

Ord rer ek spederes straks/
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R(: * unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation lor modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen ei tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F6ddration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), Cejsingvej
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58

83, luftkaptajn Jens P. Jensen, KFK,
(næstformand), tandlæge Bjørn
Krogh, NFK, direktionssekretær Ole
Meyer, Sydsjællands RFK, program-
mør Preben Nørholm, Midtjysk
Mlk., fuldmægtig Ole Wendelboe,
RFK.

Sportsligl udvalg:
Programmør Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Elektriker Leif Widenborg
Thyrasvej 14, 4173 Fjenneslev
Tlf. 03-60 95 69.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen

Kirke 4.116 30, 7800 Skive
Tlf. 07-s2 l8 36.

Skatamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevcj 37, 21N Brønshøj
Ttf. 0r-60 29 37.

Helikopternodeller
Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-
scn

Over K;erbyvej 84, 5300 Kerteminde
Tli. 09-32 l2 58.

P-v'tonrat'ing
Redningsleder Kaj ,Aage Sørensen
Skolegade 27. 7200 Crindsted
Tlf. 05-32 26 56.

J untbo- rnodeller
Bankprokurist Flemming P.d.'ri.n
Svinget 7, 7323 Cive
rlf. 05-73 l7 84.

Rekordsekretær:
lngeniør R. Møller Nielscn
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Ttf .06-22 n 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-uni<lnens sekretariat:
Karen I-arsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf .06-22 63 t9-
Ciro: 3 26 53 66.

Ferielukning
Unionens sekretariat har ferielukning i
perioden lørdag d. 17. juli til søndag d.
L august, begge dage incl.

Karen Larsen

Ny klub
RC-unionen blder denne gang velkommen til
endnu en ny klub, nemlig 'Vodelklubben
M.B.C., Viborg, som har Leo Skov, Rismarken
7 A, 8800 Viborg, tlf. 06-629609, som kontakt-
mand.

Der er nu 64 klubber tilsluttet RC-unionen.

Nye kontaktadresser
Ikke mindre end 5 klubber har skiftet kontakt-
mand, og de nye adresser er som følger:
Dronninglund Modelflyveklub, Kai Reinevald
Nielsen, Lærkevej 15, 9330 Dronninglund, tlf.
08-84 23 05.
Sydkystens Modelflyveklub, Hr. Flemming
Neelmeyer, Ved Skellet 18, 2670 Greve Strand,
rlf.02-90 3l 10.

Sandmose Modefilyveklub, Hr. Kaj Pedersen,
Blomstervænget 6,9491 Pandrup, tlf. 08-24 60
94.
Modefilyveklubben Gudend, Flemming Peder-
sen, Bredgade 14, 8870 Langå, tlf. 06-46 l0 59.

The Flyine Tigers, Holsted, Preben Nielsen,
Nørrevænget 3, 6650 Brørup, tlf. 05-38 3l 50.

Officiel stævnekalender

Flyvepladser
Modelklubben M.B.C., Viborg har flyveplads
på Viborg Flyveptads, Vedsøvej 10, 8800 Vi-
borg.

Godkendte A-certifikater
336 Erik Poulsen, Kolding RC-klub
337 Henning Frandsen, Brønderslev Modelflyve-

klub
338 Carsten Pørneki, NFK
339 Jens Aabo, Brøndslev Modelflyveklub
340 Hans Peter Christensen, AMC
341 Steen Mølgaard Larsen, NRC
342 Sven Hede, NRC
343 Søren Jensen, Sæby Modelflyveklub

Indbydelser
12/6: DM Jumbo Skala
lvlidtjysk \lodelflyveklub indbyder hermed til
DM i Jumbo Skala lørdag den 12/6 med reserve-
dag den l316. Mødetid kl. 10.00. Stævnet finder
sted på MMF's plads umiddelbart øst for Her-
ning Flyveplads - Skinderholm. Vi glæder os til
at kunne byde velkommen i vort nye klubhus,
hvor drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest 6/6 til Per lversen 07-26 83

37 eller Jens Søndergaard 0'7-147201. Vel mødt!

12-13 /6: Indvielsesstævne
Efter en meget trang start af Skanderborg Mo-
delflyveklub er vi nu endelig klar til at holde ind-
vielse af vor flyveplads, som ligger i en nedlagt
grusgrav ved Hylke. Vores plads er cirkelrund,
50 m i diameter + omkringliggende friarealer,
som giver fri plads for start og landing i alle
vindretninger.

Alle arter fly er velkommen til at deltage i
stævnet, linestyring, RC-motor og svævefly,
fantasifly, kort sagt alt der kan være med til at
øge interessen lor modelsporten her i Skander-
borg og omegn.

I)alo Stævne,Opl1-sninger.Konlaktmand

6/6 NFK Skrænl Cup. Ole Lindhardt,02-11 3l 93.

6/6 N['K Combat-stævne. Hans J. Andersen, 02-89 05 90.

12/6 DM Jumbo Skala, Herning, Reservedato l316. Jens Søndergaard,07-147201.
12-13/6 lndvielsesstævne, Skanderborg, Svend Poulsen,06-52 33 16.

19-20/6 F'ly-for-[un, Falcon. Olav Nielsen, 05-55 50 35.
27/6 Pylon Race, Viborg. Hans T. Lorentzen, 06-627603.
1-ll/7 Hanstholm Sommerlejr. Henrik Brill Jensen, 02-88 30 56.

3l/7 Luftcirkus, Skibelund, Arnth Jepsen, 04-84 6l 75.
3l/7-l/8 Jumbo, Turbulentlræf, flyslæb, Herning. Finn Sørensen, 07-14 5l 85.

7/8 Pylon Race, l;alcon. OIav Nielscn,05-55 50 35.
'7 /8 AMC Jumbotræf, Walther Nyborg, 06-22 15 2l ,

l-1-15/8 I)M i kunstfllrning, Holstebro, klasse A + B, Erik Nymark, 07-49 23 16.
l1 3 I)M lIøjstart, SMSK, t:r:ller til NN4 83, VM 83, Pokalkamp 82, rescr\cdato 2218.

Stcen H. Jorgcnscn, 02-97 87 5.1.

l)\t Skala. tsorup. Kar .A.ndcr\L-n. 0l-67 0l 09.

lil.kor {ir Racc. Flcntnrin{ Ptdcr.c'n. 05---1 l- s+.

Træf lor.mu RC'-modeller. Holbl,:k. \ici. [-:it::lr:. tt-:-j6 S] l)\.
\ilrt'r st:rr C'up. .:::.::-irrl::i:g -\ - ts. \r:l E. \lrrr-:en.jn.08-52 03 -57.

:\lth llej.tsrt (up. .,'-..r: " \\i i-:. \ \[ r-:. p.r^3]lanlp 82. Steen H. Jør-eensen,
rj:-y- \- :-:
Fl1-lor-[un. \i:K. i'::r: i,,:r:;:. :-]-'6 t6.
l.uftcirhu.. :.':ri-::.r:-i. F.r -:..:-l'.::. H:;;- Chr. Rokahr, M-42 0l 46.
Helikopter I)\1. F:,....i. r.,:..: -\ o-r B. OIc'\lortensen, 05-12 l0 91.
\lols Cup, Sii.,rii:\.:r\-::r::;:'. :.'.ll:: lil \\l 83. Pokalkamp 82. Lone Buch Rasmus-
scn.06-19 69:-.
\lK Høj:tart Cup. Hrii::..;. ;i,:llcr til \\l 83, VM 83, Pokalkamp 82. Jørgen Tønne
se'n, 02-80 15 31.

3/10 SMSK Skrænt ('up. r;.cilcr lil \\1 ti3. Pokalkamp 82. Stccn H. Jørgensen, 02-9'7 87 54

16/10 l)M Skrænt. llan.rholn. rtllcr til N\l 8-1. Pokalkamp ll2, reservedalo l7/10..!ørgcn
l.arscn. 07-97 ll 6J.

r-:: s

19r
l9s
j-i e

_i9

5,'9
5/9

t2/9
t9/9

26/9
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Der er reserveret et antal pladscr på \'rold
Mølles Campingplads for dem, som onsker at
deltage begge dage. Tilmeldrng må ske snarest og
senest den 8. juni. Intet geb1r. men alligevel
små, men gode præmier. Tilmelding til Svend
Poulsen, 06-52 33 16 eller Ib Rosler',05-66 54 15.

Pladsen findes nemmest r ed at iølge den gam-
Ie hovedvej 10, gennem Skanderborg og ca. 6 km
uden for byen vil der r'ære opsat et skilt )SMK(.
Fra Horsens, drej fra ved motorvejens start, kør
over Gedved-Tebstrup mod Skanderborg.

19-20/6: Skala-S1d, Malmii, Sverige
Hermed ønsker vi at indbyde vore danske skala-
flykolleger til stand-off konkurrence i Skanor
lidt syd for Malmij.

Konkurrencen begynder lørdag d. 19. juni kl.
9.00 med skalabedømmelse og slutter sondag d.
20. Startgebyret på 50 sv. kr. bc'lales r ed ankom-
sten. Skrif'tlig tilmelding senest hurtig:I muligt
til: N{almo Radiot-l1gsållskap. Finlandsgatan 20.
3-214 32 Malmo, Srerige.

Fra Malmo køres ad hovedvej E6 til Vellinge.
hvorfra man kører mod Hollviksnås og derelter
videre mod Falsterbo. I rundkørslen umiddel-
bart før Falsterbo er der opsat pile, som fører ud
til flyvepladsen nord for Skanor.

3-517: Grænsecup, Sverige
Begyndere sår'el som eliten stillede op i Grænse-
cuppen l98l og gjorde den til en af årets bedste
konkurrencer. Vi håber naturligvis på endnu
større deltagelse fra hele verden i år, for Grænse-
cuppen er international kunstfly-vning. Konkur-
rencen arrangeres pa Tidaholm IlFK's model-
flyveplads >Stacklanda< i Tidaholm (red Fol-
kets Park). Der benlttes et eifekiirr og publi-
kumsvenligt elektrisk point reci.rrerin-..:.:\ .tcm.
Der er gode campingforhold ied fl1ieplad.:n.
desuden servering og fllopvisning.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Sii.
ringsgruppen.

3.-11. juli: Hanstholm Sommerlejr
Der indbydes hermed til sommerlejr i Hanst-
holm i ugen 3. juli til 11. juli. Sommerlejren er i
år >selvarrangerende<, hvilket vil sige, at der ik-
ke på nuværende tidspunkt er fastlagt konkur-
rencer o.lign. i ugens løb. Dvs. at det bliver op til
deltagerne selv at fa aktiriteter stablet pa benc-
ne. Vel mødt i Hanstholm til den dejligr'som-
merlejrl Henrik Brill Jensen, tll. 02-88 30 56.

3l/7-l/8: Jumbo-Turbulenttræf og flr-'slæb

Midtjysk \lodelllleklub i Herning indblder
igen i år til en dlst i Jumbo og Turbulenttræf.
samt fl)slæb under afslappede forhold.

Det hele foregår på Herning Flyveplads, og
ankomsien finder sted på Modelfllvepladsen
lørdag 3127 kl. 9.00 og slutter søndag d. l/8
or er middag.

Interesserede piloter kan rekvirere program
hos Finn Sørensen.

Tilmeld dig venligst af hensyn til tidsplan, til
Finn Sørensen, Skåphusvej 3, 7451 Ilskov, tlf.
07-14 5l 85.

7,u8: AMC Jumbotræf
ANIC indbyder til Jumbotræf på flyvepladsen i

Lystrup, lørdag den 12. juni kl. 9.00. Udover
hyggeligt samvær vil vi for evt. interesserede
prøve et par omgange Jumbo-kunstflyvning (mi-
nikunstflyvning). Øvrige piloter vælger selv et
præsentationsprogram for deres fly. Vi vil for-
søge at belønne originalitet, skalalighed og ska-
larigtig flyvning.

Tilmelding til Walther Nyborg, Visselbjergvej
8, 8250 Egå, tlf.06-22 15 2l senest l. august.

Husk Jumbotilladelsen samt kvittering for
kontingent. Startgebyr: Kunstflyvning kr. 30,00.
Præsentation-skonkurrence kr. 30,00.

1{-15 8: D\l i kunslfllrning klasse A + B
I en arræii(e ha: icr r ærc: tracii jon ior. a: dc-

dans\: nesl::.kab:r i kun:ililrn;ng a'åoldc. na
i\\esia'-iLrir \.a:.c:1. Danr.ia ::adi::rrn b!\'lj: i a:.

idet arrangementet er overladt til Holstebro RC-
modelflyveklub. Mesterskaberne afvikles på

Lindtorp flyveplads. Der er fri tilmelding til
klasserne A og B.

Startgebyret på 85 kr. skal betales på llyve-
pladsen senest lørdag kl. I l 00 samtidig med af-
levering af 20 dommersedler. Der er briefing lør-
dag kl. 12.00. Ønsker man at campere, er der
mulighed herfor på flyvepladsarealet, hvor der
iør,rigt under hele stævnet kan købes ø1, soda-
vand. pølser mm.

Lørdag alten bliver arrangeret en hangarl'est
med polsebord, dans, mv.

Tilmeldel-se skal loregå til Erik Nymark, Eng-
haven.1, 6990 UIfborg, tll. 07-49 23 46 senest d.
5. august 1982 med opllsninger om medlems-
nummer, kanal-nummcr og om man ønsker at

deltage i hangarfesten (pris -10 kr. ercl. drikkcva-
rcr).

PS til Jumbopiloter: Har du et Jumbofly, som
kan udføre kunstflyvning, så put den i bilen (el-

ler omvendt) og mød op, da der bliver arrangeret
en lille uforpligtende konkurrence for sådanne
fly. Omfanget heraf vil være afhængigt af antal-
let af deltagere i konkurrencen som helhed.

Interesserede kan rekvirere flyveprogram hos
ovennævnte ved indsendelse af frankeret svarku-
vert. Af hensynt il programsammensætningen
skal tilmelding foregå inden samme dato som for
de øvrige deltageres vedkommende. Der vil kun
blive opkrævet et startgebyr af Jumbopiloterne
på 20,- kr.

Fyns Heli Cup
Fyns Heli Cup 16. maj måtte udsættes på ube-
stemt tid pga. mund- og klovsygen. Deltagere og
tilskuere bedes ringe til Klaus Petersen, 09-3233
85 for orientering, da stævnet muligvis arrange-
res med kort varsel. når mund- og klovsygen er
lortid.

Emnet er behandlet i kluboricnterin s. nr . 4/82.

Konkurrenceresultater
Filskov Cup, d. 18. aprilFolkene bag den.st'errsÅc, Skulu-S.vtl ll)u r..il\rri): Lttrs ll:!t,tritl;r. 5i-...i l1uÅarr.s.on. Stiz Ber!strotrt

og Ku.v'()l.sson. Se indlt.ytlelst,tt ril sttetnei ()\en/or.
L N.ld Sorcn\en ......
2. Orla Abildgren .....
3. Jc\per Eng\led .....
,1. Erik Eriksen ........
5. Per Larsen ...........
6. Flcmming Scheide r
7. Kaj Henning Nilscri
8. Jes Lyngård .........
9. Fiigild Hansen ......

10. l-eo Erikscn .........

.... I t(89 pl

.... 1 708 pl

.... l5li7 pr

.... 1526 pr

.... 1494 pr

.... l,lltl pr

.... 1466 pr

.... I 266 pr

.... 1256 pr

.... 916 pr

Der blev fløjet to discipliner, nemlig termik samt
distance.

Først blev der fløjet termik, hvor opgaven var
at flyve l5 min. på tre flyvninger. Dettc viste sig

til den ikke helt store overraskelse at r'ærc lor
let, og flere f1øj 10-12 min. allercdc pa forstc
flyvning - men havde så til gengreld problcmet
rned at flyve de resterende pa sa kort tid. der var
nødvendig for ikke at la \tratnoint:. Orla
Abildgren, Per Larsen og Flernming Schneider
fløj alle 15 min. rent og lik dcrmed alle 1000
points. Der blev i dennc dj.cinlin ialt tlojet 2 ti-
mer 56 min og,l9 -sck. al dr' l3 deltagcre (Jens

Nygård nåcde ikkc- med i konkurrencen på grund
af havari).

Distancetll r ninrein!' \ ar r anskelige at udføre
på grunC af. ai r incien ikke i'ar på langs af brug-
barc'reje. men ca. J-i: pa tviers. Starten var l'ri,
og der rar aj:al 3,: time. Man måtte prøve så

ofte man r iiie. og bedste distance talte. Termik-
kcn la dog nu rct højt, og det var svrert at nå
Cen. En lorlængelse af spilwiren gav wirebrud-
problemer. Startrctningen var ikke lige mod vin-
ci:n. hrilket gav problemer med at faldskærmen
oire havnede i et hegn. Dette gav til resultat, at
ikkc alle lik de starter de kunne have faet. Orla
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Abildgren lagde dog tidligr ud med 6,J km, hr il-
ket i meget lang tid var bedsre di5rancc, ider
mangc landede efter 5,I o,!r -i.8 km.

Tiden gik, og alle trocde. ar lober rar kørr,
men kort tid l-ør alslurningen lik di\rancekon-
trollanten pa striekningen er chock, da en bil
med mcget hoj ha.righed (aja, den kørte nok ik-
ke oler 80 ....) pa\\erede med en antenne ud af
vinduet. \len der rar såmænd Keld Sørensen,
der nu menre, ar riden var inde til at hale den
konkurrence hjem. Han nåede ud på 8,9 km,
hr ilkr't ma siges at r'ære godt klaret, omstændig-
hedcrne tagct i betragtning. Der blev ialt fløjet
81 distancekilometer.

Jan Christensen fløj alene i klassen med ter-
mikindikator (variometer) og landede derfor på
førstepladsen i denne klasse. Sammenligner man
med de andre, opnåede han en 6. plads.

Koj Sørensen

KDA Landsmødet
Ved KDA landsmødet 21. marts i Beldringe blev
bl.a. vedtaget nye moderniserede love, som alt
andet lige kun kan virke positivt befordrende på
det tværfaglige samarbejde i KDA familien, og
følgelig fik de da også RC-unionens stemme.

Da KDA's Flyvepladsudvalg har overtaget
plejen af vore pladsers velbefindende, vil vi refe-
rere et punkt fra beretningen, som KDA's for-
mand Søren Jacobsen i den mundtlige beretning
lagde særlig vægt på. I fortsættelse af en sag om
fuldskala motorflyvning citeres i uddrag:

>>Her som i adskillige andre tilfcelde gælder
det, at medlemmerne førs! korttnter til KDA på
et så sent tidspunkt, at sag,erne kan være gået i
hårdknude eller fra den ene eller onden side vcere

forkludret, su det er st'cert at hjcelpe. Vi kan der-

.for kun anbeJule, at alle, der blot i ringe grad er
ved at løbe intl i problenrer ong. flyvepladser -

herunde r d rage.fll t' nin gs- og mode lflyvepladser

- så tidligt sorn ntuligt søger rdd hos KDA, der
sti vil have bedre ntulighed -for at hjælpe både
medlemmer og myndigheder til fornuftige Iøs-

ninger på problenterne. Ikke nrindst ved interes-
semodsælninger mellen ;flere nredlentsgrupper
er det vigtigt at bede KDA om assislance, inden
sagen optrappes i urimelig grad.<

Citat slut. KDA havde ultimo l98l 6.678 med-
lemmer, som lokalt er organiserel i 212 flyxe-
klubber hver hørende til en af de 9 grene af fly-
vesporten (unioner mv.). RC-unionen er helt na-
turligt den union, der har flest lokalklubber.
Luftrummet omkring en RC flyveplads bliver jo
relativt hurtigt opfyldt, ligesom det de fleste ste-

der heldigvis stadig er lettere at åbne en ny RC
plads end en fuldskala plads. RC-unionen var
med 4 mand med formanden i spidsen fuldtalligt
repræsenteret. PN

ESIEZ
LI N ESTYREDE KU NSTFLYVN INGSMODELLER

{*

SUPER CHIPMUNK
Spændv. 136 cm. Motor 5-6,5
cm3.
Pris 396,. kr.

AKROBAT
Spændv. 130 cm. Motor 5-6,5

cm3.
Pris 378,-kr.

BANSHEE
Spændv. 125 cm. Motor 5-6,5
cm3.
Pris 243.- kr.

AKROMASTER
Spæncv. 86 crn Moior 2.5-3.2

cm-.
Pris 126,. kr.

\

, *./4v- |

I \__

-4

Rustf ri 7-trådede liner
Et sæt indeholder to liner på spole, line-
hægter og tøt tot montering.

0,20 mm x 10,6 m kr.24,50
0,20 mm x 15,9 m kr. 31,50
0,30 mm x 15,9 m kr.32,50
0,38 mm x 18,3 m kr.40,00
0,38 mm x 21,3 m kr.45,00
Tomme linespoler kr. 6,00

SIG brændstofsikker dope
1/8 I farvet ........... kr.15,50
1l4l klar kr. 23,90
ll2lklar kr.39,50
'1l4 lfortynder ... kr. 18,90

Udføringswire
0,54 mm x 1,3 m kr. 2,75
0,68mm x 1,Bm kr. 4,00
Li nehægter, små ........................ kr. 4,00
Linehægter, mellem kr. 4,50
Linehægter, store ...................... kr. 5,50
Solarf ilm, 66 x 92 cm ................. kr. 16,00
Solarf ilm,66 x 127 cm ............... kr.20,00
Solarf ilm,66 x 500 cm ............... kr.75,00
T-nåle, ca. 50 stk. ........ ............ kr. 6,00
Micro-balloons ........................... kr. 24,90

TILBUD!
BANSHEE
+ FOX 35 stunt motor kr.540,'

Leif O. Mortensen Hobby
Herningvej 94, DK.9220 Aalborg Øst, tll.08-15 97 07 mandag-fredas k|.16.00-17.30 - Giro I00 00 62
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TRANSMERC er god .....

..... men VI ER BEDST. BILLIGST . HURTIGST!

MOTORMODELLER
Curare60 ................................. kr. 999,.
Arrow 60 kr. 1.420,-
SimpropCobra ....................... kr. 784,.
Hegi Speedy ...... kr. 278,.
Hegi Piper PA'18 ..................... kr. 694,.
Pilot QB 40 .............................. kr. 499,-
Pilot Pitts S-24 ....................... kr. 632,-
Pilot F-16 ........... kr. 708,'
PilotCalifornia ....................... kr. 351,-
MPX Bravo 20 .......................... kr. 436,.
SvensonTwinny ..................... kr. 364,-
Svenson Dirty Birdy ............... kr. 879,-

SVÆVERE

MPX Filius ......... kr. 343,-
GraupnerDandy .....................kr. 389,-

MOTORER
HP Gold Cup 61 ...................... kr. 997,.
HP Gold Cup 40 ...................... kr. 707,-
OS 40 FSR m. dæmper .......... kr. 839,.
OS 61 VF kr. 1.168,.
Webra 20 Speed ..................... kr. 549,-
Webra 40 RC ........................... kr. 563,.
Webra 40 Speed ..................... kr. 7'13,-
Webra 91 Speed kr.1.152,-

RC.ANLÆG
MPX Profi m.'1 servo ...... KUN kr.2775,-
MPX Europa m.2 servo .. KUN kr. 1998,-
Graupner Varioprop C4
m.2 servo . KUN kr. 631,-
Acoms anlæg m. 2 servo ....... kr. 758,-
MPX SP3 servo ....................... kr. 190,-
MPX Profi servo...................... kr. 337,-

NB: Priser så længe lager haves!

319,.
283,.

93,'
93,-

244,-
393,.
124,-

EE@N
EEEæ

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

icql scqle
MAGIVUM 91 S F O UR-STRO KE

AVIONIC DENMARK APS
VIOLVEJ 5 REG NB 617

DK 8240 RISSKOV BankIAVIONICI
TELF 06-175644



VM-vinderanlægget

SIM PROP

SAM-systemet sikrer, at anlægget
altid er på højde med dine krav. Be-
gynd med 4 kanaler og udbyg til 7 ka-
naler, eksponential, mixer, heli osv.

SAM Acapulco, et specialanlæg ba-
seret på Prettners VM anlæ9. Giver
et væld af muligheder for den kræ-
vende modelflyver. SAM Acapulco
m. 2 Contest servoer, akku 1200 mA i

sender og 550 mA i modtager, com-
biswitch, dual-rate, mixer og acapul-
co mixer ... kr.4.995,00

SAM Junior 4 m. 2 rormaskiner, akku
i sender og modtager ...... kr.2.932,00
SAM Senior 7 m. 2 rormaskiner, akku
i sender og modtager ...... kr.3.623,00
SAM Expert 7 m. 2 rormaskiner. akku
i sender og modtager. incl. 1 mixer
og 1 program iunktion .... kr.4.330.00
SAM Nautic2+B m. 1 rormaskrne cg
2 kontaktmoduier. akku I sender cg
modtager .. kr. 3.488,00

Tartan jumbomotorer
Tartan T7C 22 cm3 gløderørs-
motor ............. kr.''l.321,00
Tartan T77G 44 cm3 gløderØrsmotor-
twin ............... kr.3.620,00
Tartan motorerne er kendetegnet
ved flot finish, lav vægt, moderat
brændstof f orbrug, 5-Bo/o olieblan-
ding i brændstof, ingen tændings-
støj i radio. Tartan kan leveres i

tændrørsudgaver senere på året.

Kataloger
Simprop nyhed 1981 ............ kr. 3,50
Simprop hovedkatalog ........ kr. 37,50
Thunder Tiger 1981 .............. kr. 25,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3. 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- tørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser geme om nætmeste
torhandler.

KAVAN KF 50 - MARK 1

Tekniske oplysninger:
2-cylindret firtakts motor med samlet
slagvoiumen pa 50 crn:.
Vægt: 2400 gra'r
Bræncstcficrb.uc: oa. ' :E' : -:^
a^/,^^. i a 

-.-

S ag i^3ce 28 :'-
On cre;ringsta': .1 

.2CC'8.OCO onCr-. mrn.

Max. ydelse. 4.1 HK
A^be'a :: p.cpelstørrelse:

"a-Ex'2 11 18x14'.

F; di:i beho:sudstyr:
1æ'tc c.. ic';arner. oliepumpe.
dæmper. motorf undament mv.

lvd-

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg Aps, 8800 Viborg.
Tlt. 06-62 70 77 - Henviser gerne til nærmeste forhandler.

ANNONCE

TRANSMERC sælger ikke sko
- men vi giver dig gerne et knusende godt råd:

Hvis noget kan gå galt, går det galt
(uddrag af Murphy's Law. f rit oversat)



Tysk snilde og iapansk kvalitet
i forening

Anlæg på 27-35-40 MHz FM
med 4 kanals sender, med indbygget kombi-switch, direkte servokontrol og vendbar servoom-
drejning, der senere kan udbygges til 8 kanaler med billige moduler. Modtageren er 8 kanals.

Anlægget leveres med akku'er i sender og modtager, frekvens efter eget valg, frekvens-
flag, direkte servokontrolkabel, forlængerledning, kontaktsæt, 4 servoer med ekstra tilbe-
hør og servoholdere, bærerem.
Anlægget komplet ... KUN kr. 1.985,-
Netlader .... KUN kr. 135,-
Multilader m. ladeledninger m. ladeområderne 1x25 - 2x 50 - 2 x 100

- 1 x 500 mAh - ved køb sammen med anlæg ........... kr. 155,-

Servoer
Futaba S-22 servo 45x23 x 43,5 mm ......... ........ kr. 135,-
Ved køb af 4 stk. S-22 samlet ........,... ..kr.520,-

Ring og få TRANSMERCs prser på tilbehør
til fiernstyringsanlæq, vi har et stort udvalg!

7-kanals top-FM anlæg
med,open gimbalsu, mixer til balanceklap-sideror og sideror-højderor, Dual-Rate eller Ex-
ponentialstyring på krængror og højderor. trænersystem. servoreversering på alle kanaler,
Atv. på balanceklapper. højderor og sideror.

Atv. vilsige, at man kan differentiere rorudslagene, og at man kan justeretomgangsind-
stillingen, uden at det påvirker fuldgas. Desuden er der trænersystem indbygget i senderen.

Anlægget leveres med akku'er i sender og modtager, krystaller efter valg, frekvensf lag,
forlængerledning, kontaktsæt, 4 servoer med indirekte drive og tilbehør, servoholdere og
oplader.
Komplet anlæg . kr.2.650,-

S-kanals Top-anlæg med samme specifikationer og tilbehør som ovennævnte, med 4 ser-
voer ....... kr.2.335,-

Ovennævnte Top-anlæg kan selvf ølgelig anskaffes med færre eller flere servoer efter øn-
ske. Ekstra servo af ovennævnte type ............ kr. 190,-

TRANSMERC leverer naturligvis
fjernstyringsanlæg al alle anerkendte mærker i

Danmark til vore sædvanlige mini-priser.

Næstvedvej 73, Bårse,4720 Præstø
Telelon: 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

Da Transmerc er el poslordre'.'-:
Carrera og Hegi kosler kr. 35.. c.

TRANSMERC



UDSALG hos TRANSMERC
TRANSMERC holder udsalg på ulagerliggere".

Selvom det kunne se ud som om, vi havde opkøbt et konkursbo, så er det dog den lille
del af lageret, som har hvilet for længe, vi sælger ud!

Motorer Flymodeller
OS Gemini4-takt, 2cyl. ......... ...... kr.3.500,- Topp Mini-Stormer GFK krop og
HP 61-T-RC Gold Cup ................... kr. 690,- skumvinger, motorcowl man91er............,...... kr. 375,-
HP61-R-RC Gold Gup baginds. ..................... kr. 71O,- Marutaka uPartenavia" lil2 stk. 3,5-4 cm3
H P 40-F-RC Gold Cup .................. kr. 460,- motorer ...............,...... kr. 575,.
HP61-FS-SilverStar ..................... kr. 590,- Marutaka nPitts Specialu til 10 cm3
HP 120 2-cylindret to-takt,20 cm3 kr.1.400,- motor ....... kr. 595,-
OS B cm3 motor m. drossel og dæmper ........ kr. 590,- MK,Super Sicroly< til 6,5 cm3 motor ............ kr. 399,-
OS 3,2 cm3 vandkølet motor med svinghjul, MK "5p;t.;1of St. Louisu til 10 cm3 motor ....... kr. 650,-
drosselog dæmper ...................... kr. 450,- MK Champion 60 kunstf lyver med færdig-
OS 2 cm3 vandkølet motor med svinghjul, krop til 10 cm3 motor .................... kr. 535,-
drossel og dæmper ...................... kr. 395,- Robbe uOgarn motorsvæver 3,5 m vingefang,
1,8 cm3 Webra Speedy vandkølet med 3,5-5 cm3 motor kr. 1.295,-
påbygget udveksling ................... kr. 475,- Multiplex Sport 20 ..... kr. 600,-
Thunder Tiger 10 FSR m. drossel Svensson Super Prima ................ kr. 550,-
og dæmper ................ kr. 140,- Hegi ,Speedyu. motor tra2.5 cm3 .................. kr. 295,-

Hegi ,Tom,(, motor tra2,5 cm3 ....................... kr. 350,.

Motortilb ehør Hegi ,Manta GXu ....... kr. 375,.

Dæmper til HP 61 .............. ........... kr. 85,.

RnT#:l#l,ol;;r:: : :::: ::: : ::: ::[l: '13: 
Både

Resonansrør til HP 40 ..................................... kr. 145,- Hegi Hovercraft luftpudebåd ...... kr. 685,.
Krummere til resonansrør .............................. kr. 55,- Hegi flyvebåd ............. .................. kr. 520,.
Udveksling m. tandrem til 60 cm3 motorer.... kr. 475,- Model Flight uspearf ish,, speedbåd,
Udveksling m. tandrem til90 cm3 motorer.... kr. 475,- 914 mm lang, 286 mm bred, motor
Tandremshjultilovennævnte ..... kr. 150,- 5-10 cm3 ...................... kr. 425,.

Model Flight uPirhanau, længde 578 mm,
235 mm bredde, elektro eller til 3,5 cm3
motor ....... kr. 225,-
Hegi 'Twiggyu, længde 525 mm, bredde
175mm, til el-påhæn9smotor........................ kr. 150,.
Hegi ,rBalirr, længde 575 mm, bredde 210 mm,
tilel-motor ................. kr. 252,-
Hegi uBarracudan, længde 612 mm, bredde
280 mm, el-speedbåd ...................................... kr. 330,-

2 x mixer og dual-rate kr. 1.603,. Hegi 'Christina(, længde 575 mm, bredde
2-kanals anlæg m. 1 servo uden akku's,
40 MHz, smalbåndet ....................................... kr. 598,- Multiplex Amphi, den sejlende el-bil ............. kr. 850,-

OBS: Begrænset varemængde - priserne gælder kun så længe lager haves!

Fjernstyringsanlæg
7-kanals anlæg m. 1 servo uden akku's,
men med vendbar servoomdrejning,

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag.fredag kl. 9.00.15.30.

03-79 19 55 mandag.lredag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00



r)

MODELLER
TIL UN DERVISNINGSBRUG

ABDUL
Begyndersvævemodel i klasse 41. Kort
byggetid og f remragende f lyveegenska-
ber. Byggesættet indeholder alle nØd-
vendige dele, f .eks. udstansede prof iler.
lister (m. formet forkant), farvet papir.
hølstartskrog, bly og alle dele til kurve.
klap og termikbremse.

SULIMAN

Pris 95,- kr.

Fritf lyvende begyndersvævemodel
ideel for dem, der ikke har prøvet at byg'
ge før. Spændvidde 77 cm, plan og ha-

leplan i helbalsa. Pris 48,-kr.

MUSTAFA
Fritf lyvende svævemodel i den internationale svævemodelklasse F1A (A2). Spænd-
vidde 198 cm. Byggesættet indeholder udsavede prof iler, færdige bagkantslister
med hak, beklædningsmateriale. ballast, alle øvrige nødvendige materialer samt
tegning og byggevej ledning. Pris 215,- kr.

HR 54 PRIMA
Linestyret kunstflyvningsr,nodel fcr der
kræsne.
Opbygning: Fladkrop s rnode i. a_

M inicombatmodellen LITTLE
BUGBEAR
Be:ecrei 'o:- 0.8 or",' rnotore''.
Ny' udgave. der er nemmere at bygge.
Letiere at f lyve og utrolig stærk.
Byggesættet indeholder plastbeklæd-
nrng. Pris 68,-kr.

Ombygningssæl for motorer uden tank:
Består af materialer til krop og til tank.
Pris 18,- kr.

WILDCAT
Elektrisk polf lyvningsmodel. Fladkrops-
model af den amerikanske hangarskibs-
jager f ra 2. verdenskrig, meget nem at
{lyve. kan trimmes til at lave loops. Vel-
egnet selv for de mindste årgange.

Pris 36,50 kr.

Elektromotor monteret med stik, nav og
propel. Pris 30,00 kr.

Peanut-modeller
Byggesæt til Peanut skalamodeller og
P-30 modeller er nu på lager. Ring og hør
om typer og priser.

LEIF O. MORTENSEN
HOBBY
HERNINGVEJ 94
DK.922O AALBORG øST
Tlf. 08.15 97 07 man.-lre. 16.00-17.30
Giro: 9 00 00 62

næsehjulsunderslel. justerbar lineudio-
ring, justerbar tipvægt. ekstra kraftigt
styretøj, finesser der gør bygningen
nemmere.
Motor: 6-8 cm, (- ogsa de nye kraf tiqe
schnuerleskyl lede motorer).
Spændvidde: 119-139 cm afhængig af
motorstørrelse. Laengde: ca. 105 cm.
Vaegt: 1100-1500 9ram.

Pris 295,- kr.

HR 46 KRABAT
Linestyret kunstf lyvningsmodel f or 2.5-4
cm3 motorer.

- Den populære model for begyndere
og ungdomsskolehold. Kan lave alle
kunstf lyvningsmanøvrer. Nem at bygge
og slærk.
Byggesættet indeholder plastbeklæd-
ning. Pris 148,.kr.

TILBUD!
Little Bugbear + 0.8 cmr Cox Babe Bee.
samlet ........... ....... kr. 190,-
Little Bugbear med ombygningssaet.
PAW 0,8 cm3 dieselmotor. propel. liner.
handtag. lim. farvet dope og l liter
brændstof . samlet ........... kr. 290..

PILOT
jumbomodeller

PITTS S 2 A skalamodel i 1:3,5.

Spaendvidde 174 cm. For motorer 10-

44 cm3 ........... kr.2.695,00

BELLANCA DECATHLON skalamo-
del i 1:4. Spændvidde 244 cm. For
motorer 10-44 cm3 ........... kr.2.525,00

Tf GER MOTH skalamodel 1:4.
Spændvidde 223 cm. For motorer 10-
22 cml ........... kr. 2.695,00

BIG RAINBOW jumbomodel. Spænd-
vidde 254 cm. For motorer 10-22 cm3

BUCKER JUNGMANN skalamodel
1:3,5. Spændvidde 21 1 cm. For moto-
(er 10-44 cm: .................... kr. 2.695,00

PILOT kataloget tilsendes mod kr.
20,00 i frimærker.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- førende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser geme og nætmeste
lorhandler.

kr.2.050,00



MULTIPLEX

Combi 80 med 1 nano-servo kr. 1.985,.

Europa Sport 4/6 med 1 nano-servo kr. 1.610,.

Prof i 2000 med 2 Prof i servoer kr. 5.850,-

løvrigt kan anlæggene leveres med det antal
servoer, du ønsker.

Vi har også en del gode tilbud på motorer, f.eks.:
HP 40 F RC "Gold Cup" kr. 595,-
HP 60 F RC "Gold Cup" kr. 875,-

Vi har mange gode anlæg på lager, f.eks.:
Robbe Mars Rex 8/8/2 tit kr. 2.850,-
Robbe Mars Rex uden servoer tit kr. 2.250,.

Carrera svævefly
ASW 17 .......... kr. 895,-
Nimbus ......... kr.1.100,.

Cambria svævefly
Scimidar ....... kr. 585,.
Miri 120 ......... kr. 685,-

Robbe motorfly
Eltra.......... ..... kr. 800,-
Zlin 501 ......... kr. 595,.
Cap 21 kr. 1.395,.
Motor Drachen ................ kr. 840,.
Charter .......... kr. 425,-

Multiplex motorfly
Bravo20 ...........................kr. 495,-
Big Lif t kr. 1.095,-

..... samt mange andre
modeller på lager!

f,obby touse
PARADISGADE I2 BOOO AARHUS C TELEFON (06) 120062
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Fabriks-holdet giver opvisning i Danmark"

*ved Fly-For-Fun stævnet søndag d. 20. juni kl. 13-17
Fly-For-Fun stævnet f inder sted på Veerst Modelf lyveplads,
Varregårdsvej ved Veerst (det er RC-klubben Falcon's plads)

@llCIllf Amagerbrogade 144
2300 København S 01 -58 19 74

Skal du flyve første gang?
FLYTMOTORTRC-anlæg

2.000 kroner
Ring og hør HVORDAN

Hilsen,



Verso er en hurtig RC-
skrænt- og kunstflyvnings-
svæver i samlesæt. Den har
Robbe-Pl u ra-færd i g krop,
Robbe-Si ros-færd i gvi nger og
profileret haleplan. Spaltefrit
krængror med torsionstræk.
Hurtig og let at bygge. Også
alle øvrige enkeltdele i

samlesættet er forarbejdet.
(Spændvidde 2100 mm).

Plura-færdigkrop:
* færdigforarbejdet med

alle udfræsninger og
huller

fri for støbekanter med
færdigformet f inne,
planbefæstigelse og
kabineholder
Meget modstandsdygtig
over for såvel mekaniske
påvirkninger som over for
temperatu rsvi n g n i n ger

Siros-færdigvinger:
* færdig udskåret og

pudset
* lav vægt

nøjagtigt profil
stor styrke på grund af
i ndbyg gede dobbeltlister
rør lil styretræk er
lagt ind i vingerne
allerede under
f remstillingen

*
*
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Agent far Danmark, Norge og Svelge:
Brtining, Nord. Handelsageniur,
D-2391 Langballig, Tel. 04636/8558



RISSKOV/ÅRHUS
AVIONIC førct de anerkendte
mærker inden for BC-anlæg.
modeller og motorer til meget lave
priser.
Teknisk service og vejledning.
Vi tester dit udstyr gratis.

AVIONIC DENMARK ApS
Violvej 5, 0K.8240 Risskov
T11.06.17 56 44

GRINDSTED
Fabrikation al glaslibermodeller, tly
og både.
Tilbehør lil RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 7200 Grindsted

Tlt. 05.32 26 56

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42.5000 Odense C
Tff. (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen er din speciatbutik
inden for fjernstyring og linestyting.
Alt i byggesæt.
Skriv, og vi opfyldet dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 1'l, 8800 Viborg
Tll. (06) 62 24 54 (omstiil.)

t roblrr: RC-værksted
Vi udtører alt garanti- og service.
arbejde på Robbe RC"anlæg i Dan-
mark.

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS
Steen Billes Torv, 8200 Århus N
Tlf. 06-16 19 80

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

RC-anlæg: Multiplex. Mic.oprop. Graupner
. Viføreraltrbyggesæt . RC.brler: Mantura.
Graupner. Tamiya . Vt har att i etektronik og

ff::H'l::""' 
. se,ndenror, nårdu kommer på

UEEtsEMH
pdtrrrEKTRot{tK

Osrerqade 5 7 6400 Sonderborg O 04'425888

Hele programmet fra

MULTIPLEX
RC-anlæg - motorer - lly -skibs-og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06.42 58 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC-udslyr.
Egen import - derlor først med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø.
res.

^^."""" fl088y......
Kurt Andersen, Nørregade 18,

9000 Alborg, telf. (08) 12 13 15

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værkløj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tll. 01.14 30 10
Ma., ti. to, tt. 13-17, lø.10-12, onsdag tukketl

KSS HOBBY
RC

Mandag
kl. 14-19

Flødovrevej 47, 2610 Rødowe,
01-41 29 98

HERNING
Alt i byggesæt, radioanlæ9, motorer
og tilbehør til lly, helikoptere og ski-
be.

30 års modelllyveerf aring.

lind Hohby I RC-Service

Lind Hovedgade 28,
7400 Herning - Telf. (07) 124060

VIBORG
Radiofjernstyring

Køb cjei flgrrge. Koniai(r fagmanden.

e€n Eget værksted.

GoFra HOBBY
Dumpen 18, 8800 Viborg Ttt. (06) 62 76 03

Hasselager R/C
Hobby

Fjernstyringsanlaeg * byggesæt *
motorer * tilbehør * indhent

tilbud - vi sender gerne!

Hovedvejen 62 . 836'l Hasselager
Ttf. 06.28 15 28

NYHED
Den danske iræningsmaskine tra llyvevåbnel i r/4 skala -KZ ll T, spændvidde 255 cm.
Delvis lærdigbygget krop og vinge saml kraftigt teleskop.
understel med hjul ....-.............2.475,.kt.
TURBULENT, spændvidde 238 cm.
Færdigbygget vinge, krop, haleplan, teleskopunderstel og
hjul ....................... ...........,........2.200,.kr.

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tll. 07-14 51 85 (bedst form. el. af ten)

W1j1.4, ? 1,, : u, a*,..., * 
" 

_
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Skalarigtige lamellimede MMD træpropel.
ler til KZ maskiner og andre.
Trebladede propeller pa bestilling - andre diamelre og
stigninger kan leveres - ring og bestil!
14" x 5" .......................... standard 55,-kr. - skala 65,. kr.
'157:" x 6" ...................... standard 70,.k(. - skala 80,- kr.
16" x 6.8" .................-..... standard 130,- kr. - skala 140,. kr.
18" x 6-8" ....................... slandard 150,- kr. - skala 160,.kr.
19" x 6-8" ....................... slandard 190,- kr. - skala 200.. kr.
20" r 6.8 ' ..........,............ slandard 22O,-kt. - skala 240,. kr.
24 ' x 6.8" ..,.................... standard 280,- kr- - skala 300,.kr.
26" x 8" .......................... standard 325,. kr. - skala 350,- kr.
28" x 8' .......................... slandard 425,-kr. - skala 450,-kr.
30" x 10" ........................ standard 525,.kr. - skala 600.- kr.



Det har MULTIPLEX

Tænker du på radiostyringsanlæg?
- Så bør du vælge anlægget, der har flest
muligheder!

'l .: i )
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PROFI 2000. Et helt nyt RC-anlægs system,
som pladsen her ikke tillader at beskrive.
Anlægget har helt fantastiske muligheder
som f.eks. programmering, omdrejnings-
tæller, indbygget ur, akkukontrol og meget
mere. Leveres i7-kanalsversion med 2Profi-
servoer til kr.6.850,-. Desuden i 9-kanalsver-
sion med 4 Prof i-servoer (og meget specia-
Itrdstyr) for kr. 10.290,-.

EXPERT EX 1.3-kanals FM-modulanlæg på
27 og 40 MHz med rat, specielt til biler. An-
lægget har 'kick downu rorbalance, dros-
selindstilling mm. Leveres med 2 vandtætte
og dobbeltkuglelejrede servoer samt
sender- og modtagerakku. Kr. 2.499,-.

tE#'\ ø4

DELTA 2. 2-kana 2 ser.
voer. Kr. 879,-.

trading l/S

DK-8900 Randers
Ttf. 06.42 58 15
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EUROPA SPORT 2/6. 2-kanals FM modulan-
læ9, der kan udbygges til 6 kanaler. Vend-
bar servoretning, lærer/elev drift, diagnd-
sedrift. Kan udbygges med kombi-switch
og Multinaut samt mixer. 27,35 og 40 MHz.
Frit f unktionsvalg. Kr. 1.471,-.

EUROPA SPORT 4/6. 4"kanals FM modulan-
læg på 27,35 og 40 MHz. Kan udbygges til6
kanaler samt med kombi-switch, Multinaut
og mixer, har vendbar servoretning, læ-
rerlelev drift, diagnosedrift, frit funktions-
valg. Kr. 1.851,..

COMBI 80. 5-kanals FM-modulanlæg. Kan
udbygges til 7 kanaler. Frit tunktionsvalg,
diagnosedrift, lærer/elev drift, vendbar ser-
voretning, kan udbygges med mixer, kombi-
switch, udslagsbegrænser samt Multinaut.
Leveres på 27, 35 og 40 MHz. lndeholder
sender- og modtagerakku. Kr. 2.317,-.

COMBI PLUS. S-kanals FM modulanlæg.
Kan udbygges til 7 kanaler. Frit funktions-
valg, diagnosedrift, lærer/elev drift, vend-
bar servoretning, kan udbygges med Multi-
naut, kombi-switch, differentialmixer. Leve-
res med 2 servoer, sender- og modtagerak-
ku samt indbygget reduktion. Leveres på
27, 35 og 40 MHz. Kr. 2.950,-.

ROYAL. 7-kanals FM modulanlæg på27,35
og 40 MHz. Kan udbygges med: Figurauto-
matik, 2 mixere, differentialstyring, ekspo-
nentialstyring, Multinaut, kombi-switch, re-

duktion, samt tomgangslrimning. vendbar
servoretning, lærer/elevdrif t. diagnosedrif t.
frit funktionsvalg. Leveres med sender- og
modtageraxku. Kr. 3.374,..

8,*. -.,t1"4
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ROYAL DE LUXE. Som Royal, men er ud-
bygget med reduktion og mixer. lndeholder
4 miniservoer samt sender- og modtagerak-
ku. Kr. 4.999,-.

MULTIPLEX RC-anlægsprogram er enestående bl.a. på grund af den f remragende
kvalitet og den fornuftige pris. Et stort tilbehørsprogram, f.eks. 12 forskellige
servoer, gØr programmet aldeles komplet. Dansk serviceværksted klarer evt.
reparationer hurtigt og prisbilligt.

MULTIPLEX hovedkatalog 1982 er nu hos forhandlerne. Ud over ikke mindre end 80

sider udelukkende om radiostyringsanlæg og tilbehør indeholder det et komplet
program i flymodeller, bilmodeller, både, tilbehør til fly, biler og både. balsatræ,
beklædning, motorer og meget andet. Kataloget kan købes hos alle velassorterede
hobbyforretninger eller bestilles direkte ved importøren.

FORHANDLER ANViSES GERNE
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