
ModeIflyve
:-

\"'''*;;':'-ncm'ms I\yt 82 Nw.

*ss$

-ffi,
- -\W -ffi**d"w"

,..:S

ffir.t'il#

,. ' , 
;';å;;;;';;d';;;;Å;;"ry,sit



trllan srger så meget ..,..
DANSKERN E ...,
NORDMÆNDENE .............
SVENSKERN E ....-..
FINNERNE
GRAUPNER RC-sæt

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

Ernarner I tnryffi=
er nu efter den sidste devaluering af den stakkels, syge danske krone og opskrivning af
DM:
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 1014 FMsss, 27135140 MHz .......... ....... til max.7 servoer kr.1.800,-
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, T 1014 og T 3014 har udskifteligt sendermodul. T 3014 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.

Ernarnzr 
I

lever over evne
praler
drikker
stikker med knive
er dyre (og kræver specialservoer)

GRIJfIEDIGelectrorric 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-l8-kanal Nautic skiftemodul
og de kan bygges i senderen efter ønske:
foroven/forneden, til højre/til 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 må bruge dit gamle. Det er ik-
ke et ,,pjat-prale" anlæg 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 Nærmeste forhand ler anvises gerne !
(Vi sælger ikke detail til forbrugere)9620 Aalestrup



Her er hvad FUTABA's FG-serie giver dig:
* Anlæg med 5, 6 eller 7 kanaler, enten med >dual mellem 50 og 10090 for netop den rorfølsomhed,

rate<< eller >>exponentialstyring( - altså 6 forskellige man ønsker.

modeller ialt. * Exponential-omskifter for krænge- og højderor
* Guldfarvet aluminiumskabinet til sender. >>Open findes på modellerne FP-5FG/E, FP-6FG/E og

gimbal<-styrepinde, hvor både friktion og længde desuden for sideroret på FP-7FG/E.
kan justeres. * Begge FP-7FG modeller har mixning fra krængeror

* Servoreversering på alle kanaler. til sideror specielt beregnet for %-skalamodeller og

* Indbygget træner-systern, så flyvetræningen kan gå svævefly.

så let som muligt for begyndere. * Begge FP-7FG modeller har mixning fra sideror til
* Alle FG-modeller har ATV - dvs. man kan højderor og visa versa specielt for motor- og

differentiere rorudslagene og f.eks. justere svævefly med V-hale.
tomgangshastigheden uden at det påvirker * Dansk brugsanvisning i alle sættene.

fuldgasstillingen. * Futaba FG-sættene indeholder i standardudførelsen:
* Dual-rate omskifter for krænge- og højderor findes på Sender - 5, 6 eller 7 kanaler (27, 35 eller 40 MHz).

modellerne FP-5FG/K, FP-6FG/K og desuden for Modtager - 7 kanaler. 4 Futåba kvalitetsservoer.

sideroret på FP-7FG/K. Futaba D-mærket dobbelt oplader. Servo-
* Begge FP-7FG modellerne har justeringsmuligheder monteringer, ekstra rorhorn, forlængerledning og

for krænge-, højde- og siderorets maksimale udslag diverse monteringsdele.

Har du brug "for mere?
Sammenlign prisen på Futaba's FG-anlæg med prisen på andre anlæg, der kan det samme!

Futaba har et righoldigt udvalg af ekstraudstyr, f.eks.:

FP-FCI Flight Checker Futaba Rate Gyro FP-G131/151
Flight Checker'en kan kontrollere din strømforsyning, Få styr på din halerotor. Rate Gyro'en er komplet med
både tørelementer og NC-akkuer (omskifter i to kontrolboxe og kan fjernstyres på den 5.,6. eller 7.
kontrolbox). Hvis der skal skiftes til ny strømforsyning, kanal.
lyder der en høj hyletone. Din strømforsyning bliver
kontrolleret under belastning (kører med2-3 servoer t. ----
samtidigt). 

4or'r'6 \r\vrvr 'rvs Import & en gros:

Hvis uheldet er ude og din model flyver væk, så sluk
for senderen og lyt. Flight Checker'en udsender samme
høje tone hvert andet sekund.

Kontrolbox: 24 e, 19x24x53 mm. Sirene: 16 g,25x25 x l9 mm. Kastagervej 27, 2730 Herlev
Tlf. 02-91 0l 0l

Futaba:
Danmarli



Tdpflitet Air Forc,e

Fighters forthc R/C Pilot
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

Pris KUN 845,

Skriv eller ring
efter GRATIS
katalog nu!

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

METRIC 2 meter
svævefly kr. 495,"
til 2-kanal anlæg

Vi lagerfører også:
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 f ra 51/a" Iil 11"

Fabri-Cote, Monocote. Hot-
Stripe, balsatræ i 4" bredde
(til priser man får 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
efter kl. 19.00 (Jørgen Hauge).

area 600 sq. in

Pris KUN 1.035,.
Kit RC-19
P-47D THUNDERBOLT

Jtand-off Sportftalc

Kir RC-l8
P.39 AIROCOBRA
Specs: span 60"

Specs: span 60"
area 720 sq. in-

Pris KUN 1.085,. *n r"-r', I
F4U.1A CORSAIR
Specs: span 61"

area 693 sq. in,

Kir RC-23

Pris KUN
F8F-2 BEARCAT
Specs: span 60"

area 630 sq. in.

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

medfølger samt fuld størrelse
, tegning og udførlig vejledning.

Skal du flyve 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
fra Sadolin &
Holmblad.

@Prisx:N 
865,' s;'"l?,i!3i3}f* 

,"

RC-l7

ikke vore produkter. køb da DIREKTE hos os på telefon 03-727075



Lav dit eget træbyggesæt ...,,
Dansk Hobby leverer til alle danske hobbyforretninger - det giver dig mulighed for at få de bedste
materialer, når du skal bygge din næste model.

Solarbo balsa
Solarbo balsa er verdens bedste balsa til modelbygning. Træet er udvalgt, så du kun får den bedste

I Xvalitet. Vælger du Solarbo balsa-f iner og Solarbo balsa-klodser, så har du det bedst tænkelige grund-

I lag for en velflyvende model.

,l
1 ffirsAFrNER BAL.AKLoDSER

)

Hvor ekstra styrke er påkrævet, kan man indbygge fyrrelister i kroppe, vinger osv. Dansk Hobby har et
stort udvalg i lister, der dækker de flestes behov.

FVRRELISTER
1x 1x 500 .....
1x 2x 500 .....
1 x 3x 500 . ....
'1 x 5x 500 .....
4x 4x 780 . ....
4x10x 780 . ....
5x 5x 780 . ....
5x10x 780 .....
2x 2x 1000 . ....
2x 5x1000 .....
2x 6x1000 . ....
2x10x1000 .....
3x 3x1000 .....
3x 5x1000 .....

0,95
0,95
1 ,15
1 ,15
2,10
3,10
3,10
3,85
'1 ,90
1,90
2,50
2,50
1,90
2,50

3x10x1000 . ....
4x 4x 1000 . ....
5x 5x 1000 . ....
5x10x1000 .....
6x 6x1000 . ....
8x 8x1000 .....

10x10x1000 .....

BAGKANTLISTER
2x 8x1000
3x10x1000
3x12x1000
3x15x1000

ABACHILISTER
0,7x 3x550, bdt.

m. 100stk....... 17,35
0,7x 5x550, bdt.

m. 100stk...... 25,25
1,Bx 2x550 ...... 0,95
1,8x 6x550 ...... 0,95
2,8x 5x780 ...... 1,25
2,8x10x780 ...... 1,85
'1 ,8x 5x880 ...... 1,25
1,8x 7x880 ...... 1,25
1,Bx 8x880 ..... 1,55
1.8x10x880 ...... 1.55

3,75
2,50
3,75
4,35
3,7s
4,95
6,80

3,75
3,75
3,75
3,75

BALSAFINER BALSAKLODSER
lineste kvalitel, 25 x 25 x 910 mm 17,00
1000 mm længder 25x 50x910 mm 34,00

1x100 mm ...... 11,50 50x 50x450 mm 26,50
1,5x100 mm ...... 13,25 50x 75x450 mm 37.00
2x100mm...... 15,50 50x100x450 mm 46,75
3x100mm...... 17,00 75x 75x450 mm 53,00
5x100mm...... 18,75
Bx 80 mm ...... 18,75

10x B0 mm ...... 21,50
15x 80mm...... 30,75
20x B0 mm ...... 41 ,00

Nyhed: Abach ikrydsf i ner
Som noget nyt introducerer Dansk Hobby krydsfiner fremstillet af abachitræ. Abachikrydsfineren
kombinerer lav vægt med stor styrke og er derfor anvendelig til mange formål for modelbyggere. Aba-
chikrydsfineren har tre lag i alle tykkelserne. Hvor krydsfinerens store stivhed ikke er ønskelig, kan
man fortsat få almindelig abachifiner.

Størrelse
100 x 400 200 x 400 200 x 800 400 x 800

ABACHIFINER
0,8x100x500 mm
'1 ,8x100x500 mm
1,8 x 100 x 880 mm

1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm

kr. 9,75
9,75
9,75
9,75
9,75

12,75
12,75
17,00
17,00

kr. 18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
24,50
24,50
32,00
32,00

kr. 35,75
35,75
35,75
35,75
35,75
42,50
42,50
61,25
61,25

kr. 67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
80,00
80,00

1 12,00
112,00

5,25
5,25
8,00

Brug det rigtige værktøi .....
Når du bygger din næste model, så husk at anvende det rigtige værkløj og den rigtige lim. X.ACTO har
masser af dejligt værkløj, som gør byggearbejdet til en leg. Og BRITFIX har lim tilethvert formå|. Til
den endelige færdiggørelse kan du med fordel anvende HUMBROL maling og dope samt FLIGHT.
SPAN beklædningsfolie...... Dansk Hobby har alt, hvad du skal bruge til din næste model!

Få det i din lokale hobby- eller legetøjsforretning!

B,flffi$ffi MCIBW



FUTABA til TRANSMERC Minipriser

Futaba 2GS, AM 27 MHz anlæg m. 1

samt diverse tilbehør. Kt.427,.,

Futaba FP-2L, AM 27 MHz anlæg m. 1 servo
samt diverse tilbehør. Kr. 505,-.

Futaba FP.3L, AM 27 MHz anlæg m. 1 servo
samt diverse tilbehør. Kr. 583,..

Futaba FP.4L, AM 27 MHz anlæg m. .1 servo
samt diverse tilbehør. Kr. 858,-.

TRANSMERC

Futaba FP-4L, FM anlæg m. 1

diverse tilbehør. Kr. 995,-.
servo samt

Futaba sFG, FM anlæg, sender m. dual
rate/exponentialstyring, mixer til flere ka-
naler, ATV og ATL system indbygget, alle
servoer kan vendes fra sender. 5 kanaler.
Med sættet følger sender, modtager, NC
akku til sender og modtager, Futaba dob-
belt oplader, 1 servo samt diverse tilbehør.
Kr. 1.791,-.

Futaba 7FG, som Futaba 5FG, dog med 7
kanaler. Med 1 servo, kr.2.'112,..

Futaba servoer og tilbehør
kan også bruges til Robbe
anlæg:

Futaba servoer
FP-S7............. kr.224,-
FP-S8............. kr.276,-
FP-S1 1 ........... kr. 230,-
Sejlvinde kr.632,.
FP-S20 .....279,.
FP-S21 ........... ..................299,-
FP-S23 .....175,.
FP-S24 .....366,.
FP-S25 sejlservo ....... kr.230,-
FP-S26 kr. 190,.

FP-S27 kr. 198,.
FP-S2'|G kr.299,.
FP-S21H kr. 299,.
FP-S24H kr.355,.
FP-S26G kr.'190,.

Futaba modulservoer
FP-S107 kr.265,.
FP-S120 kr.279,-
FP-S121 kr. æ9,.
FP-S124 kr.366,.
FP-S126 kr.190,-
FP-S121G kr.299,.
FP-S121H kr.299,.
FP-S.|24H kr.355,.
FP-S126G kr.190,.

Futaba modtagere
2 kanals modtager, AM27 MHz .......kt.225,-
6 kanals modtager, AM27 MH2....... kr.385,.
4 kanals modtager, FM 35-40 MHz .. kr.366,.
6 kanals modtager, FM 35 MHz ....... kr.633,.
7 kanals modtager, FM 35 MHz ....... kr.565,.
8 kanals modtager, FM 35-40 MHz .. kr.665,.

Futaba modtagerakku'er
4,8 V x 250 mA ......... kr. 110,.
4,8 V x 450 mA ......... kr. 1'10,.
4,8 V x 1000 mA ....... kr. 185,.

Diverse Futaba tilbehør
Forlængerledning .......................... kr. 24,50
Y-kabel kr. 58,50
Servoledning ............ kr. 13,00
Batteriledning ........ kr. 13,00
Krystaller pr. sæt ... kr. 120,00

Futaba Rate Gyro
Har du besvær med at holde halen lige på
din helikopter, så prøv en Futaba Rate Gyro
(auto-pilot). Den er lavet på samme måde
som, hvad man bruger i rigtige f ly og skibe.
Transmerc Minipris .. kr.795,-

Carrera og Hegr kosler kr. 35..pf. slk. + 12 kr. porto. Send beløbet i check eller lrimærker * Vi sender over hele Skandinavien a Forbehold for tryklejl og prisændrnger.

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

03-79 19 55 mandag.fredag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00



MULTIPLEX til TRANSMERC Minipriser
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 tomgangstrimning, vendbar
servoretning, lærer/elevdrift, diagnosedrift,
frit funktionsvalg. Leveres med sender- og
modtagerakku. Tilbud så længe lager ha-
ves, Royal m. de luxe sender, kr. 3.060,-.

ROYAL DE LUXE. Som Royal, men er ud-
bygget med reduktion og mixer. lndeholder
4 miniservoer samt sender- og modtagerak-
ku. Kr. 4.060,-.

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. Desuden i 9-kanalsversion med 4
Profi-servoer (og meget specialudstyr). Få
et tilbud på Transmerc Minipris.

Multiplex servoer
Pico servo kr.370,-
Micro servo kr.350,.
Linear servo kr.275,-
Prof i linear servo .............. kr. 370,.
Profi servo ......................370,.
Mini servo kr.275,.
Nano servo .....................22'1,-
PS30 BH servo ....................................... 306,-
PS 3 servo ....................... 181,.

Multiplex modtagere
Multiplex Micro 9 modtager kr. 676,-
Multiplex 4/6 modtager kr.475,-

Multiplex tilbehør
Multiplex kontaktsæt med
indbygget ladebøsning kr.88,00
Multiplex mi nikontaktsæt .............. kr. 79,00
Forlængerledning, 270 mm ............ kr. 47,50
Forlængerledning, 600 mm ............ kr. 49,75
Forlængerledning, 1200 mm .......... kr. 54,00

Tilbud: Robbe Mars Jun.
Dette populære anlæg går ud af produk-
tion, men Transmerc har sikret sig et rige-
ligt lager, som vi sælger ud til kr. 1.485,..
Anlægget har 4-kanals sender med indbyg-
get kombi-switch, direkte servokontrol og
vendbar servoomdrejning, kan senere ud-
bygges til 8 kanaler med billige moduler.
Modtageren er 8-kanals. Anlægget leveres
med akku'er i sender og modtager, 1 servo
samt diverse tilbehør.
Netlader kr. 135,.
Multilader m. ladeområderne '1 x 25,
2x50,2 x 100 og 1 x 500 mAh - ved køb
sammen med anlæg . kr. 165,-

Robbes nye minimodtager
7-kanals modtager, der passer til Robbe og
Futaba normalstik.
Vægt:30 gram.
Mål: 52x31 x22 mm.
10 KHz kanalafstand.
Pris: TRANSMERC MlNlPRIS.

Vær sikker på, at der altid er strøm!

Robbe PB-Box
Vær sikker på, at dit anlæg altid er ladet op,
når du skal bruge det - brug en PB-Box fra
Robbe.
Pris: TRANSMERC MlNlPRIS.

EUROPA SPORT 2/6. 2.kanals FM modulan-
læ9, der kan udbygges til 6 kanaler. Vend-
bar servoretning, lærer/elev drift, diagno-
sedrift. Kan udbygges med kombi-switch
og Multinaut samt mixer. 27,35 og 40 MHz.
Frit funktionsvalg. Kr. 1.295,..

EUROPA SPORT 4/6. 4.kanals FM modulan-
læg på 27,35 og 40 MHz. Kan udbygges til 6
kanaler samt med kombi"switch, Multinaut
og mixer, har vendbar servoretning, læ-
rerlelev drift, diagnosedrift, frit funktions-
valg. Kr. 1.495,-.

COMBI 80. s-kanals FM-modulanlæ9. Kan
udbygges til 7 kanaler. Frit funktionsvalg,
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. Tilbud så længe
lager haves, kr. 1.768,..

COMBI PLUS. 5-xanals FM modulanlæg.
Kan udbygges ::i 7 kanaler. Frit funktions-
valg, diagnosedriit. Iær'er/elev drift, vend-
bar servoretning kan udbygges med Multi-
naut, kombi-svritch. C if ierentialmixer. Leve-
res med 2 servoer. serder- og modtagerak-
ku samt indbyggei reduktion. Leveres på
27 , 35 og 40 M Hz. Kr. 2.385,..

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-Iredag kl. 9.00-15.30.

03-79 19 55 mandag-fredag kl. 15.30.18.30, samt lørdag kl. 9.00-12.00

W



STORE PARTIER : BILLIGE PRISER

- RØDOVRE HOBBY
Sonlux Silke, meget let, pr. m2 kun 38,00 kr.

5 liter brændstof til gløderørsmotorer, kun 58,00 kr. + pant af dunk, 10,00 kr.

MULTIPLEX Europa Sport 4/6

- vor pris kun 1.698,- kr.
4-kanals FM modulanlæg på 27, 35 og 40 MHz. Kan
udbygges til 6 kanaler samt med kombi-switch,
Multinaut og mixer, har vendbar servoretning,
lærer/elev system, diagnosedrift, frit funktionsvalg.

RC-nyhed, kæmpe drage-fly fra Robbe.
Tilbud, kun 798,- kr.

VI SENDER OVERALT

RØDO\TRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rødovre

Tlf. 0l-70 19 04

2 Staerkc forbrndclser* E*-rffi

mlnlllum .'EJSEAPPAR^, Æ ilS
til (slag)lodning, sveisning........
Svejsning har altid været noget med store og dyre svejseanlaeg og der-
for mest til erhvervsfolk. Med Minillam kan enhver svejse.

Minillam er lille, let at bruge og gi'r dig
ubegrænsede mu ligheder.
Eksempler:
Lodning af kobberrør, optøning af frosne
rør og låse, løsning af skruer og bolte, af.
brænding af maling f ra mindre emner, voks-
ning af ski, modelbygning, bukning og
svejsning af plastik, fremstilling af metal-
skulpturer, smykkearbejder, automekanik,
finmekanik, elektronik, optik, glasmodelle-
ring, camping, krympemuffer og meget
meget mere.
Minillam svejser.iern, stå1, rustfri stå1, kob-
ber, zink, nikkel, messing, bronze, alumini-
um og div. legeringer.
Minillam med gas.og luit op til 1600"C

med oxygentilslutning op til 2750'C

I
TI

J.J. Hobby
Hovedvelen 122.2600Glostrup. ql-a543aO
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I -- gratis brochure I
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Navn: . .

Postnr.:
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Aalborg Hobby S€flic.
Nørregadel8.goqlAalborg. 08.121315
R.nders Hobbt I La3
Rådhustoryeta,UnRsnders. 06.425814
Hobbt Hst
Paradisgadc 1?, Ul Aarhus C, 06 . 12 00 62

Lelrland Hoåt' f t.g
Hospitålsgado 15, E700 Horsens. 05 . 61 60 1 1

Hobot Hy/tli
Nyg.de4,fI)Silk€borg, 06.82 1352
T.d.tt L.tdd f frobby
Nenetofl,7100veil€, 05 -82 39 14

KoLt rg llotDt
S.ndorgnde2l,dmKolding. 05.520122
Y6lF llotbt
Kqlgcnsg.{rct42,6700Esbjerg. 05.122306
J.ltJl llotD f Ebtlronit
østcrgpde t7, 6t100 Sønderborg. 0a - all sal
Oda.t llotoylorrotning
Vest€rtro,l2.soooodense. O.l2210{
Farra I Hobbftirlt l
Klosterplads 4.57(nSvendborg. O-a il 3l
CLh Xolby
Nc.regade 5,,110O Ring3t€d.

Sl.rlf.t.! HobOycenle(
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Modelflyve |r{yt 4/82
Siden sidst har Modelflyve Nyt haft
den store fornøjelse at modtage en
masse breve fra læserne - vi bringer
en del af dem videre på side 28.

På side 14 fortæller Erik Knudsen
om modelflyvning i ungdomsskolen

- et aktuelt emne, idet ungdoms-
skoleholdene starter i løbet af de
næste par måneder.

Ikke kun fritflyvende kan få glæde af
Jørgen Korsgaards tips om bygge-
teknik side 22. Og Jørgen står også
for en artikel om cyano-acrylat-
limene, som man finder længere
henne i bladet, side 35.

Luis Petersen fortæller lidt om
vedligeholdelse af motorer -herunder om udskiftning af kuglelejer

- se nærmere side 47.

Hovedartiklen om radiostyring er
Benny Juhlins beretning om sin og
Herbert Christoffersens tur til VM i
stand-off skala i Reno, USA. Læs
den side 16.

Benny skriver også om skalatræffene
under Skalahjørnet, som denne gang
findes side 40.

Jumbo-folket kan læse Flemming
Pedersens test af Tartans to-
cylindrede gløderørsmotor på side 30.

En øf de mange smukke modeller fra VM i
stand-olf skala.

Ole Meyer og Allan Hansen deltog
begge i hobbyflyver- og helikopter-
træffet på Avnø i juni. Ole skriver
om hobbyflyvning side 37, mens
Allan refererer helikopter-
konkurrencen side 3E.

Endelig er der orientering fra RC-
unionen bag i bladet med
konkurrenceindbydelser, stævne-
resultater og andet godt - side 54.

Lars Bo Johansen skriver om sin
0,8 cm3 combatmodel, Tanti, på side
20 - og Jørgen Korsgaard har tegnet
den, så alle kan bygge den.

Jesper Buth Rasmussen fortsætter
med at give gode råd til Good-Year-
entusiaster. Denne gang sker det fra
side 43.

Der har været afholdt mange
konkurrencer - resultater og
referater kan findes side 49, og hvis
man fortsætter til side 53, kommer
man til orientering fra Cl-unionen,
hvor man kan læse bl.a. hvornår de

næste konkurrencer skal afvikles.

I forlængelse af sidste nummers
artikel om Thomas Køsters
elektroniske gastimer fortæller Per
Grunnet i dette nummer om to nye
elektroniske timere, der især er
velegnet til svævemodeller. Læs
nærmere side 25.

Under orientering fra Fritflyvnings-
Unionen finder man en række
konkurrenceindbydelser - bl.a. en
foreløbig indbydelse til DM. Laes side
52 - og husk at tilmelde dig!

- Har du set, nu er der
snart dead-line igen!
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Nyheder
GAMMELMANDS-SPORT - I en interview-
undersøgelse afholdt af NFFS - den amerikan-
ske pendant til Fritflyvnings-Unionen (National
Free Flight Society) - viste det sig, at gen-
nemsnitsalderen for amerikanske fritflyvere er
48 år - en forbløffende høj alder i sammenlig-
ning med f.eks. gennemsnitsalderen inden for
andre idr€etsgrene såsom fodbold, roning, cyk-
ling osv.

PICCO-MOTORER - De italienske Picco-mo-
torer markedsføres nu i Danmark af Maaetoft
Trading I/S. Motorerne leveres i størrelserne
3,5, 6,5, 7,0, l0 og l3 cm'. Alle størrelser i RC-
versioner, nogle også i car- og marine-versioner.
Modelflyve Nyt håber senere at vende tilbage
med en test af nogle af disse motorer, der hæv-
des at have særdeles god ydelse.

PREBEN PRÆSENTERER ..... - I anledning
af sommeren og den dertil hørende flyveaktivitet
har vor RC-svæveekspert Preben Nørholm valgt
at sidde over med dette nummer af Modelflyve
Nyt. Inden han tog til Norge for at flyve med si-
ne modeller blandt nordiske venner, sendte han
dog et brev, hvori han fortalte, at han allerede
havde skrevet de tre første kapitler til en artikel
om at forberede sig til konkurrencer: >Det første
kapitel lyder sådan: >Husk at lade batterier-
ne! !!< Og sådan lyder de to andre også. Men det
kan da være, at jeg finder på lidt variation til det
fjerde.<

Kære læsere - hold ud - Preben vender til-
bage, når sommeren er forbi (og det kan næppe
vare længe)!

SVENSK EM-HOLD - Ved udtagelseskonkur-
rencerne d. 21. maj blev det svenske hold til Eu-
ropamesterskaberne for fritflyvende modeller
fundet. Under forudsætning af, at de tre bedst
placerede i hver klasse tager med, bliver holdet
følgende: FIA: Michael Borell, Bo Jansson og
Cunnar Holm. FIB: Bror Eimar, Bjorn Sbder-
strdm og Lars Linddn. FIC: Alve Hansson, Ge-
rald Bohman og Gunnar Ågren.

WEEKEND-SEMINAR - Ib Merden Kristen-
sen fra Frederiksværk Modelflyve Klub arbejder
for tiden på at arrangere et weekend-seminar for
linestyringsfolk, der underviser i ungdomssko-
lerne landet over. Formålet er at etablere et sam-
arbejde, der bl.a. skal have følgende målsæt-
ning:
l. Udveksling af erfaringer og tegningsmateria-

le.
2. Kursus i linestyring.
3. At få ensartede regningslinier for tilskud og

budgetter.
4. At finde frem til de bedst egnede modeller for

begyndere og viderekomne elever.
Der vil snarest muligt blive udsendt nærmere in-
formationer til de interesserede. Alle, der ønsker
at modtage disse informationer, bedes kontakte
Frederiksværk Modelflyveklub, v. Ib Merden
Kristensen, Nørregade 57, 3300 Frederiksværk,
tlf .02-12 58 l8 - hurtigst muligt!

NYT HEGI-KATALOG - Den danske Hegi-
importør, Vestergård Hobbyleg, har sendt os det
nye katalog fra Hegi Modellbau. Blandt nyhe-
derne bemærker man specielt det velproportio-
nerede RC-svævefly Skyline, der med en spænd-
vidde på 2,75 m og Eppler l78-profil burde være
anvendeligt til konkurrencer i F3B-klassen. Mo-
torfly-entusiaster vil måske lægge mere mærke
til, at Hegi's to nye RC-motorfly - Stranger og
Super Fli - begge er skalalignende kunstfly be-
regnet til 4-taktsmotorer. Hegi har åbenbart læst
skriften på væggen og er ved at forberede sig på

fremtidens RC-kunstflyvning med vendemanøv-
rer og skalatro program.

KULFIBER - Kulfiberrør til bagkroppe, spe-

cielt velegnede til fritflwende svævemodeller,
kan fås fra Jim Bradley, 4847 Headlee Dr., Or-
lando, FL 32812, USA. Rørene er ca. 90 cm lan-
ge og har i den tykke ende en diameter på ca. I,5
cm, i den tynde ende ca. 8 mm. Ifølge pålidelig
kilde skulle de være meget stive, og v?egten af et

rør ligger mellem 20 og 23 gram. Der kan slibes
et par gram af rørene, men det er ikke nødven-
digt. Prisen er l8 dollars for 6t rør, to for 34 dol-
lars. Dertil skal lægges l09o til porto.

Jim Bradley sælger også kulfiberplader på
18 x 60 cm i en tykkelse på ca. 0,025 mm. Sådan
en plade vejer ca. 32 gram. Prisen er 5 dollars pr.
plade plus porto på 2 dollars (dækker op til 5

plader). Kulfiberpladen kan skæres, klippes eller
braekkes (på langs) i passende stykker, der kan
pålimes som forstærkning på udsatte steder. Jirn
Bradley gør i sin beskrivelse af produktet op-
mærksom på, at kulfiber giver større styrke i
forhold til vægten end noget andet materiale,
der normalt anvendes til modelfly.

HOBBYBOKEN 1949 - Jens Møldrup beder os

fortælle, at han er blevet overvældet over den
store reaktion, der er kommet på hans indlæg i
Modelflyve Nyt 3/82 om Thulins K-jager. Han
har fået tilsendt l2-15 sæt fotokopier af de på-
gældende sider i bogen og en har været så venlig
at sælge ham et eksemplar af bogen til en rimelig
pris. Jens - og vi - siger tak for den store inter-
esse - og Jens har lovet at vende tilbage med en

beskrivelse af K-jageren, når han får bygget mo-
dellen.

t\DSKYLD - I den hellige ligestillings navn
har vi lavet en rettelse i Preben Nørholms indlæg
i \Iodelflyve Nlt 3/82, hvor han oprindelig
skrev, at man kunne købe Svæveflyvehåndbo-
gen til særpris hos KDA, hvis man var medlem
af RC-unionen. Dette rettede vi til, at man skulle
være medlem af en modelflyve-union. Og så blev
det forkert. Det er nemlig kun organisations-
medlemmer af KDA, der kan købe denne bog
(og andet godt) hos KDA til reduceret pris. Og
alle RC-unionens medlemmer er organisations-
medlemmer, mens kun et fåtal af de to andre
unioners medlemmer er det.

Undskyld til såvel læserne som Preben og
KDA.

Modelflyve Nyt tester RC-svævere
Der er skrevet mange artikler om, hvordan
man skal komme i gang med RC-flyvning,
og hvilken model man skal starte med. Du
har sikkert selv læst en del af slagsen ->vælg en letbygget model med gode, sikre
flyveegenskaber< og den slags uforpligtende
gode råd.

Men hvordan kan man finde en letbygget
model med gode, sikre flyveegenskaber,
spørger man så? Det er netop dette, som Mo-
delflyve Nyt ønsker at hjælpe med til ved at
gå igang med en systematisk undersøgelse af
byggesætsmodeller, der er velegnede for be-
gyndere. Vi har henvendt os til en række af
de største danske importører og bedt dem
om at stille hver et byggesæt til en begynder-
RC-svæver til rådighed for Modelflyve Nyts
prøvebyggere og -fl yvere.

Til vor store glæde har alle importører vist
sig imødekommende, og vi har modtaget føl-
gende begyndermodeller:
Filius (Multiplex) lra firma Maaetoft Tra-
ding I/S.
QB 1800 (Pilot) fra Silver Star Models.
Beta (Graupner) fra Ib Andersen Hobby.
Favorit (Carrera) fra Vestergård Hobbyleg.

Desuden har vi modtaget byggesæt til et

par konkurrencemodeller, nemlig:
Optima (Simprop) fra Silver Star Models.
Metrix (Top Flite) fra Jørgen Hauge.

De fire begyndermodeller regner vi med at
have færdigbygget i løbet af efteråret, såle-
des at bygge- og flyvetesten kan bringes i
Modelflyve Nyt 6/82 eller l/83.

Det skal understreges, at de fire begynder-
modeller er udvalgt af et par af RC-unionens
erfarne RC-svæveflyve-piloter. De har bedt
om at få de modeller, som de mente ville væ-
re bedst egnet for begyndere. Dermed er ikke
sagt, at der ikke er andre modeller, som må-
ske er lige så velegnede som de valgte. Forhå-
bentlig kan vi efterhånden teste mange af de
populære byggesæt, der er på markedet i

Danmark.
Det er tanken, at den første serie model-

tests skal efterfølges af tests af overgangs- og

konkurrencemodeller.
Testen koordineres af Steen Høj Rasmus-

sen, som man kan kontakte, hvis man ikke
kan vente på at se resultaterne, til de engang
finder vej til bladets spalter:

Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20, 26C0 Glostrup
Tlf. 02-45 l7 zl4 (aften)

l0



STOP PRESS
Fra holdleder Jørgen Bobjerg har vi fået
enkelte resultater fra VM for linestyrede
modeller i Sverige i juli måned.

Danskerne gjorde en god indsats -combatflyverne var oppe og hente me-
daljer - ved dette hidtil største VM for
linestyringsmodeller med ca. 23 deltagen-
de lande. Her er resultaterne:

Speed

l. Szegedi, S., Ungarn ........275,4km/t
16. Niels Lyhne-Hansen ......258,0 km/t
32. Leif Eskildsen .............. 243,0 km/ t

34. Ole Poulsen 240,3 km/t

Stunt
l. Les McDonald, USA 5813 pt.
29. Leif Eskildsen ................ .. 2464 pt.
35. Henning Forbech 2372pt.
47 . Leif O. Mortensen 2245 pl.

Team-race
l. Shapovalov/Onoufrienko, USSR:

Bedste heat: 3:26,5, finale: 6:56,3
5. Hans Ceschwendtner/John Mau:

Bedste heat: 3:36,5
27. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-Hansen:

Bedste heat:4:01,0
29. Jens Geschwendtner/Luis Petersen:

Bedste heat: 4:03,0
31. Ib Rasmussen/Ole Poulsen:

Bedste heat: 4:05,0

Combat
l. Fluker, T. jun., USA
2. Uffe Edslev
9. Benny Furbo
33. Bjarne Schou

Det danske combat-hold tog bronzeme-
daljer bag USA og Italien.

I Modelflyve Nltls oktober-nummer ven-
der vi lilbage med udførligt referat fra
VM'et.

*d t.
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TAULOV MODELFLYVEKLLIB - Taulov Modefilyveklub gør sig rigtig i medierne for tiden. Se-

nest har de Jigureret i modelflyvesommerlejrens dagblad, Vondel-Posten næsten dagligl i lejrperio-
den, og inden do i ugebladet Hjemmet med ovenståendefotogrøfi, der er taget offotografGunnar
Larsen. Billedet er taget i klubbens lokale på Taulov Skole.

DEBAT OM BANEOPSTILLING - I Model-
flyve Nyt nr. 2/82 kunne man under oplysnin-
gerne fra RC-unionen se ovenstående skitse til en
ideel baneopstilling for klasse F3B, radiostyrede
termik-svævemodeller. I det glimrende norske
blad \lodell-lnformasjon nr. 6/ 1982 kommente-
rer Ottar Stensbøl og Otto de Besche det danske
forslag med nedenstående bemærkninger:

Vi .-irerer Ottar Stensbøl: >... Med den kjenn-
j\31 r: nå har til dansk vinsjteknikk hvor flyet
:=:i+: blir >skutt< inn i banen direkte fra line-
lo.;:i_s. ril organisasjonsskissen her under klart
fonelie :olgende: - Danmark satser fortsatt på

-sup€rk:ai:igi rinsjer for å oppnå >skudd-
effekr,,. \'ed a 

'sk1'te<< 
flyet inn på banen

kan førsie 1.5-1 leg,e fl1es meget hurtig uten nev-
neverdig behor ior å stupe. Først på de siste
2-2,5 legg må man sk)1e på for å holde farten.
Dette er etter min oppiarning en utvikling som
ikke har noe med il1 tllgere å gjøre. Det angår
stattekniske apparaier og hvordan de kan utvik-
les for å aksellerere 11yei frem til utløsning. Det
er m.a.o. en parallell ril den kanadiske versjon
fra VM F3B 1981. Og neilopp dette tok CIAM
avstand fra ved de siste regeiendringer i 198 I . Et-
ter min oppfatning er det derfor trist at Dan-
mark nå er inne på en meget diskutabel re_u. Jeg
tror dette må tas opp i nordiske samarbeidsmø-
ter med tanke på å påvirke danskene ril en sun-

nere utvikling. På felles nordisk basis må vi ikke
komme borti regler som tillater slik startteknikk.
Det er flylflyger som konkurrerer, ikke startap-
parater som atpåtil utgjør en betydelig sikker-
hetsrisiko (ref. VM F3B l98l og de kanadiske er-
faringer). RCS bør her se nærmere på problemet
og foreta det nødvendige. Vi får i det lengste hå-
pe på at våre danske venner tar fornuften fan-
gen! Og etter min oppfatning er altså denne dan-
ske løsning det minste fornuftig!<

Otto de Besche skriver om samme emne i for-
længelse af Ottar Stensbøls indlæg: >... Vårt syn
er at startapparatet skal bringe modellen opp i en
utgangshdyde som står i forhold til den oppgave
som skal flys. Ideelt sett burde selve hoystarten
for modellen ha samme funksjon som stolheisen
for en alpinist, den sdrger for at han kommer
opp til startstreken og det er der konkurransen
begynner. Derfor er da også de forskjellige tillat-
te hdystartsmetoder i reglene regulert slik at de
skal gi så lik utgangshiiyde som mulig.

Flying slarl d la vinsj på speedoppgaven må
ses på som et uforutsett og uonsket misbruk av
en bestemt startmetode. Ikke bare påvirker den
resultatet uten å være en del av konkurranseopp-
gaven, men i praksis har den også vist seg å oke
faren for havari. Den optimale sikkerhet det vi-
ses til i den danske >ideale<< baneopstilling synes

å ligge i at havariene iallfall skjer utenfor hastig-
hetsbanen og landingsområdet.

RCS vil folge opp årsmdtevedtaket og er takk-
nemlig for alternative forslag til det danske, som
tross alt har en del godt i seg.<

RCS er den norske pendant til RC-unionens
styringsgruppe for svævemodeller. Otto de Be-
sche er formand for RCS.

EN RUSSER I USA - Eugene Verbitsky -
Ruslands førende gasflyver, som til daglig bor
og arbejder på Cuba (han er instruktør for cu-
banske modelflyvere) - har i maj måned været
på besøg i Canada og USA. Ifølge rapporter fra
de beærede amerikanere imponerede han meget
ved sin deltagelse i en stor konkurrence på Taft i
Californien.

TILLYKKE - Som grundige læsere af spaltcn
med navne og adresser under meddelelserne fra
RC-unionen i dette nummer vil bemærke, er der
dukket en ny titel op foran Ole Meyers navn. Ole
er pr. l. maj i år blevet udnævnt til bankdirek-
tør. Ole og Ruth Meyer har siden RC-unionens
start ydet et kolossalt arbejde for dansk RC-mo-
delflwning (og før det for fritflyvning og line-
styring). De havde RC-unionens sekretariat ind-
til l. januar i år og inden sammenslutningen af
RC-information og det gamle Modelflyve Nyt
pr. I . januar 198 I, stcd de også for redaktion og
administration af RC-information.

Tilsyneladende har det - til tider meget store

- arbejde med RC-unionen ikke belastet Ole
mere, end at han også har kunnet yde en stor og
dygtig arbejdsindsats på sit >civile< arbejde. Vi
ønsker tillykke med det nye job - og på gensyn
på flyvepladsen!

ll



FF-VM-E3 - Jo flere oplysninger, der frem-
kommer om afholdelsen af VM-83 for fritfly-
vende, jo mere speget forekommer hele affæren.
Ifølge Free Flight News har man på CIAM-Bu-
reau mødet i april 82 vedtaget, at Israel kunne
afholde VM'et med mindre israelerne ikke øn-
skede VM'et alligeve[, eller med mindre de natio-
ner, der overværede CIAM Plenar-mødet i Paris
i december 1981, stemte imod det. Disse nationer
blev derfor pr. brev bedt om at komme med ind-
vendinger mod Israel som arrangør inden den
16. juni. Hvis man ikke havde indvendinger, vil-
le man blive betragtet som tilhænger af ideen
med Israel som arrangør.

Israelerne bekræftede inden 10. maj, at de

fortsat ønskede at afholde VM-83. Fritflyvnings-
Unionen sendte et brev om, at man ønskede, at
andre muligheder for at få afholdt VM blev un-
dersøgt, før man godkendte Israel - og at man
desuden ønskede, at VM-arrangøren først skulle
godkendes på CIAM Plenar-mødet til december
tq82.

Siden er det blevet oplyst, at AMA - den
amerikanske modelflyveorganisation - har fået
en frist til udgangen af juli med at anerkendte Is-
rael som værtsnation. Så indtil videre forekom-
mer forvirringen at være nærmest total.
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kurrencerne. F.eks. har Hans Lindholm vundet
et par store svenske konkurrencer med sin Krut

- som også er forsynet med Fuji 15. Hans for-
tæller, at modellen er fantastisk god til at tlyle i
termik.

TIMERE - I de seneste numre af det engelske
Free Flight Ne*s har der r'æret adskillige indlæg
om -såkaldte >Snoopr'. timere. Bag dette eksoti-
ske narn gemmer en nl form for mekaniske ti-
mere sig. Det er simpelthen de fjederdrevne vær-
ker fra legetøjsdyr (>Nuser< og lignende, der
kan hoppe eller nikke, når man trækker dem
op), som man modificerer til at kunne køre i op
til 8-10 minutter. I disse tider med introduktion
af elektroniske timere med uhørt præcision og
driftsikkerhed er Snoopy-timerne et glædeligt
tilskud til timer-udbuddet, idet disse timere er
væsentlig lettere end de traditionelle KSB-timere
og Seelig-timere, og desuden er meget billige
(især hvis man kan købe større partier af dem).
Præcisionen og driftsikkerheden er måske ikke
nogel at råbe hurra for. Men da vægten er så lav,
at timerne kan bruges i f.eks. chuckglidere, hvor
man traditionelt ikke har termikbremse, er der
alligevel tale om et stort fremskridt.

\lT KLUBMÆRKE - Frederiksværk Model
Klub har givet os ovenstående klubmærke. Det
er Ib Merden Kristensen, der har tegnet det, og

vi kan da oplyse, at det ikke er et selvportræt.
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MODELRAKETTER - I anledning af Jesper Hansens indlæg i Modelflyte Nyt nr. 3/82 har Dan
Hune og GerloJ Sijtsma oplyst, at der i Vanløse findes en klub, der beskæftiger sig en del med dette

emne. Konstruklion og bygning foregår herhjemme, mens de tager til Sverige, når de vil ud at
>>flyve<. Klubben hedder DARK - Dansk Amatør Raket Klub og holder til på Grøndals Parkvej
108, 2720 Vanløse.

jdonumBi6 E.!6 PÅ LAGER IGEN - Modelflyve Nyt nr. 5 og 6
fra l98l har midlertidigt været udsolgt fra eks-
peditionen. Nu har vi imidlertid fået ca. 30 ek-
semplarer retur fra løssalgssteder af hver af disse

numre og kan derfor igen tilbyde komplette sæt

af årgang 1981. Bestil fra ekspeditionen - brug
evt. kuponen andetsteds her i bladet.
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DUCTED FAN - Firmaet Midwest producerer
efterhånden adskillige størrelser ducted fans og
modeller, der kan flyve med dem. Den viste ud-
gave er til en 0,8 cm' motor. Vi håber at kunne
bringe en grundig beskrivelse af denne fan-
motor og en tilhørende model i et kommende
nummer af bladet.

POWDER - eller >Krut< er navnet på den nye
svenske enhedsmodel i klasse FIC - den inter-
nationale gas-klasse (>Power<, som den kaldes i
engelsktalende lande). Modellen er konstrueret
af en samling af Sveriges førende gas-flyvere -
bl.a. Ulf Carlsson og Hans Lindholm. Modellen
er særdeles letbygget, og der er nu lavet en fuld-
størrelse tegning til den med en udførlig bygge-
beskrivelse, som kan erhverves fra SMFF, Bot
10022, 5-600 l0 Norrkiiping, Sverige. Modelfll-
ve Nyt vender tilbage til Krut i et kommende
nummer - men de mest utålmodige læsere kan
allerede nu bestille tegning og vejledning hos

SMFF. Ulf Carlsson anslår, at modellen kan

bygges med motor (Fuji 15), timer o-e alle mate-

rialer for 7-800 kr. Og så står man med en kon-
kurrencemodel - ikke en håbløs beglndermo-
del, der på forhånd er sikret sidstepladsen i kon-
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LENNOKKI - Det finske modelflyvetidsskrift
>Lennokki< er i udstyr og format tæt på Mo-
delflyve Nyt - der er dog ofret et firfarvetryk på

forsiden, så det finske blad kan vise helt naturtro
gengivelser af modeller eller rigtige fly på omsla-
get.

Fritflyvende modelfly har traditionelt været
den dominerende modelflyvegren i Finland, og
selvom RC-sporten er på stærk fremmarch, er
det fortsat fritflyvningsstoffet, der preeger Len-
nokki. Fritflyvnings-redaktør er iøvrigt den

kendte og dygtige wakefield-flwer Ossi Kilpelåi-
nen, så dette stofområde er i gode hænder. For
en læser uden kendskab til finsk er læsning af
Lennokki selvfølgelig en umulighed - man kan
kigge på billeder og tegninger, samt orientere sig

i konkurrenceresultater. I Lennokki nr. 2/82
lover Sandy Pimenoff, der er medlem af redak-
tionsgruppen, at man vil bringe et kort engelsk
resumd af artiklerne i hvert nummer. Når en så-

dan service indføres, vil bladet givetvis kunne
læses med større udbytte af ikke-finsk-kyndige.

Lennokki koster 55 finske mark (ca. 90 kr.)
om året for 6 numre for skandinaviske abonnen-
ter. Beløbet sendes til Suomen Lennokkitoimin-
nan Tuki ry, PL 9,00701 Helsinki 70, Finland.
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RC-unionens
konstruktions-
konkurrence
Nu er tiden ved at være inde til at dom-
merkomiteen skal i sving med at udvælge
vinderen eller vinderne af RC-unionens
konstruktionskonkurrence. Som det blev
omtalt i Modelflyve N5t nr. l/82 drejer
den sig om at konstruere en velflyvende
og enkel begyndermodel, der skal kunne
bygges på ganske kort tid.

For at få alle med - og give tid til at få
de sidste streger fæstnel på papiret -
ændres sidste frist for aflevering af teg-
ning, fotografier, byggebeskrivelse mv.
fra 2. august til mandag den 16. august.

Send dit forslag til RC-unionens for-
mand: Anders Breiner Henriksen

Gejsingvej 56
6640 Lunderskov

- og det skal altså være fremme senest
mandag d. 16. august!

P&T-MÆRXNING - Modelflyve Nyt blev for
nylig kontaktet af en læser, der gennem et post-
ordrefirma havde købt en nyt fjernstyringsan-
læg. Vor læser undrede sig over, at anlægget ik-
ke havde nogen af de påbudte P&T{ypegodken-
delsesmærker. Som bekendt skal anlæg, der er
typegodkendt efter de nuværende regler have ty-
pegodkendelsesskilte på såvel senderkabinet,
sendermodul, modtagerkabinet og modtagermo-
dul (selvfølgelig kun på modulerne, hvis der er
tale om modulsæt).

Det anlæg, som vor læser havde købt var
ulovligt. Det var ulovligt at forhandleren solgte
det, og vor læser ville overtræde loven, hvis han
benyttede anlægget. P&T oplyste, at der kunne
sives bøder på adskillige tusinde kroner lor disse

overtraedelser af bestemmelserne.
Det viste sig, at der r,ar sket en feji hos impor-

tøren af anlægget, og anlægget er nu L,ehørigr

mærket og ror læser har iorhåL'enilig iornøjel.e
af det. \Ien sagen bor irækks frem for at minde
alle købere ai RC-uclsil r om, at de skal sikre sig,
at mærkningen af de nye anlæg, de køber, er i
orden. Dei er selr.følgelig især forhandlerne, der
skal sorge for mærkningen - men check selv, så

du ikke risikerer at løbe ind i en bøde. Hvis man
kober pr. postordre, skal man straks reklamere,
hvis man modtager et ikke-mærket anlæg.

SKALA-SYD - Søren Dall Jensen placerede sig
på en udmærket 8. plads ved den svenske Skala-
Syd konkurrence. Søren fløj med en Nieuport ll
(lavet efter Proctor-byggesaet) og havde ingen
problemer med skalapointene. Problemerne op-
stod først, da modellen skulle flyve, for Søren
opdagede undervejs, at han ikke havde oriente-
ret sig godt nok i flyveprogrammet. Så placerin-
gen blev opnået på skalapointene.

TOP FLITEKATALOG - Top Flite's danske
repræsentant har sendt os et eksemplar af det
nye gratis Top Flite katalog. Heri finder man et

udsnit af produkterne fra det amerikanske firma

- af særlig interesse er nok den nye DMetrix(
RC-svæver, der med to meters spændvidde hol-
der sig på den størrelse, som for tiden oplever et

voldsomt opsving iinteressen i USA. Modelflyve
Nyt har fået lovning på et byggesæt til test, som
vi håber at vende tilbage til snart.
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BRITISKE MESTRE - Årets engelske mester-
skaber for fritflyvende modeller blev afholdt på
Barkston Heath. Mesterskaberne er en manife-
station af fritflyvningens status i sit hjemland
med et stort opbud af deltagere, der fordeles
over et utal af klasser. FAI-klasserne blev vundet
af tre af Englands førende modelflyvere, idet
Mike Fantham vandt FIA med fuld tid og l8l
sek. i tredie fly-off-runde (nr. 2 John Cooper fik
170 sek.). Ron Pollard vandt wakefield med 234
sek. i tredie fly-offmod Bryan Spooners l9l sek.

Og endelig vandt Stafford Screen FIC med 300
sek. i fly-offlet mod Robert Johnsons 200 sek.

SMFF I KRISE - Det svenske modelflyvefor-
bund, SMFF, er ude i en økonomisk krise, der
gør, at man i løbet af et par år skal dække et un-
derskud på ca. 100.000 sv. kr. samt stabilisere
medlemstilgangen og hindre en stor afgang. Af-
gangen er godt nok mindre end tilgangen,
men af størrelsesordenen 2.000 medlemmer pr.

år. I et forbund på 6-7.000 medlemmer er ud-
skiftningen af 2.000 medlemmer om året alt for
meget til at sikre en rimelig kontinuitet i arbej-
det.

Men netop i modgang kan man samle kræfter-
ne om de væsentlige ting, og SMFFs forbunds-
styrelse satser kraftigt på at udbrede kendskabet
til modelflyvning og at gøre medlemskontakten
bedre, så de nuværende problemer kan på læn-
gere sigt vise sig at blive starten på en fornyet op-
blomstring.

OPS SPEED 2,5 - Der er kommet en ny FFL
motor på markedet, nemlig OPS Speed 2,5, som
er opbygget på grundlag af deres 3,5 cm' motor.
Den skulle have en ydelse på 0,65 HK ved 23.000
omdr./min. og I,35 HK ved 33.000 omdr./min.
i potteversionen. Motoren skulle have en vægt
på ikke mindre end207 gram, så FFL står i den-
ne forbindelse for Forberedt For letning.
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NFFS MODEL OF THE YEAR - Jørgen Korsgaards serie af Al-modeller er blevet valgt som >rårels

modek< i klassen af den amerikanske fritflyvningsorganisation NFFS. I den anledning bringer vi her
tegning til >Hol Max<, der blev brugt til at vinde DM med i 1980. Tegningen kan ses iskqla l:5 i Mo-
delflyve Nyt 6/80 (som stadig kan købes på bladets ekspedition ....).
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Modelflryning i ungdomsskolen
Erik Knudsen har igennem en
årrække undervist en række
ungdomsskolehold i
modelflyvning. Her fortæller han,
hvordan man bærer sig ad med at
få oprettet ungdomsskolehold i sin
kommune.

Modelflyvning er nu et anerkendt iag i den
kommunale ungdomsskole lor l4-18 årige.
Mens der for nogle år siden kun fandtes en-
kelte hold landet over, så er der nu model-
flyvehold på mange ungdomsskoler. Det er
en tendens, som ganske afgjort vil fortsæt-
te, og det kan selvfølgelig ikke undre aktive
modelflyvere, som nok alle vil skrive under
på, at modelflyvning >bidrager til at give
deres tilværelse forøget indhold.< Dette er
nemlig et af ungdomsskolens formål ifølge
undervisningsministeriets bekendtgørelse

-p.{
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nr. 316 af 27. juni 1980, der handler om
ungdornsskolens indhold og omfang. I den
læses også, )at der kan oprettes almene
ungdomsskolekursus inden for alle emner,
hvori unge måtte ønske undervisning i de-
res fritid.<

Så det formelle grundlag for at optage
modelflyvning som fag i ungdomsskolen er
absolut i orden. Dette nævnes, da enkelte
kommuner kan have den opfattelse, at mo-
delflyvning ikke hører hjemme i ungdoms-
skolen.

Det er indlysende, at vi som aktive mo-
delflyvere må være interesseret i, at så man-
ge som muligt stifter bekendskab med mo-
delflyvning på en måde, så de opdager,
hvilken spændende hobby/sport det er.

Som undervisere på modelflyveholdene
er aktive modelflyvere oplagte emner, idet
de vil kunne undervise både i bygning og
flyvning. En sløjdlærer kan nok hjælpe en

Det kan sagtens lade sig gøre ot bygge
ntodeller i et alntindeligt sløjdlokale.

elev med b1'gning, men kun hvis han selv er
aktiv modelfllrer vil indfll'ningen af mo-
dellerne foregå på rette måde. dr,s. uden
havarier og knuste drømme.

Derfor - hold die ikke tilbage med at til-
byde dig som underviser. Det er ikke nød-
vendigt med pædagogisk uddannelse og er-
faring for at begynde - det vigtigste er in-
teresse for sagen. I øvrigt tilbydes der også
inden for fritidsundervisningen et alment
voksenpædagogisk grundkursus, som man
kan tage for at dygtiggøre sig.

Oprettelse af modelflyvehold
Hvad gør man så, hvis man gerne vil delag-
tiggøre andre i verdens mest spændende
hobby/sport?

En måde er at kontakte ungdomsskolein-
spektøren i sin kommune og fortælle ham,
at man har et godt forslag til et nyt fag, der
vil tiltrække mange elever. Da økonomien
spiller en stor rolle, vil et budget over opret-
telse af holdet samt materialeforbrug inter-
essere ham meget, så det har man klar med
det samme.

En bedre måde at få et hold oprettet på
vil være, hvis en flok unge henvender sig til
ungdomsskoleinspektøren og beder ham
oprette et modelflyvehold. Hvis de så sam-
tidig kan møde med en instruktør - evt.
dig - har de løst et af inspektørens proble-
mer. Når alle formaliteter vedrørende op-
rettelsen er i orden - dem klarer inspektø-
ren - optages faget på ungdomsskolepla-
nen. Holdet vil så blive oprettet, hvis
mindst l2 elever tilmelder sig. Enkelte
kommuner tillader færre elever på holdet.
For øvrigt er 12-15 elever et passende antal
på et hold, så lad være med på dit første
hold at tage flere med, hvis det er begynde-
re alle sammen.

Modelbygning
Nogle steder har man oprettet hold i model-
bygning for at samle elever nok til et hold.
Det kan være udmærket, men det må fore-
trækkes, at faget hedder modelflyvning.
Modelbygning kan jo være så meget - pla-
stikmodeller, skibe, biler osv. - og det er
altsammen udmærket, men kan medføre,
at hovedvægten lægges på bygning af mo-
deller. Flyvning kommer så i anden række
eller glemmes helt - og det er galt. Alle ele-
ver skal selvfølgelig have et tilbud om hjælp
med indflyvning af modellerne - enhver
modelflyver ved, at det øjeblik, hvor man
har mest brug for hjælp, er når den første
model skal prøves. Kommer den ikke til at
flyve, så er interessen måske væk for altid.
Skønne spildte kræfter.

Indflyvnings-weekend
Men en instruktør kan jo ikke være ekspert
i alle grene af modelflyvning? Nej, og det er

Ungdomsskolen i Skjern har denne QB 1400
svæver, som eleverne kan lære at flyve
radiostyring ned.
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i erkendelse af dette, at Fritflyvnings-Unio-
nen i år arrangerede en indflyvnings-week-
end for fritflyvende modeller bygget i ung-
domsskolerne. CL og RC-unionerne vil
formentlig tage ideen op, så der hvert år
bliver mulighed for hjælp til indflyvning af
alle tre kategorier af modeller. Meget få in-
struktører vil kunne klar indflyvning al alle
tre typer modeller.

Vælg den rigtige model
Når man begynder med et hold, vil det væ-
re klogt at lade alle bygge en enkel begyn-
dermodel, så de lærer byggeteknik fra
grunden. Hvis en elev har bygget meget før,
så bed om at se nogle al hans modeller, og
afgør så ud fra dem, om han kan klare svæ-
rere typer. De fleste elever møder med en
lorestilling om straks at bygge store radio-
styrede skalamodeller - helst med fire mo-
torer! Der må man være hård og lorklare
dem. at det er den sikreste rej til liasko.

En sr'ær'emodel eller linestl'ret model
kan de allerfleste kiare b1'gning af og fl1v-
ning med. En radiosty'ret model kan nok
b1'gges. men kraever store investeringer af
eleien. og går det galt og interessen tabes,
så er pengene smidt ud af vinduet.

Eiter den første model bør eleven stilles
megei frit i sit valg al model. Læreren har
nu også et grundlag lor at rådgive, da man
nu kender elevens anlæg lor at bygge -
eleven er selv også mere realistisk ved valg
al sværhedsgrad.

Yigtigt at få en model
på vingerne hurtigst muligt!
Det tager nogen tid at bygge selv en begyn-
dermodel - så lang tid, at nogle måske ta-
ber interessen imens. Af den grund, og også
fordi det er vigtigt hurtigt at komme til at
flyve med noget, kan man udmærket lade
eleverne begynde med en lille chuck-model,
en lille gummimotormodel, måske en elek-
trisk polfllvningsmodel - typer, der alle er
hurtige at bygge og kan fl-vves indendørs i
gymnastiksalen eller udendørs på sports-
pladsen. Lad f.eks. alle b-vgge en indendørs

chuckmodel, lån gymnastiksalen og lav en
konkurrence - man kan lære meget om
trimning på sådan en aften.

Kursuslokalet kan være et sløjdlokale el-
ler formningslokale. Helst skal der være et
rum i nærheden med udsugning eller gode
udluftningsmuligheder, hvor man kan dope
og køre med motorer uden at blive kvalt el-
ler forgiftet. Vigtigt er det også, at der er et
aflåseligt opbevaringsrum, så andre, der
bruger lokalet, ikke kan komme til model-
ler og værktøj. Det er spændende ting at
pille ved.

Før du begynder, må du sikre dig, at
økonomien er i orden. Du må lorlange et
startbeløb til indkøb af byggebrædder,
værktøj, lim, dope mm. (ikke under 1800-
2000 kr.) samt et beløb til materialeforbrug
for den enkelte elev (det varierer fra ca. 120
kr. til ca. 300 kr. pr. elev afhængig af, hvil-
ken kommune man bor i). De materialer,
der bruges yderligere, betaler eleverne selv.
120 kr. række lige til en Abdul og en chuc-
ker.

Indoktrinering i skolen må jo ikke finde
sted, og det er vel klart, at jeg som fritflyv-
ningsfanatiker gerne ville indoktrinere mine
elever til at være det samme. Men man må
bekæmpe sine tilbøjeligheder og indse, at
når den første model er bygget, så har ele-
verne krav på at blive prsesenteret for flere
former for modelflyvning, så de selv kan
vælge. Her må det vaere oplagt at invitere
gæsteinstruktører, der så med ildhu kan
fortælle om deres form for modelflyvning.

For at eleverne kan prøve de lorskellige
grene af modelflyvningens glæder, kan
man lade grupper af elever bygge modeller i
fællesskab til ungdomsskolen, så den efter-
hånden råder over f.eks. en svævemodel,
en linestyret model, en radiostyret svæve-
model osv., osv. Disse modeller kan alle så
prøve at flyve med.

Det er klart, at alt dette ikke nås på dn
sæson, men som regel fortsætter en del ele-
ver året efter sammen med nybegyndere, og
hvis først modelflyveholdet er et last fag på
planen, vil man nok kunne lå ungdomssko-
len til at investere i motorer, radioanlæg,

Her er en elev igang med at beklæde en Abdul-
vinge. Nelop beklædning er noget of det
vanskeligste Jor ny modelflyvere.

polflyvningsanlæg, COr-motor, og hvad
der ellers hører til. Eleverne kan så prøve de
forskellige grene, inden de selv begynder at
investere større summer i materiel.

Et par højstartsspil, en 0,8 cm' gløde-
rørs- eller dieselmotor samt en CO,-motor
kan man sikkert få lov til at købe hjem alle-
rede første år.

Et samarbejde med et evt. elektronikhold
kan måske også føre til et polflyvningsan-
læ9.

Fortæl selv!
Artiklen her er kun nogle spredte betragt-
ninger og lidt oplysninger om modelflyv-
ning i ungdomsskolen. Modelflyve Nyt stil-
ler gerne sine spalter til rådighed for folk,
der vil fortælle om, hvad de arbejder med

- især praktiske tips vedrørende gode byg-
gesæt, indkøbssteder, tilrettelægning af un-
dervisningen mm. er velkomne, så alle in-
struktører kan få glæde af erfaringerne.

Hvordan kan modelflyverne hjælpe ung-
domsskolelærerne?

For det første ved, at deres sekretariater
kan anvise personer rundt om i landet, der
kan hjælpe instruktørerne med deres gren
af modelflyvningen.

For det andet ved at arrangere kurser i
bygning af og flyvning med begyndermo-
deller for lærere, der nok behersker deres
egen modelflyvegren, men gerne vil kunne
hjælpe eleverne med alle tre grene. Kurser i
stil med, hvad Hans Rabenhøj har lavet
med linestyring og polflyvning.

For det tredie ved at arrangere indflyv-
ningsweekender (måske en lælles) for de tre
modelflyvegrene.

Jeg vil faktisk tro, at de tre unioner alle-
rede nu er i stand til at hjælpe vordende
ungdomsskolelærere med kontaktnavne.
Hvad kurser og indflyvningsweekender an-
går, må unionernes bestyrelser overveje ini-
tiativer - eller er det en opgave for Dansk
Modelflyve Forbund?

Betænk dig ikke - mangler der et mo-
delflyvehold på din kommunes ungdoms-
skole, så gå i gang. Du vil ikke fortryde det,
men kan glæde dig til mange gode timer
sammen med dine elever.

Vil du vide mere, er du velkommen til at
kontakte: Erik Knudsen

Amagervej 66, 6900 Skjern.
Tlf. 07-35 17 67

OBS!
Se notitsen på side l0 ont afholdelse af seminar

for ungrtomsskolelærere. Maske var det noget

for dig, ht'is rlu har tcenkt at undervise på ung-
domsskole!
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i, og turen varede kun l0% time. Og så

kom vi både over Grønland og Canada. I
San Francisco stod to svenske kammerater
og tog imod os i lufthavnen, og med dem
kørte vi til Reno i Nevada, en tur så lang
som fra København til Skagen, ca. 450 km.
Vi havde truffet en aftale med det svenske
hold om at dele biludgifter, det blev kørslen
lidt billigere af, men det bandt nok begge
hold mere i bevægelseslriheden, end vi hav-
de regnet med. Se nu bare disse to svenske
kammerater, der måtte køre denne lange
tur to gange kun for at hente os.

Reno er en lidt speciel by, kan man roligt
sige. Man ser spilleautomater, de såkaldte
enarmede tyveknægte, allevegne. På det
hotel, hvor vi var indlogeret, og som har
navnet >Cirkus-Cirkus<, var der ca. 1000

stykker af dem, foruden en masse elektro-
niske spil, andre spil og en masse grønne
spilleborde. Det var ikke for ingenting, at
hotellet havde fået det navn. Det vrimlede
med mennesker her fra tidlig morgen, når
vi gik hen for at få morgenmaden, og til sen

aften, på den tid hvor vi omsider søgte vore
senge.

Vi ankom til Reno ved ca. 23-tiden lør-
dag, men da der er en tidsforskel på 9 timer
mellem Danmark og Nevada, var det ved 8-
tiden søndag morgen hjemme i Danmark,
og vi var godt trætte. Det indre ur var nok
også gået lidt i uorden.

Næste dag ved l0-tiden kørte vi så med
de svenske biler de 17 km ud til Reno pri-
vatflyveplads, hvor VM-stævnet skulle af-
holdes. Vi blev indskrevet, fik en plasticpo-
se med alskens forskellige lime, sandpapir,
program, plakat og mange andre ting, samt
vore identitetskort.

ll-int Revnders fra Belgien vandt VM for
.s t a n d - r t l- f .s k a I u m ode I I e r nted de n ne flot t e

.\Ioscluito \1k. II'.

Gang i stævnet
Så var vi klar til at tage fat. En hangar var
blevet tømt for privatfly, den var blevet
fyldt med borde med hvidt plasticovertræk.
og på disse borde var der så anbragt navne-
skilte. Lidt inden ior op ad højre sidevæg
fandt vi skiltet, hvorpå der stod >Herbert
Christoffersen, Danmark<. Det bord og
den lille plads bagved blev vores tilholds-
sted i de syv dage, hvor VM-skalastævnet
blev afholdt. I starten havde vi 6n stol til
deling, men efter et par dages forløb, fik vi
dog organiseret 6n til.

Herbert fik pakket sin Catalina ud af
kassen, som han havde fremstillet specielt
til denne tur. Kassen lignede faktisk en mel-
lemting mellem en cellokasse og en kiste.
Da den skulle gennem tolden, og der blev
spurgt, hvad det var, og vi svarede, at det
var Herberts svigermor, var vi nær ikke
kommet igennem.

Modellen blev nu pakket ud og samlet,
og man bad Herbert om at sætte den ud
foran hangaren, hvor der også stod nogle
andre udpakkede fly, og så blev der foto-
graferet. Der var meget stor interesse om
Catalina'en, som sammen med to Mosqui-
to'er var eneste flermotorede fly. Der var
ialt indskrevet 25 stand-off modeller (F4)
og l8 >museums-skalamodeller (F4-C) til
dette verdensmesterskab. Således var der to
konkurrencer, der skulle afvikles, og vores
klasse, stand-off (semiskala), var den før-
ste, der skulle i ilden.

Statisk bedømmelse
Næste dag var det mandag, og her skulle
konkurrencerne starte. Kl. l0 begyndte den
statiske bedømmelse. Den foregik i hanga-
ren på en balkon, der var så smal, at dom-
merne kun kunne sidde på deres stole i tre
meters afstand fra det bord, hvorpå model-
len stod, og så måtte ejeren selv dreje flyet i
alle vinkler. En lidt ringe løsning syntes vi
til en VM-bedømmelse. Men dommerne var
absolut velkvalificerede og udvalgt af FAI.
Der var iøvrigt 5 statiske dommere og sene-

re viste det sig, at man også brugte 5 dom-
mere til flyvebedømmelsen.

Iøvrigt opstod der en dum situation ved
starten af bedømmelsen, da den amerikan-
ske stævne- og konkurrenceleder Mr. B.
Groves, der var en lidt ældre og noget fyl-
dig John Wayne-type, meddelte ved et ha-
stigt indkaldt holdledermøde, at han havde
besluttet at tillade en uindskrænket brug af
billeder til bedømmelsen af modellerne.
Men det var imod FAl-reglerne, som var
udsendt før stævnet, så svenskerne og vi
danskere besluttede at protestere. Da han
hørte det, forandrede han straks til det rig-
tige antal, tre billeder ialt. Det var første
gang, at vi konstaterede, at konkurrencele-
derens kendskab til reglerne ikke var så
godt.
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Med verdenseliten til VM
i Stand-off Skala for RC-modeller
Til VM i Reno, USA d. 13.-19. juni l9B2

Benny Juhlin har været med
verdenseliten til VM i FAI stand-
off skala i Reno, USA.
Stadig forpustet oven på denne
store oplevelse fortæller han her
om konkurrencen, flyene og
deltagerne fra det hidtil største
verdensmesterskab for
radiostyrede skalamodeller.

Hvor skal man dog begynde og hvor skal
man ende? Jeg er netop kommet hjem fra
den længste rejse, jeg i mit liv har foreta-
get. Fra jeg stod op, til jeg igen kunne kom-
rne til ro, gik der 27 timer. En lang dag,
mcn takket være jelalderen lod det sig gøre
på denne tid at rejse omtrcnt om på den an-
den side af jordkloden.

Rejsen i sig selv er cn hel historic, som
jcg ikke skal trætte jer med, men kort kan
jcg da fortælle, at vi, der rejste, var Her-
bert Christoffersen fra NFK, der skulle del-
tage mcd sin Catalina PBY-5A, og jcg, der
skulle være holdleder - sådan en skal man
have - mekaniker, fotograf, smalfilmska-
meramand og endelig reporter for Model-
flyve Nyt. For da ikke også lige at nævne
Hcrbcrts og mit job som medlemmer af sty-
ringsgruppcn for skala i Danmark. I den
egcnskab skulle vi samlc fiduser og erlarin-
ger, så vores hold om to år til VM i Fran-
krig står så godt rustet som muligt for en
god placering.

Først gik rejsen til London mcd et DC 9
lly, og dcrcfter - eftcr ct par timcrs op-
hold - videre til San Francisco med
jumbo-jct. Det er et dejligt stort fly at rejse
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Kl. 12 middag var der åbningsceremoni.
Den startede med en velkomst fra mr.
Groves, fra FAI's formand og mange flere.
Derefter blev hvert deltagerlands flag hejst
af landets holdleder og holdet stillet op bag
flagstangen. Bag den danske stod Herbert
og fyldte så godt op, han kunne, som det
danske hold. Flagene blev sat til national-
melodien pr. båndoptager, og alle var me-
get bevægede .... Det er dog muligt, at det
mere skyldtes varmen (34' C), at vandet
løb os ned al kinderne.

Ca. kl. l4 blev Herberts Catalina bedømt
statisk. Det var spændende, men der var
mangler i Herberts dokumentation. I må-
nederne inden afrejsen havde han nærmest
stået på hovedet for at finde en ordentlig
treplansskitse (officiel) af sin model. Til
sidst lykkedes det gennem flyhistorisk fore-
ning at skaffe en, men det viste sig, at netop
Herberts type, PBY-5A, manglede, der var
næsten alle andre varianter af Catalina'en,
men der var detaljer, som ikke passede på
denne 5A-type, siderorets form f.eks. mm.
Dommerne har jo ikke andet end skitsen at
dømme ud fra, så vi forventede ikke, at
pointene ville blive høje. Den blev alligevel
bedømt pænt. Især var der et punkt, hvor
dommerne gav meget lin karakter, det var i
håndværksmæssig udførelse. Her fik Her-
bert en karakter på1 af l0 mulige, og det er
et fint resultat.

Problemer med arrangement
og flyveplads
Der blev mandag holdt et holdledermøde,
hvor flyvereglerne og RC-flyvepladsens be-
grænsninger blev meddelt os. Efter vor me-
ning var der for strenge begrænsninger på
det flyveområde, der var stillet til rådighed
ior VM-stævnet. Det værste var nu nok, at
der umiddelbart op til os lå en meget benyt-
tet start- og landingsbane for privatfly og
svævefly. Efter de fleste deltageres mening
var dette ikke gode forhold. Det sammen
med det faktum, at pladsen lå i 1500 meters
højde, gjorde vilkårene for deltagerne lidt
ringere end ønskeligt.

Under dette møde visie det sig igen. at
mr. Groves burde have sat sig lidt bedre ind
i FAI-reglerne. Der var flere punkrer, hvor
han handlede forbi disse regler, og midt un-
der det hele måtte et engelsk medlem af
FAI-juryen Dennis Thumpston, give sig til
at læse disse regler højt for ham med sit
meget fine Oxford-skolede sprog, der var
en pudsig modsætning til mr. Groves
stærkt udprægede amerikanske. Men man
nåede da til enighed om retningslinierne.

Efter den statiske bedømmelse kunne
Herbert lige nå en prøveflyvning her man-
dag eftermiddag. I den varme sol fik vi Ca-
talinaen båret ned til startpladsen, der lå
400 skridt fra hangaren, vor standplads.
Det er langt at gå i bagende sol. Stræknin-
gen blev vi dog snart fortrolig med. Det gi-
ver motion at være til VM. De 800 skridt
frem og tilbage gik vi godt l0 gange om da-
gen - i en uge!! - På asfalt, der var så

forlsæltes næste side

*
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Sv ens kere n Mic hae I Carlss on
havde i starten af
konkurrencen vrøvl med sin
motor i sin Pfaltz 2 DXII,
som har sidste dr vandt NM
med. Her ved VM blev
modellen nr. 2 i stand-off-
klassen.

Her er en model på vej fra
hangaren, hvor modellerne

kunne stå mellem

flyvningerne, ud til
flyveomrddet.

Det danske hold i modlys!
Forrest Herbert
C hris toffe rsens Cal a I i na, t i I
';enslre Herbert selv og til
højre holdleder Benny
Juhlin, der sarntidig vor
.\{ode l.fl 1' v e I'y t s u d se n d t e

rnedorbejder.
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Fra øverste venslre hjørne og med
uret: Australieren Greg Watson blev
nr. 15 med denne Christian Eagle
IF. Englænderen Mick Reeves blev
nr. 2 i museums-skalaklassen med
denne Spitfire IX. Derunder er
svenskerne i gang med Roy Nilssons
museums-skala Tiger Moth, sont
blev nr. 8. Næste billede viser,
hvordan man beskyttede modellerne
mod den bagende sol. Nederst
endnu en Tiger Moth tilhørende
L.R.G. Ackroyd fra New Zealand.
Ved siden af delte et vue over
startområdet. Derover
sydafrikaneren P. Martins Sopwith
Pub, der blev nr. 14. Næste billede
er Charlie Chambers (USA)
Grumman Cougar joger. Trods 2
styrt blev han nr. I I. Og herunder
ses G. Smiths Pornilio PE, der i
stand-off skala-klassen gav England
en 9. plads.
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varm, at den brændte igennem skosålerne.
Mærkeligt nok var der ingen problemer

med Herberts motorer. Der var sørget for
en brændstofekspert på stedet, og han
hjalp mange. Herbert fik en blanding med
590 nitromethan og 20% olie, og hans Ca-
talina brummede lystigt. Der var ellers
mange, bl.a. svenskerne, der havde vanske-
ligheder med deres motorer, vel på grund af
varmen og den tynde luft. De fleste brugte
omkring 20-30t/o nitromethan i deres tan-
ke.

Så gik Herbert i luften, og det var første
gang jeg så denne nye model flyve. Den fløj
virkelig godt, meget mere skalarigtigt end
hans første af samme type, den han blev nr.
to med ved DM-81. Det var et smukt fly i
luften, og vi var lettede over den pæne
prøveflyvning. Der var mange tilskuere der
så på, og de klappede meget, det var tyde-
ligt, at Catalina'en havde publikumstække.

Start på flyvningerne
Næste dag gik det så løs. Denne tirsdag var
der planlagt to flyverunder, og den tredie
skulle så flyves onsdag. Herberts startnum-
mer var som næstsidst i rækken, nr. 24. -
Omkring kl. 13.30 skulle han så i luften.
Solen brændte og det viste sig, at det blev et
problem. Som en af de valgfrie manøvrer
havde Herbert valgt at demonstrere sine
floats (pontoner). De ligger som vingeaf-
slutning, når Catalinaen flyver, men bevæ-
ges ned ved landing på vandet. Disse floats
blev bevæget ned ved hjælp af nogle pla-
stickabler. Vi stillede modellen frem i god
tid, og solen stod højt og varmede stærkt.
Pludselig viste det sig, at disse floats hang
ned ca. I cm under planet. Solen havde fået
plastickablet til at udvide sig. Så valgte
Herbert at sløjfe demonstrationen, og fæst-
nede dem på plads med knappenåle.

Det viste sig, at Herbert ikke kom til at
mangle en manøvre på trods af dette med
varmen, for han fik faktisk foræret en
valgfri manøvre af disse FAl-dommere. Vi
har troet herhjemme, at man skulle flyve en
demonstrationsrunde med en flermotoret
model, før det gjaldt for en manøvre. Det
er forkert. Blot flyet gennemfører flyvnin-
gen, og det er flermotoret, får det points
for en demonstrationsflyvning.

Der var selvfølgelig nerver på ved denne
flyvning, men det gik godt, indtil landings-
runden. Da Catalina'en var i medvindsbe-
net, gik den ene motor ud, og Herbert råb-
te, at den var ude af kontrol. Spænding
over hele pladsen. Det lykkedes efter et dyk
at få flyvehastighed på og at rette den op li-
ge lør landingsbanens grove og varme as-
lalt. \Ien hjulene ville ikke ud, han måtte
mavelande, men bortset fra lidt afskrabnin-
ger i bunden og på pontonerne var flyet
uskadt, ri åndede lettet op, og publikum
klappede så Herbert næsten rødmede. Vi
kørte op til hangaren i en speciel flyambu-
lance, beregnet til brug ved havarier, og re-
sten af eftermiddagen reparerede Herbert.
Balsa på de afslebne steder, male og lod-
ning af den trækstang til understellet, der
af en eller anden grund r,ar knækket. Inden

vi lorlod flyvepladsen om aftenen, var Ca-
talina'en klar igen, og heldigvis var man ik-
ke nået til Herberts anden runde.

Først onsdag ved middagstid fandt den
sted. Temperaturen var oppe på 38" C. Vi
dækkede Catalina'en over med håndklæ-
der og gjorde dem våde. Der var tre start-
boxe, og spændingen steg. Første startbox,
anden startbox, sidste startbox - og så

skulle der startes, men pludselig blev der
givet besked om, at der skulle være en pau-
se på l0 minutter. Det er ærgerligt, når
man lige har gejsten oppe og ellers er ved at
smelte af varme. Nå, de ti minutter gik og-
så, og så skulle vi starte. Motorerne blev
tørnet og gik straks igang og kørte pænt, og
vi var klar til taxi, ja, vi var faktisk be-
gyndt, da vi blev stoppet. Der var sket en
fejl, de havde glemt at checke frekvensen
af, om den nu også var fri. I ca. fire minut-
ter stod vi så og ventede med snurrende mo-
torer. Nu begyndte nerverne at komme
uden på tøjet. Endelig fik vi starttilladelse
og gik i luften. Tilsyneladende gik alt godt,
og alt fungerede. Det blev også en nydelig
landing, og vi åndede lidt op, mens vi tørre-
de sveden af panden. Indtil det blev klart
for os, at vi havde sprunget to manøvrer
over. - Og det var min skyld. - Jeg var
knust, og Herbert brugte pludselig lidt stør-
re ord end han plejer. - Nå, der var jo en
flyvning til, og man fløj ikke med de nye
rettelser til reglerne, der siger, at det er de
to bedste flyvninger, divideret med to, der
gælder, men efter de gamle bestemmelser,
hvor det er den bedste flyvning, og kun
den, der gælder. De nye rbttelser gennem-
fører man først internationalt fra l. januar
83, skønt man nationalt har gennemført
rettelserne i år. Der var altså tid til at vinde
slaget ved den sidste flyvning, der skulle
finde sted ved aftenstid.

Sidste flyvning
Men ak og ve og gru!! - Da vi ved l8-tiden
igen stod i startboxene, blev vejret rnærke-
ligt. Nogle store skyer trak sammen om
bjergtoppene, der omgav Reno-privatflyve-
plads, og kort tid efter begyndte det at stor-
me vildt og uhyggeligt, med små skypum-
per dekorativt omkring os. Flyvningen blev
aflyst for denne dag, og humøret var lidt
nede,

Der biev nu holdt briefing for holdleder-
ne, og her blev det meddelt, at man ville
flyve stand-off klassens sidste runde færdig
efter den første runde af museumsskala-
flyvningen, der efter planen skulle starte
torsdag morgen. Der manglede kun 7 pilo-
ter og nogle omstarter i at stand-off-kon-
kurrencens tredie runde var færdig, og man
mente, at denne så skulle starte omkring
middagstid torsdag. Desværre blev denne
information kun givet mundtligt og på
drævent amerikansk, og ikke skriftligt som
man bør, når der er så mange nationer sam-

let. Både Herbert og jeg var tilstede og fik
det samme ud af ordene. Senere næste dag
snakkede vi med Leif Leverin, den svenske
holdleder, han havde forstået, at tredie
runde måske ville blive udsat til fredag.

Næste dag var Herbert og jeg på pladsen

kl. 11.30, men nu fik vi noget andet at vide.
Det var blevet bestemt, at sidste runde i
stand-off skala skulle flyves lørdag mor-
gen. Vi blev sure. Det ligner ikke noget at
lave om på de ting, der var blevet vedtaget
og ikke informere om det. Informationen
ved dette stævne var for dårlig. Der burde
være en briefing på et bestemt tidspunkt
hver dag, og til den skulle der udleveres
skriftligt materiale. Her var vi ganske enige

med det svenske og det finske hold.
Vi kontaktede nu stævnesekretæren og

flyvedommerne, og efter lidt snakken blev
det fastslået, at der var lørdag formiddag,
tredie runde skulle flyves, og så tog Herbert
og jeg på tur rundt i Reno's lidt fjernere
omegn. Vi så optog af indianere og nybyg-
gere med prærievogne, jeg tror, det var til
en filmoptagelse. Vi var ved en meget stor
og smuk sø, Lake Tahoe, der lå i et rigtigt
wild-west landskab, vi var over bjergtoppe
med et tykt lag sne på trods af den store
varme i dalene. Næste dag var vi i en gam-

mel velbevaret wild-west by ved navn Virgi-
nia City og så på wild-west museum. De
ældste ting var omkring 125 år gamle, men
deres fortid går jo heller ikke særlig lang tid
tilbage, og vi fik købt et par drabelige wild-
west cowboyhatte, og sad i en gammel wild-
west bar og fik os en drink.

Men så var vi også tilbage til vores stæv-
ne igen. Det var lørdag morgen k. 7.30.
Museumsskalaflyene havde endt deres sid-
ste runde fredag, og nu skulle de sidste syv

fra stand-off skala flyve deres sidste runde.
Vejret var ideelt her lørdag morgen, ikke

for varmt og ingen vind. Vi gjorde os klar i
startboxene, og da det var vores tur, starte-
de Herbert op uden problemer. Der var lidt
rigeligt med aktivitet på den start- og lan-
dingsbane, der lå klods op af vores flyve-
område, men til alt held generede det ikke
Herberts flyvning. Og denne tredie flyvning
forløb uden uheld og blev også ganske god.
Publikum var meget begejstrede for Catali-
na'en og klappede, da Herbert landede -
en virkelig pæn landing, men desværre lige
uden for landingscirklen. Det lunede, og vi
var lettede og syntes, at Danmark var ble-
vet repræsenteret på en værdig måde. Vi
synes, at vi kunne være det bekendt.

Da flyverunden var færdig, var der ca. 2
timer til præmieoverrækkelsen, og i den tid
blev vi vidne til et dejligt skue. En masse

skønne gamle veteranfly og selvbyggerfly
rullede frem på pladsen lige foran os, hvor
vi lige havde fløjet. I spidsen kom et helt
vidunderligt tre-motorers gammelt
passagerfly, navnet var Ford Tri-motors,
kaldet Tin-Goose (oversat: blik-gåsen).
Flyet, der var fra 1926, mindede meget om
de gamle Fokker-fly, som DDL fløj med
før krigen. Det var et privat hold, der ejede

og vedligeholdt ogfløj det, og det kan ikke
have været helt billigt. Der var desuden en

række veteranfly: PT-17, Tiger Moth, en

Sigelitz m. fl., og af selvbyggerfly var der et

Corsair jagerfly i rZ størrelse, en Pitts Spe-

cial og mange flere. Alle gik rundt imellem

.forlsætles næsle side
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disse vidundere, også mens de startede og
landede og kunne ellers se på og pille ved,
hvad vi jo nok ikke ville kunne opleve i
Danmark. Men skønt var det.

Vinderne
Kl. 14 var der så præmieoverrækkelse. Det
viste sig, at det var en belgier, Wim Reyn-
ders, der havde placeret sig som verdensme-
ster for 1982, med sin dejlige stand-off mo-
del af en Mosquito Mk. 4. Nr. 2 blev sven-

skeren Michael Carlsson med sin Pfalz fra
1. verdenskrig, den han også vandt Nordisk
Mesterskab med i 81. Nr. 3 blev en italie-
ner, C. Mapelli med sin Baby Ace mod. D.

Det svenske hold vandt holdkonkurren-
cen med tre fine individuelle placeringer:
Michael på andenpladsen, Kjeil-Åge Elofs-
son som nr. 5 og Lars Helmbro som nr. 6.

Nr. 2 i holdkonkurrencen blev det italien-
ske hold, mens det amerikanske hold blev
nr.3.

I museumsskala placerede England sig på
både l. og 2. pladsen med Frankrig på 3.

pladsen. Det blev også det engelske hold,
der vandt holdmesterskabet med Canada
som nr. 2 og Tyskland som nr. 3.

Men hvad så med Herbert? Jo, jo, det
var ikke så galt. Det var jo nogle skrappe
drenge, vi var kommet iblandt, og af de 25

deltagere blev Herbert placeret som nr. 17.

Havde dokumentationen været helt iorden,
ville Catalina'en være kommet ind blandt
de 10 bedste. En håndværksmæssig karak-
ter på 7 viste, at Catalina'en var en smuk
repræsentant for Danmark. Herbert og jeg
var tillredse.

Efter dette var der en banket om aftenen
kl. 18, hvor mr. Groves roste alle sine med-
hjælpere og de, på den anden side, roste
ham. Det foregik sådan som man nogle
gange kan opleve amerikanere rose hinan-
den på TV. Vi delte nu ikke deres mening,
og syntes ikke helt, de var den ros værdige.

Konklusion
Som helhed var stævnet en meget stor ople-
velse. Vi nød de mange meget smukke mo-
deller, der hver især var hele kunstværker.
Vi fik megen inspiration med hjem, dels via
disse skønne fly, dels ved den megen lejlig-
hed vi havde til at snakke med de mange
deltagere fra det meste af jordkloden, og
ved i det hele taget at opleve et VM-skala-
stævne og dets teknik. Vi tror, at vi kom-
mer hjem med erfaringer, der kan være til
nytte for et kommende dansk hold i Fran-
krig om to år, når det næste VM skal afhol-
des.

Men det var ikke lutter idyl. Der var
mange ting, der ikke var, som de burde væ-
re ved et sådant internationalt stævne. Som
før omtalt var informationen for dårlig.
Der var for stramme begrænsninger i flyve-
feltet til at skala-flyene kunne udfolde sig
frit, sikkerheden var for ringe med starten-
de privatfly klods op af vores flyvefelt. Der
var flere gange overhængende fare for kol-
lisioner. Den tynde luft i 1500 meters højde
bragte for store vanskeligheder. 2A af d,elta-
gerne havde problemer med motorerne af
denne grund. Endelig var der også lidt med
forplejningen på flyvepladsen, men lad det
være.

Der blev ialt l3 crashes til dette stævne,
hvoraf de 6 var total-crash. Det skyldtes
nok tildels disse forhold, og man må vel si-
ge, at det var for stor en procent, der kom
galt afsted.

Mon ikke FAI burde sikre sig visse mini-
mumskrav opfyldt, når de anerkender en
arrangør til et VM-stævne? Det synes vi,
men vi tror, at vi kan vente os en bedre or-
ganisation af franskmændene, når de nu
om to år i 1984 skal arrangere næste VM
for skala-modeller.

Men vi har fået en meget stor oplevelse,
og vi håber via film, billeder og de erfarin-
ger vi har giort i Reno at kunne forberede
en god dansk indsats fra dansk side næste
gang det går løs.

TANTI
Lars Bo Johansen giver her en
beskrivelse af sin combatmodel
for 0,8 cm3 motor, der har vist sig
at være en meget velflyvende
model.

Jeg var med på modelflyvesommerlejren på
Vandel i fjor og havde derfor mulighed for
at overvære 0,8 combat. Det viste sig imid-
lertid, at modellerne knap nok kunne flyve,
endsige >vende<. Derfor besluttede jeg mig
for at bygge en let model med lille planbe-
lastning, men dog stadig med stor styrke.
Jeg håber, at det med dette forsøg er lykke-
des mig.

Jeg starter med forkanten: Som vist på
tegningen er forkanten limet sammen af tre
stykker. Disse skæres ud som retvinklede
>pinde<, hvorefter de høvles ned til de giv-
ne måI. Ribberne skæres også ud som ret-
vinklede >pinde<, derefter skæres hak til
bagkanten, hakker til forkanten og huller
til lineudføringen (kun indervinge). Ribber-
ne profileres ikke endnu. Centerribben
fremstilles på samme måde, dog må man
huske hakket til styretrekantfundamentet.

Bagkanten skæres i form med det sam-
me, ligeledes med trekantforstærkninger,
tipper, hale, styretrekant og motorfunda-
ment. Samlingen af modellen påbegyndes
ved at fæstne den nederste trediedel af for-
kanten på et plant og stabilt underlag. Der-
efter pålimes ribberne og den omhyggeligt
sammenlimede centerribbe. Mens dette tør-
rer, limes bagkanten sammen, og den store
deltaforstærkning tilføjes til denne.

Når limen er tør, limes bagkanten plus
deltaforstærkning på ribberne, dernæst
den midterste trediedel af forkanten på den
første og så den sidste. Når limen igen er
tør, tilføjes tipper og trekantforstærknin-
ger.

Modellen tages af byggebrædtet, og hale
og styretrekantsfundamentet pålimes.
Rorfladen tapes på. Det laminerede motor-
fundament limes på, og krydsfinerfrontpla-
den limes på med epoxy. Nu foretages de
nødvendlige rundinger, profileringer og af-
pudsninger.

Motorfundamentet beklædes med for-
stærkende silke eller glasfiber og brænd-
stofsikres med lak og brændstofbeskytter.
Styretøjet spændes omhyggeligt fast, og
messingrørene, der tjener som linestyr limes
fast på tippen med epoxy. Bagkanten bør
forstærkes med tape, da det vil styrke den,
når,/hvis modellen banker i jorden. Model-
len forsynes med bly i ydervingens tip.

Afslutningsvis beklædes modellen med
solarfilm, Flightspan eller en anden plast-
beklædning. Sørg for, at filmen sidder sær-
lig godt fast omkring motorfundamentet,
da brændstof ellers vil sive ind under be-
klædningen. Tyngdepunktet bør ligge 2,5
til 3,5 cm fra forkanten, og rorudslaget bør
være på 20 til 30" hver vej. n

n

Herbert Chrisloffersen klarede en 17. plads med sin Catalina.
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Ikke kun .for fritflyvende: BYGGETEKNIK
Fremstilling af
krydsfinerribber
I de fleste modeller med delbare vinger er
der et større eller mindre antal krydsfiner-
ribber til at overføre kræfterne fra piano-
trådsstængerne til hovedbjælkerne.

Med løvsav og enkeltvis er det et møj-
sommeligt arbejde og til dels ret unøjagtigt,
men har man adgang til en mini-båndsav el-
ler dekupørsav (motoriseret løvsav), er ar-
bejdet knapt så trælsomt og betydelig mere
præcist.

Jeg gør følgende til en Al-vinge med 120

mm korde og 2 stk. 2,5 mm pianotråds-

stænger. Der skal bruges 4 >hele< ribber (to
på kroppen og en til >afslutning< af hver
vinge) samt 8 almindelige ribber, nemlig 4
til hver vingerod. Ialt skal der altså laves l2
krydsfinerprofiler.

Først laver jeg 14 stk. 2 mm krydsfiner
på 25 x 125 mm, hvoraf de to bliver til de to
almindelige ribbeskabeloner, som skal bru-
ges ved udskæring af balsaribberne. De 12

andre limes sammen med hård baisalim
(f.eks. UHU-Hart) i enderne (se fig.) og
holdes sammen med elastikker. De skal tør-
re mindst et døgn, da limen mellem krydsfi-
nerstykkerne tørrer meget langsomt.

Imens laver jeg skabeloner af de to første
stykker, som også limes sammen i enderne

med UHU-Hart. Efter at have tegnet profi-
let op på millimeter-papir og kopieret det et
par gange (det kunne jo være et godt
profil!), klæber jeg profiltegningen på de

to stykker krydsfiner og saver det meget

nøjagtigt ud og filer hakkene til, så de pas-

ser til listerne.
Derefter limes skabelonribberne fast

oven på klodsen med de tolv krydsfiner-
stykker med et par dråber lim.

Så går jeg hen til borestanderen og borer
de to 2,5 mm huller til stængerne gennem
hele klodsen. Der bruges et 2,55 mm bor,
hvorved stængerne kommer til at gå tilpas
stramt igennem. Bruger man 2,5 mm bor,
går stængerne kun meget besværligt igen-
nem. 2,55 mm bor fås ikke hos enhver
isenkræmmer, men i et rigtigt værktøjsma-
gasin (for professionelle håndværkere).

Derefter tegnes hele profilet op med en
hånd og spids blyant (det bliver til de så-
.kaldte >facing-ribs<), så stikker man sin
balsakniv ind og skiller skabelonerne fra
klodsen, og skiller herefter de fire krydsfi-
ner stykker fra, så man har en lille klods til
facing-ribs og en større til almindelige rib-
ber. Med hullerne!

Skabelonerne bruges nu til at tegne rib-
ben over på den store klods med hak til li-
ster. Det gøres ved at stikke et par stykker
2,5 mm pianotråd ned igennem skabelonen
og klodsen og så tegne udenom igen.

De to slags ribber kan nu saves ud på

båndsaven, hvorefter hele bundtet samles

igen med de to stykker pianotråd og med en

skabelonribbe på hver siden og files til i
skruestikken.
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Derefter tilpasses hakkene til listerne, og
man kan skille de enkelte ribber fra hinan-
den ved igen at stikke kniven ind imellem
dem.

På denne måde får man nogle krydsfi-
nerprofiler, som virkelig er nøjagtige, hvor
hak og huller passer.

Skabelonerne eller to af de almindelige
krydsfinerribber kan nu bruges til fremstil-
ling af de øvrige balsaribber på sædvanlig
måde, Jørgen Korsgaard

Forkanter
Hvis man vil lave en ordentlig forkant, er
det nødvendigt at lave en nøjagtig skabelon
og så iøvrigt gå trinvis frem. Jeg plejer at li-
me forkanten på, inden den formes. Så har
man mere styr på det.

Til de lorskellige trin kan man lave nogle
hjælpestreger, hr,ilket hjælper høvlearbej-
det og gør det lettere at lave en nøjagtig for-
kant. Jørgen Korsgaard

Pudseklodser
Der findes vel modelflyvere, som ikke rigtig
ved, hvad sandpapir bruges til, men de er
sikkert et fåtal.

Sandpapir bruges dels i selve forarbejd-
ningen al materialerne undervejs i b1'ggerier
og som en sidste finish inden beklædnin-
gen. (Jeg bruger iøvrigt også sandpapir til
at )skære( overskydende beklædnin_espa-
pir af med).

Til de fleste slibearbejder skal sandpapi-
ret bruges i forbindelse med en pudseklods,
og her er det en meget dårlig idd med bare
at bukke sandpapiret omkring klodsen.
Herved knækkes papiret, og der kan opstå

ækle mærker og striber under slibningen.
Det er betydeligt bedre at bruge en lørdag
formiddag til at lave sig et sortiment af pro-
fessionelle pudseklodser.

Til selve klodserne kan man bruge aba-
chi, meget hård balsa, krydsfiner, alumi-
niumsprofiler, kosteskaftstykker osv.
Sandpapiret klippes til i størrelse og limes
pa klodsen med kontaktlim eller dobbelt-
klæbende tape. Det er vigtigt at afrunde
kanterne på klodsen, så man ikke laver rid-
ser i materialerne, når man sliber med pud-
seklodsen. Jørgen Korsgaard
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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, tormal 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.
Der er flere byggetips pa næste side!
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Bagkanter
Kan man ikke købe færdige bagkanter i de
må1, man skal bruge, er det en forholdsvis
enkel sag selv at lave nogle.

Sørg for, at bagkanterne til hver vinge-
halvdel er lige tunge ved at skære dem ud
fra samme side af balsapladen. Skær dem
også ud i overmål, da de sandsynligvis vil
være skeeve efter udskæring. Så høvles og
pudses de til de får den rigtige dimension og
er helt lige. Se skitsen.

Det er en fordel at lave et specielt pud-
sebrædt til sine bagkanter. 30 cm i længden
er tilstrækkeligt. Pudsebrædtet gør, at man
kan lave helt perlekte bagkanter, specielt
hvis man lader 2-3 mm stå fri i bagkantens
tyndeste ende. Så sliber man den ikke helt
papirstynd (se skitsen). Jørgen Korsgaard

Lav et højstartsspil
De velkendte >Towmaster< plastic-høj-
startsspil er i og for sig udmærkede, men
materialerne gør, at de hurtigt slides op,
specielt i lejer og tandhjul.

Man kan i stedet købe et fremragende
spil hos >Maxaid Products< i England for
omkring 150-200 kr. Det kan med sikker-
hed holde i lang tid.

Men for et halvt hundrede kroner og et
par timers arbejde kan man selv lave et so-
lidt og iøvrigt let højstartspil. Alle materia-
lerne kan købes i Brugsen, hos isenkræm-
meren og hos trælasten.
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To elektroniske timere
især til fritflyvende svævemodeller
Som omtalt i sidste nummer af
Modelflyve Nyt var Thomas
Køster og J. O. Nielsen klar til at
introducere en ny elektronisk
FIA-timer i juni. Næsten samtidig
modtog vi en elektronisk timer fra
Ken Bauer i USA.
Per Grunnet har set og afprøvet
de to timere og fortæller her om
dem og giver en vurdering af
deres brugbarhed.

Vi modtog Køster Digital FIA-timeren sidst
i juni måned og kan bevidne, at det er en
særdeles overbevisende timer, som tilsyne-
ladende virker 10090 præcist og er fuld-
stændig pålidelig.

Princippet bag Køster FlA-timeren er
det samme som bag gas-timeren, som vi
omtalte i Modelflyve Nyt nr. 3/82. Men
den praktiske udformning er meget forskel-
lig, idet udløsningsfunktionen på FIA-ti-
meren varetages af en solonoide (en lille
elektromagnet), hvor det på gastimeren var
nødvendigt at anvende en servomotor for
at lå det nødvendige antal lunktioner på ti-
meren.

Da FIA-timeren kun har en funktion, er
der ikke behov for at have hele hukommel-
sesdelen og kodningsfunktionerne, der jo
udgjorde den >dyre< del af gastimeren. I
stedet har FIA-timeren to drejekontakter,
på hvilke man fast indstiller DT-tiden. Den
ene kontakt kan stilles i 6-sekunders spring
fra 0 til 54 sekunder, den anden i 1-minuts
spring fra 0 til 9 minutter. Timeren kan alt-
så stilles i spring på 6 sekunder lra 6 sek. til
9 min. 54 sek. Det skulle vist være tilstræk-
keligt til de fleste!

Drejekontakterne er ret små, og de skal
stilles med en skruetrækker. Aflæsningen
af dem er dog særdeles tydelig med en lille

pil, der viser, hvilken tid, man har stillet
kontakten på.

Strømforsyningen
Timeren bruger stort set ikke strøm, mens
den kører, bortset fra til lunktionen af so-
lonoiden. Thomas opgiver et strømforbrug
på 300 mikro-ampere. Det eneste tids-
punkt, hvor der trækkes alvorligt på batte-
rierne, er, når solonoiden virker - den
nærmest kortslutter batteriet, men kun i
l5l1000 sekund, så der er strøm på det
medfølgende nicad-batteri til ialt mindst
400 timer-gennemløb med lølgende udløs-
ning af timerarmen.

Batteriet er genopladeligt, og >Køster Di-
gital Timers< vil snarest markedsføre et bil-
ligt ladeapparat, så man kan holde sine bat-
terier med strøm. På den lørste serie af ti-
mere sker opladningen gennem et stik, der
forbinder timeren med batteriet, men det er
tanken at lave et særligt ladestik på batte-
riet, der så skal monteres i modellens krop,
hvorved man kan lade batteriet op uden at
skulle have det ud.

Amerikansk elektronisk timer
Fra Ken Bauer i Californien. USA, har vi
modtaget en ny version af hans elektroni-
ske FlA-timer. Den n1' udgave er mere
åben end den gamle - Ken skriver, at den
indeholder lidt lærre komponenter, og den
virker mere velegnet til masseproduktion
end den gamle.

Det elektroniske princip bag Bauer-time-
ren er, ai tidsbestemmelsen foregår ved af-
ladning af en kondensator. Dette princip er
mindre nøjagtigt end digital-princippet bag
Køster-timeren, men dog fuldt tilstrække-
ligt, idet DT-tiderne typisk vil variere et par
procent fra start til start - altså f.eks. fra
185 sek. til 188 sek. for en typisk max-stil-
ling. Timer-tiden varierer med temperatu-
ren - men altså inden for rammerne af 2-

Øverst ses Bauer-timeren med
påkoblet batteri. Mon ser tydeligt
de otte vippekontskter, der skal
slilles for at sætte tiden.
Nedenunder ses Køsler-timeren med
det opladeliee batteri lil venstre.
Sont dct maske kan ses er limcren
stillet på 0 ntin. 6 sek.
Billedet viser timerne i fuld størrelse

- så man kan lægge det hen over
kroppen på sin model og se, orn der
skulle være plads lil ol skifte den
mekaniske timer ud ntecl en

elektronisk!
Og skulle dette falde positivt ud,
kan tnan gd videre til sparegrisen og
se, om den er i stand til al rnedvirke
ved udskiftningen .....

3Vo fra det koldeste til det varmeste.
Tidsindstillingen på Bauer-timeren fore-

går ved en lille fiks multi-kontakt, hvorpå
man kan trykke tiderne 10, 20, 40,80, 160

og 320 sek. ind. De indtastede tider lægges

sammen, og man har timertiden. 180 sek.
opnås altså ved at trykke 20 og 160 sek. ta-
sterne ind. På denne timer kan man stille ti-
der fra l0 sek. op til l0 min. 30 sek. i spring
på l0 sek.

For såvel Bauer-timeren som Køster-ti-
meren gælder, at den indstillede tid genta-
ges i hvert nyt timer-gennemløb, indtil tids-
indstillingen ændres. Det betyder, at man
ved en konkurrence ikke skal stille timeren
før hver start, forudsat at man har fast
max.-tid. Når max.-stillingen 6n gang er
indstillet på timeren, behøver man ikke at
røre timerens indstillingskontakter, før
man skal i gang med fly-off-tiderne!

Strømforsyning
Bauer-timeren bruger et ret stort 9 volts-
batteri af typen med trykknaps-poler
(f.eks. Hellesens 810). Når timeren er sat
til, sender den strøm gennem en elektro-
magnet, der holder en metalplade fast til
sig. På denne metalplade er snoren til ha-
leplanet fastgjort. Når timeren DT'er, af-
brydes strømmen til elektromagneten,
hvorefter pladen falder af, og haleplanet
hopper op i DT-position. Et simpelt og ef-
fektivt princip, der har en række positive
bivirkninger. F.eks. kan timeren ikke
))standse( med bortflyvning til følge, hvis
batteriet svigter. For når batteriet er så

fladt, at timererl ikke virker, vil elektro-
magneten heller ikke virke - og termik-
bremsen vil derlor udløses.

På den nye Bauer-timer bruger man rus-
serkrogen som kontakt. En kontaktledning
loddes på russerkrogen (der forudsættes at
være af metal) og en anden på stoppet, der
begrænser krogens bevægelse fremad. Når
krogen rører stoppet, nulstilles timeren, og
når krogen slipper stoppet, starter timeren.
Dermed stopper og starter timeren for hver
cirkel på linen, mens den starter efter at

Jortscettes næsle side
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modellen udløses eller efter at linen knæk-
ker.

Samme princip kan ikke umiddelbart an-
vendes på Køster-timeren, idet strømmen er
så svag, at kontakten mellem krog og stop
ikke er god nok til at sikre gennemløb af til-
strækkelig strømforsyning til timeren. I ste-
det indskydes en lille kontakt foran krogen,
så funktionen iøvrigt bliver helt magen til
Bauer-timerens.

Priser, størrelser, vægt
Uden at fornærme nogen, kan man nok si-
ge, at Køster-timeren ubetinget er >bedst<,
hvad angår nøjagtighed, vægt og størrelse.
Men Bauer-timeren er sandsynligvis lige så
pålidelig (nemlig 10090), og så er den bil-
ligst.

I øjeblikket koster Køster-timeren 488
kr. incl. batteri og moms, mens Bauer-
timeren koster 29 dollars * I dollar i porto

- og det er uden batteri (som kan fås til l0-
15 kr. afhængigt af fabrikat og indkøbs-
sted). Med dagens dollarkurs skal man altså
regne med at slippe ca. 250,- kr. for en

Bauer-timer. Med lidt held slipper man for
at betale told af dette beløb (men det be-

stemmer toldvæsenet - i værste fald læg-
ger de ca. 55 kr. oven i prisen).

Bauer-timeren er klart den tungeste al de
to. Med 25,5 eram for selve timeren oe37,7
grarn for batteriet (kan måske variere fra
mærke til mærke) bliver det ialt ca. 63 gram
for hele systemet.

Her overfor står Køster-timeren med
17,3 gram for timerdelen ogl7,6 gram for
batteriet, ialt ca. 35 gram. Altså knap den
halve vægt af Bauer-timeren.

Også størrelsesmæssigt er Køster-timeren
mest fordelagtig, som det fremgår af bille-
det, der viser de to systemer i fuld størrelse.

Køster-timeren er lavet til at sætte ind i
siden på modellens krop på normal vis,
mens Bauer-timeren er lavet til at bygge
næsten helt ind i kroppen, så kun multi-
kontakten og spidsen af elektromagneten
stikker ud.

De to timeres anvendelighed
En normal FIA-model skal have anbragt
ca. 80 gram ballast for at få placeret tyng-
dcpunktet korrekt og for at komme op på

minimumsvægten på 410 gram. Så der er
>plads til< selv Bauer{imeren med sine ca.
63 gram inden for denne grænse. Men det
er selvfølgelig vanskeligst at indbygge den
tunge timer, da den jo helst skal placeres

der hvor der er brug for dens vægt.
Bauer-timerens størrelse - og ikke

mindst batteriets størrelse - kan også give
problemer i nogle kropstyper. Men hverken
størrelsen eller vægten skulle dog skabe
uløselige problemer for en opfindsom mo-
delbygger.

Heller ikke de to timeres strømforbrug
synes at give anledning til bekymring. Ken
Bauer oplyser, at hans timer har strøm nok
i et batteri til ca. 40 timers flyvning - så dt

nyt batteri skulle være nok til selv en meget
stor og langvarig konkurrence. Og Køster-
timeren kan klare mindst 400 termikbrems-

26

ninger på et fuldt opladet batteri, så der
skulle heller ikke kunne blive problemer,

Bauer-timeren vil nok på længere sigt vi-
se sig at være dyrest i drift, da man skal kø-
be nye batterier med jævne mellemrum. Til
gengæld skal man bruge tid på at genopla-
de Køster-timerens batterier en gang imel-
lem - og man skal investere i et ladeappa-
rat specielt til dette formåI.

Indstillingen af flyvetid er noget forskel-
lig på de to timere. Ingen tvivl om, at
Køster-timeren også på dette punkt er bedst

tiden kan umiddelbart aflæses på
frontpladen, og det er selvfølgelig det bed-
ste. Men heller ingen tvivl om, at Bauer-ti-
meren er tilstrækkelig god til også på dette
punkt at opfylde forventningerne til en på-
lidelig og meget anvendelig timer.

Flyvning med elektronisk timer
Jeg har endnu ikke prØvet at flyve med dis-
se timere. Og jeg er lidt nervøs ved tanken
om at skulle til det. Det er egentlig noget

pjat, men når man nu i over 20 år har været
vant til, at en timer tikkede mere eller
mindre lystigt afsted med en helt tydelig lyd
lra alle de små tandhjul, så virker det næ-
sten uhyggeligt med de her elektroniske ma-
skiner, der bare sidder der og siger ingen-
ting - for så pludselig efter en passende tid
at udløse termikbremsen!

Det bliver nervepirrende de lørste gange

- men så siges man også at vænne sig til
det og efterhånden blive helt forarget over
de modelflyvere, der stadig tør overlade de-
res modeller til noget så upålideligt som en
mekanisk timer! n

Bestilling af timere:

Køster Digital Timers
Postbox 54
DK-3400 Hillerød

Ken Bauer
627 E. Monroe
Orange, California 92667
USA

Abachikrydsfiner
- nyt dansk produkt

_!4-

- Lige siden den
landede i en mark, der
lige havde fdel kunst-
gødning, har der været
problemer med den.....

Mini-test

Billing Boats har introduceret et nyt pro-
dukt, som vil have stor interesse for de fle-
ste modelbyggere, nemlig abachikrydsfiner.

Almindeligt birke- eller fyrretræskrydsfi-
ner anvendes jo i stor målestok af de fleste
modelbyggere, hvor man har brug lor et
plade-materiale med stor styrke og stivhed,
og hvor man ikke vil anvende metal.

I modelfly er der typisk tale om, at man
anvender krydsfiner til spanter, ekstra
stærke ribber, kropsbeklædning, beklæd-
ning ai særligt udsatte områder på vinger
osv.

Der er imidlertid to problemer med al-
mindeligt krydsfiner, som får mange til at
begrænse brugen til det mindst mulige: For
det første er det svært at bearbejde - man
skal sidde og save længe med løvsav, før
man har lavet sin lorkropskerne af 8 mm
krydsfiner f.eks. For det andet er krydsfi-
ner tungt.

Abachikrydsfiner er betydelig lettere end

almindeligt krydsfiner. Og det er over-
ordentlig let og behageligt at save i - og
kan også skæres med en almindelig hob-
bykniv, hvis man holder sig til de tynde pla-
der.

Naturligvis er abachikrydsfineren ikke så
stærk som almindelig krydsfiner - og hel-
ler ikke så bøjelig i de tynde dimensioner.
Men til en række formål - f.eks. beklæd-
ning af plane flader, kropsspanter, for-
kropskerner og en reekke andre formål -er abachifineren en kærkommen nyhed.

Alt Billing Boats' abachikrydsfiner er
tre-lags finer. De prøver, vi har modtaget,
er af meget fin kvalitet, hvad angår åreret-
ning, sammenlimning og overflade. Aba-
chikrydsfineren leveres i tykkelserne 1,5,
2,0, 2,5,3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 og 8,0 mm.
Alle tykkelser fås i fire forskellige plade-
størrelser: l0 x 40 cm, 20 x 40 cm, 20 x 80
cm og 40 x 80 cm.

Som bekendt hedder Billing Boats' dan-
ske grossist Dansk Hobby, så det nye aba-
chikrydsfiner kan fås i alle forretninger, der
handler med Dansk Hobby's produkter (og
det vil sige alle hobby- og næsten alle lege-
tøjsforretninger i Danmark).

Per Grunnet



RC-begynder-
problemer
Jeg ved godt, at andre har lov til at have deres

Bruun-Andersensmeninger (Asger
årsberetning), men jeg har endnu ikke set en an-
nonce, som siger:

>Begynder? - så ring ril os. Det er betryggen-
de at have en erfaren pilot ved din side i den før-
ste svære tid!
I time: kr. X,-.<
... men det er måske fordi man som RC-begyn-
der, blot køber en stor kunstflyvningsmodel med
en 10 cm"er i næsen - og så fl1ver derudad,
dejligt fri for alle de begynderproblemer, som
CL- og FF-piloterne har?

I februar blev jeg skrevet op på KFK's venteli-
ste, står der endnu, og kan tidligst blive meldt
ind til marts 1983! - og jeg er ikke ene om det.
Da det kun er klubbens medlemmer, som må be-
nytte flyvepladsen, kan man heller ikke lære at
flyve derude.

Jeg synes, det ville være en eod idd, hvis klub-
berne lavede en Dtræner-service<, således at man
kunne komme derud og lære at flyve, og når de

første usikre vingeslag var overslået, kunne man
selv finde et andet sted at flyre. Jeg kan ikke se

nogen ulemper ved en sådan ordning, o-e det ville
forøge sikkerheden ved RC-flpningen, hr,is folk
kunne fl1're, før de begl'ndte på egen hånd!

Det er noget af en tålmodighedsprøve at sta
med en fllveklar model - og måske kunne få
den i luften om l0 måneder! Derfor vil jeg gerne
indrykke følgende annonce, evt. på >Opslags-
tavlen<:

>Hjælp. Er du en erfaren pilot, som har tid og
tålmodighed til at lære mig at flyve, så ring til
02-99 99 50 (Tom Jakobsen). Desuden vil jeg
gerne i kontakt med en, som har lløjet eller flyv-
er med vandfl1 .,,

Iled venlig hilsen.

Tortt Jokobsen. Or' 2799
Baunevej &, 2630 Tastrup

Tak Jor indlægget, der _fothabettrlig kan give an-
ledning til debat her i bladet. .\ta t i -fa indlceg _fra
klubber, der har en trcenerordning. som den
Tom foresldr? Hvilke erfarin2er har man med
ordningen? Kan man give gode rad til klubber,
der hor mange på venteliste? Er der en løsninz pd
dette - overvejende københatnske - problem?

HR 54 Prima
Har Modelflyve Nyt planer om at la\e en bygge-
sætsundersøgelse med linestyringsmodellen HR
54 Prima?

Venlig hilsen,

Preben Carlsen
Mundelstrupvej 3, 8j8l Mundelstrup

Ja, når der er samlet erfaringer med modellen,
hdber vi at kunne lave en anmeldelse øf byggesæt
ogflyveegenskaber. Men det vil nok vare et styk-
ke tid,før materialet er ihus. red.

Jumbo-sikkerhed
I itodelfll've Nyt nr.2/82 stillede Benny Furbo
en række spørgsmål om jumbo-modeller og sik-
kerhed. Vi forelagde brevet for Jumbo-styrings-
gntppe-formand Flemming Pedersen, men pga.
en række uheldige omstændigheder har svaret

først nået os lidsnok til al komme med i dette
numtner:

Svar til Benny Furbo vedr. Jumbo sikkerhed.
På foranledning af dit indlæg i nr. 2/82 vil jeg
gerne knytte følgende kommentarer til dine
spørgsmål:
l. Hvilken kontrol er der med, at personer uden

jumbo-tilladelse begynder at flyve med en så-

dan model?
Svar.' Her vil jeg gerne stille et modspørgs-
måI. Hvordan vil du kontrollere, at alle, der
er fører af et motorkøretøj også har et føre-
bevis? Der er vistnok kun 6t svar, nemlig at
forbyde enhver import og produktion her i
landet. Men det er vel ikke din hensigt?

2. Hvor meget skal der til for at miste sin jum-
botilladelse? Er det f.eks. nok at flyve på en

ikke godkendt bane/areal?
Svar.'Ja, det er fuldt tilstrækkeligt, hvilket er
konstateret med I års karantæne til følge.

Med hensyn til den specielle sag du henty-
der til, kan jeg oplyse, at der på de oplysnin-
ger, der foreligger, ikke var tale om en jum-
bomodel ved uheldet, men at modellen efter
reparation overskred vægtgrænsen på 5 kg.
Modellen er senere blevet registreret.

Jeg vil ikke betragte dit indlæg som utidig ind-
blanding, men nærmere som et udslag af ukend-
skab til de faktiske forhold.

Denne specielle gren al modelfl)'vesporten cr
omfattet af meget stor opmærksomhed med
hens-vn til sikkerhed, dette gælder både lra Luft-
fansdirektoratets og fra forsikringsselskabets si-
de, men ikke mindst fra RC-unionens side. Ved
en gennemlæsning af de to sidste årgang af RC-
information og senere af Modelflyve Nyt, vil du
konstatere, at dette også er tilfældet.

Fra RC-unionens side er stillet et beløb på kr.
10.000,- til rådighed for et sikkerhedsseminar,
der specielt henvender sig til klubbernes sikker-
hedsansvarlige, så man kan vistnok konstatere,
at der er realiteter bag ved ønsket om at højne
sikkerheden.

Leo Eriksen, der netop har vundet jurtrbo-skalo-DM, stikker tryg hånden i løvens galt!

Til din orientering kan jeg meddele, at der er
et meget lavt antal anmeldte skader, ca. I om
året over for unionens forsikringsselskab, og der
har pt. ikke r'æret skader vedr. jumbomodeller.
De anmeldte skader er typisk mindre tingsska-
der. Dette må anses for overordentlig tilfredsstil-
lende i betra-etning af, at der pt. cr over 1.700
medlemmer i RC-unionen. Men målet er, at alle
skader skal forebygges og dermed undgås.

Flentning Pedersen
Jutnbo-udvaIget

Sprit i stedet for
methanol i tanken
Efter jeg havde brugt mit sidste gløderørsbrænd-
stof (købt før methanol-ordningcn), begyndte
jeg at spekulere over, hvordan jeg nu skulle skaf-
fe brændstof. Jeg bor nemlig langt fra både poli-
tistation og forhandler.

Jeg havde læst Luis Petersens artikel om
brændstof og fandt ud af, at ethanol er som me-
thanol, dog med større brændværdi. Derfor
prøvede jeg en blanding, der hed 8590 ethanol
(dvs. 9390 sprit) og l59o olie. Dog er spritten de-

natureret.
Forsøget forløb tilsyneladende udmærket.
Kan det anvendte brændstof skade motoren?
Jeg er hverken medlem af union eller RC-

klub, da den ligger for langt væk.

Peler Ellegaard
Højbjerg Møllevej 3, 8850 Bjerringbro

Dit spørgsmål er sværl at svare helt klart på. Ndr
du anvender 93Vo denalurerel spril, er de sidsle
7To jo vand, og vond i moloren giver anledning
lil gravrust, hvis rttan ikke passer på. Samtidig
må blandingen have været noget >gruntset<<, da
olie og vand ikke er det mesl santmenblandelige.
Det kan give smøreproblemer, hvis olien skiller
ud i tanken.

Hvis du til blandingen brugre 99To sprit, ville
moloren ingen skade lage, men det er en dyr løs-
ning, da skatteminisleren kikker nted.

Du kunne onvende isopropanol, sont førhen
blev anvendt til >long ronge< blandinger til
team-race-modeller. Men det bedste og sikresle
er en melhonolblanding købt hos cn fra metha-
nollislen, Luis Pelersen

Y**%:ffiWr*:* r;:':!."
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Lad os få gang i
RC-elektroflyvning!
Omkring en uge efter jeg havde skrevet en
opfordring til El-fly enthusiaster om at kom-
me til seminaret i Odense, blev jeg ringet op
al Niels Roskjær, der fortalte, at interessen
ikke havde været stor nok til at gennemføre.
Derfor, skuffet, tager jeg fat i kuglepennen
lor at prøve igen.

Vi (Lyngby Model Flyve Klub) går ind for
ideen om at afholde en El-fly >fly-in< dag på
Eremitagesletten ved Lyngby. (Er der nogen,
der har konkurrenceregler for el-flyvning?)

Min >Ultra Fly< har fløjet adskillige gange
og med succes. Flyvninger på l5-20 minutter
uden termik. Bygningen af denne balsa-
model går uden problemer på grund af den
udmærkede vejledning (på tysk og engelsk).
Kun 6n ting manglede: en beskrivelse af
hvordan man lukker akkumulator-rummet
af. Jeg har brugt lidt fantasi, og på billedet
og tegningen kan det ses, hvordan problemet
blev løst.

Jeg håber, at dette her giver nogle lyst til at
ringe til mig for at sige, at han/hun kunne
tænke sig at komme til El-flyvedag i Lyngby.
Det bliver engang i løbet af efteråret.

El-hilsen,

Gerlof Sijtsma (LMFK)
Stenhuggervej 4, 4.th., 2400 Kbh. NV

Ttf. 01-8s 39 90

Bowden-kabel 3 tnnr balsa

mm rundstok

\

Nål med glashovede I mm krydsfiner

B.F.

HR 46 og
udstødningsolie Besvær med en brugt

Her er et råd til dem, der skal til at bygge en HR
46: Montdr understellet således, at det Drager

fremad<. På tegningen rager det bagud, og så
ligger hjulet for tæt på tyngdepunktet, hvorved
modellen let ruler rundt (vistnok et ))ground
loop<) ved start og landing på en græsmark.

Slutteligt et spørgsmål:
Hvorfor er udstødningsolien fra en gløderørs-

motor nogle gange mørk? Jeg har bl.a. hørt, at
det er fordi motoren er meget varm. En anden
(og foruroligende) grund skulle være alumi-
niumsstøv i motoren.

Venlig hilsen,

Totn Jakobsen
Baunevej 64, 2630 Tdstrup

Vi har forelagr HR-rådet for Hans Rabenhøj,
der bekræfter, st ved flyvning pd et omrdde med
højl græs o.lign., kan det være en fordel at flytte
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RC-helikopter

hjulet længere frem, Hjulet har fdet sin nuvæ-
rende placering på tegningen, fordi det giver de
pæneste landinger på en god bane, ligesom det
bagudvend te la n d i n gss t e I g iver mi ndre t i lbøje I i g-
hed til, at modellen hopper under landing.

Motorspørgsmålet er forelagt Bjørn Hansen,
der skriver:

Det behøver ikke varsle din motors snarlige
undergang. I dieselmotorer er det normolt, og
det skyldes formodentlig afslidte kokspartikler
og / el l. forbrændte olierester.

En hel anden sludder bliver det i det øjeblik,
du kan se smd skinnende partikler i snasket fra
udstødningen. Del betyder at en eller anden del
(som regel plejlstangen) bliver slidt unormalt. Er
det tilfældet, bør du lade en motormand se på
sagen.

Jeg er sur - meget sur, på en forhandler i Oden-
se, og træt - meget træt af Graupners danske
importør.

Det hele begyndte med, at jeg så mig om efter
en ny helikopter i stedet for en Bell 44, som jeg
havde haft en del problemer med, det er for-
øvrigt noget værre >L...<. Nå, men jeg fandt til-
fældigvis en brugt Bell222. Nu skal man jo være
lorsigtig med at købe brugt, man ved jo aldri-e,

hvad der gemmer sig bag malingen.
Men forhandleren viste sig at være medlem af

bestyrelsen af OM-F og forklarede mig i store
ord og vendinger, at modellen skam havde været
danmarksmester i klasse B, og at den lå fint i luf-
ten, der var lige ofret en ny motor, der var en ny
halerotormekanik på og i det hele taget var den
tip{op.

Fint, da forhandleren tilsyneladende var en

rigtig modelflyverven, blev der lavet en handel,
en dyr handel, men jeg fik da 400 kr. for den
gamle heli.

Hjem med >>vidunderet<, præsentation for
venner og bekendte. Men så - ja, så begyndte
problemerne!! Der var noget galt med haleroto-
ren, skille 1..... ad, hvad? - S.....!! Hvordan
forklarer man et mildest talt snoet føringsrør i en
lige halebom?

Jo, det viste sig, at halebommen var et tilsavet
metalkosteskaft, hvori føringsrøret fra en sik-
kert bøjet halebom var monteret. Flere proble-
mer! Ja, det viser sig nu, at halemekanikken slet
ikke er den nye, hvorfor så sætte en træplade
imellem, det er kun den forreste del der er ny,
dvs. lejerne. Og med viden om at rotoren til Bell
222 kører hurtigere end til Bell 212, så kan man
se problemerne.

Så er det, man skiller hele molevitten ad!!! Og
så viser det sig - et lig!!! Et sminket lig! IGop-
pen så sk:ev, at der er savet ud til det store tand-
hjul i den ene side. Hovedrotorakslen skæv.
Hovedrotoren skæv i sidemetallet. Styrerotor-
stængerne skæve. Akslen fra det store tandhjul
til kobling skæv.

Enhrer normal person ville returnere hele
skidtet, men nu var jeg jo begyndt at købe reser-
vedele - ikke ved samme forhandler. Og så er
det, jeg bliver treet af Graupners danske impor-
tør, magen til sløvt foretagende skal man lede
læn-ee efter. Gad vidst, hvad han ville sige, hvis
de på hans autoværksted sagde: >Ja - De kan
få bilen om 6 uger, vi har desværre ikke reserve-
dele på lager i Danmarkcl!

Man opdager hurtigt, at det er ikke så lidt hur-
tigere at købe reservedele i Tyskland, f.eks. ved
>Hans Bess<, og så er det oven i købet halv pris i
forhold til herhjemme.

Jeg har haft helien i 2/z måned - om jeg har
været ude og flyve!!? Næ, ikke endnu, men hvis
Cud og Graupner vil, måske til næste år!!



Summa-summarum! Køb aldrig brugt med
mindre du får lejlighed til at skille det ad! En
forhandler burde ikke sidde i en besr\,relse, der
vil altid være en konflikt mellem handel o_e hob-
by.

Man burde ikke have en forhandling, med
mindre man havde pligt til at lagerføre reserve-
dele!! Ihvertfald importøren ....1 !

Bjarne Pedersen
Dragebakken 245, 5250 Odense SV

Vi har sendt kopier af Bjarne Pedersens indlæg
til de to kritiserede parter. Det drejer sig om MF
Hobby (furhandleren i Odense) og Ib Andersen
Hobby, der er dansk Graupner-importør. MF
Hobby har ikke svaret på vores henvendelse,
mens Ib Andersen har sendt os nedenstdende
svar:

Følgende svar på angreb fra Bjarne Pedersen,
Odense, holdes delvis i telegramstil for at spare
plads - der skal jo også være andet stof i bla-
det.

Er man så søvnig eller blind, at man køber
brugt helikopter med haleudligger af kosteskaft,
bør man købe nyt - ellers må man tage skade
for hjemgæld.

Kort vedr. reservedele: Ingen importør kan
ligge med alle dele alle dage til alle modeller.
Normalt lagerføres her l-5 stk. af hver helikop-
terreservedel - afpasset efter efterspørgsel - og
normalt suppleres der op, før der er udsolgt. De
sidste 2 måneder er der solgt flere reservedele til
helikoptere end i de foregående 2-3 år tilsammen
(forhåbentlig fordi helikopterinteressen er gen-
opvågnet), og så kan der opstå problemer, når
samtidig fabrikken har taget restordrer. Salget
af helikoptere og reservedele forud for nær'nte 2

måneder berettiger ikke til srørre lagerløring. da
unødvendigt stort resenedelslager ikke kan bæ-
re de 40-50r,0, som det kosrer pr. år ril rente-
tabllageromkostninger. Og i den sidsre ende risi-
kerer man at skulle kassere ræsentlige kosrbare
dele, når modellen er forælder. \len r i ligeer ciog
med reservedele til helikopiere for langi orer
100.000 kr. i øjeblikker, så lagerer er ikke rømr,
men der er >huller<.

Iøvrigt sendte ri den 28/5-82 reservedele til
den forhandler, der solgte omtahe helikopter,
men da >småpakken< ikke kunne gå gennem
brevsprækken, og forhandleren var på ferie,
kom pakken retur. Han har fået den igen.

I al beskedenhed: Blandt forhandlere/forbru-
gere er vi anerkendt netop for at lagerføre og le-
vere dag-til-dag i reservedele, men uheld og sam-
mentræf kan man ikke gardere sig imod.

Men forøvrigt: når der kan købes så let, hur-
tigt og billigt i Hamburg, hvorfor så al den
unødvendige skrivekløe? Mon det er galden og
ærgelsen over at have båret sig dumt ad, der skal
skrives ud??

Venlig hilsen, Ib Andersen

Efter at vi havde modtaget Ib Andersens svar,
modtog vi nedenstdende konkretisering af klage-
punkterne fra Bjarne Pedersen:

Kommentar til eget læserbrev!
Da jeg har erfaret, at Ib Andersen (Fa. Graup-
ner) har henvendt sig til forhandlere (i Odense)
for at få at vide, hvem jeg var, og hvad jeg havde
bestilt, skal jeg da gerne oplyse, hvad det var og
er! !

Forskellige smådele til hvirvelskive bestilt d. 5/6.
Medbringeraksel til PDP Stamo bestilt d. 7/6.
Komplet sæt til side- og højderor bestilt d. l9l5.
Reservedele til understel bestilt d. 7,25.

Indstillelære til rotorblade bestilt d. 5/5, leveret
d. t0/6.

Hovedrotoraksel og mellemaksel bestilt april, 2
dages levering - bravo!

Alt dette rrl Bell 222, men før dette til Bell 47:
Kobling mellem store tandhjul og haleaksel, le-
veringstid 6 uger.
Blæserring til H825, 4 ugers leveringstid.
Aksel med kobling og tandhjul, 6 ugers leve-
ringstid, osv., osv.

Dette burde være nok for at dokumentere, at
jeg vitterlig har bestilt i lange baner!!

Med venlig hilsen, Bjarne Pedersen

Futaba service
Det har med mellemrum i bladet været diskute-
ret, hvilken service de forskellige firmaer ydede,
når der var konstateret fejl på et radioanlæg.

Her er min erfaring med Futaba Import:
Jeg konstaterede, at min sender var helt

>død<, selv om der var strøm på akku'en og

kontaktede derfor Futaba Import. Da jeg for-
klarede Damgård, at jeg mente at have lokalise-
ret fejlen til en bestemt modstand, bekræftede
han, at fejlen lå der. >For det er den eneste fejl,
der opstår på det anlæg. Kender du en radiotek-
niker, der vil udskifte modstanden, bliver det
væsentlig billigere, end hvis anlægget først skal
ind til os, for at vi kan sende det videre til repa-
ration, og det derefter skal samme vej retur til
dig,< sagde Damgård.

Se, det kalder jeg service.
Iøvrigt havde Damgård et hjertesuk: >Når vi

får et defekt anlæg ind, ligger der som regel en
seddel ved: Virker ikke - og så kan vi begynde
fra en ende af og checke hele anlægget. Ville
kunderne dog bare skrive og forklare, hvilke
fejl, de selv har konstateret - så er det væsentlig
nemmere for os - og billigere for kunderne -at få rettet fejlene.<

Med venlig hilsen,

Medlem nr. 4732 af RC-unionen

Snyd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve Nyt lande med et
brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnement! For kun
24,- kr. får du de sidste 2 numre i 1982-årgangen tilsendt med post, så snart
bladene udkommer.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Når nr. 5/82 ud-
kommer, får du det tilsendt sammen med en regning og et girokort, som du
bedes benytte ved betalingen.

Gomle blade
\ri har hele ar_eang 198i på iager endnu. De seks numre sælges fortsat for
65.- kr. Desuden har vi 5 endnu ældre blade på lager, som sælges enkeltvis
lor 9,- kr. pr. stk. eller samlet for 25,- kr.

Send din bestilling på kuponen herunder.

Samlebind
Vores solide samlebind med plads til to hele årgange af Modelflyve Nyt 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 postkort!

Tegn Abonnement!

Hermed bestiller jeg:

n Abonnement for 1982 fua nr. 5/82
(2 blade), pris kr. 24,-.

n Å,rgang 1981, 6 blade, pris 65,- kr.

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

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

1977:nIIII

Bladene fra78/80 koster 9,- kr. pr. stk.
Bladene fra l98l koster ll,- kr. pr. stk.
Bladene fra 1982 koster 12,- kr. pr. stk.
Alle priser er incl. porto.

tl 

- 

stk. samlebind å kr. 26,50
i farverne:
E gul n blå I rød beige I grøn

1978:IlIIl
19'79:IItll
1980:IlllIfl
l98l:nLrtrDn
1982: n Lr- tr

Navn:

tr
I
tr
!

Adresse:

Postnr./by:
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TARTAN 44 cmt gløderørsmotor
Tegningerne her viser motoren fra siden og oppefra med påsatte mål i såvel mm som
engelske tommer. Tegningerne er fra fabrikkens prospekl over motoren, der iøvrigt er
Jremstillet i ltalien, hvorfra Simprop har Jået forhandling af den.

Jumbo motortest:

Tartan M cm3 gløderØrsmotor
Simprop, der i Danmark er repræsenteret
ved Silver Star Models, har som sidste skud
på stammen vedr. jumbo-motorer præsen-
teret en M cm' to-cylindret boxermotor,
der vil blive leveret i tre udgaver, nemlig to
gløderørsudgaver med henholdsvis et eller
to gløderør pr. cylinder, og en benzinudga-
ve.

Motorens opbygning
Krumtappen er lejret i kuglelejer, kryds-
pind og plejlstangslejet med nålelejer.
Stemplerne er med to stempelringe og kører
i hårdforcromede cylindre. Motoren har en
fornem iinish og et tiltalende udseende.

Karburatoren er pumpetypen, hvilket gør
den fuldstændig ufølsom over for tankens
placering.

Der er mulighed for at vende cylindrene
180' i forhold til karburatorens placering
på krumtaphuset, afhængigt af hvilken
model, den skal monteres i. Propellen skal
monteres i en speciel adapter (der medføl-
ger 2 stk.), som ved hjælp al en konus på
motoren giver en fuldstændig ens opspæn-
ding under forudsætning af, at propellen
afbalanceres efter montering i adapter.
Sidstnævnte kræver en aksel med l2Vz" ko-
nus, så en bekendt med adgang til dreje-
bænk er absolut ingen ulykke.

BREV

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens

Test
Motoren er den mest vibrationsfrie motor i
denne størrelse, jeg hidtil har haft mellem
fingrene, og i den retning er den fuldt på
højde med de bedste l0 cm'-motorer. Dette
skyldes, at begge stemplerne er i top samti-
dig, hvilket gør, at kræfterne fra eksplo-
sionstakterne ophæver hinanden, da der jo
er tale om en totaktsmotor. På grund af de
monterede kugle- og nålelejer kan motoren
køres med helt ned til 590 olie (Castrol M) i
spritten, der anbefales dog 890.

Motoren yder sit maksimale ved 7.700
omdr./min., nemlig 2,90 HK (fabriksan-
givelse), hvorfor en propel, der på jorden
kører mellem 7.000 og 7.500 omdr./min.,
vil være det rigtige valg.

Specifikationer
Volumen: 44 cmt
Vægt: 1.600 g
Ydelse: 2,90 HK
Brændstof: Methanol m. 890 Castrol M.

Vurdering
Positivt:
Gedigen og lækker udførelse
Meget vibrationsfri gang
Lavt olieindhold i brændstof
Ufølsom for tankplacering

Negativt:
Brændstofforbrug ca. 3 I pr. time
Starter gerne baglæns
Vanskelig at starte m. hængende karbura-
tor (ved håndstart)
Der skal anvendes originale propeller, da
det kniber med diameter ved nav på andre
mærker (som f.eks. Zinger).

Målte omdrejninger
Testen er foretaget med fri udblæsning,

Jortsættes side j5



Store hjul
Store, bløde gummidæk, som kan pumpes
til det tryk, som din model skal have.5 bolte
holder navet sammen, og stopringen kan
anbringes skjult inden i navet. Der medføl-
ger en dækplade (Cub-style).
5 størrelser: 4" - 41/2" - 5" - 5%" og 6".
Pris fra kr. 105,. til kr.205,80 pr. par.

-€-€

u-%
Store aksler
Hærdede stålaksler til pladelandingsstel.
Leveres parvis med selvlåsende møtrikker.
Lagerføres i to størrelser, nemlig 4 mm Ø
og 5 mm Ø, begge typer er 50 mm lange.
Kr.22,00 pr. par.

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

lt 1,A",100 stk. kr. 17,50.

lL- :.--
[! r", too stk. kr.15,oo.

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

Denne civile pilot leveres umalet i hvid
plast. Højre arm og venstre hånd kan bevæ-
ges til den stilling, som du har brug for i dit
cockpit. Han vejer kun 360 gram!!! (Snup
lidt af rumpen og ryggen, så taber han 100
gram). Svarer til en mand på ca. 175 cm høj-
de. Kr. 159,50 pr. stk.

nSilke<r
't00% polyester i tæt og utrolig stærk kvali-
tet. Lige stærk i begge trådretninger. Vægt
64,0 g/m'?. 150 cm bred, og den sælges i me-
termå1.
Fås i hvid, æggeskal, rød, Cub-gul, blå og
gl. lærred. Pr. m kr. 36,00.
Bemærk: Kan kun pålimes med speciallim
til polyester. Denne lim fortyndes bedst
med 50% nitrat-dope. Ef ter pålimning
spændes stoffet ved varmepåvirkning fra
strygejern eller varmluftsblæser.

SLEC tanke
2 ozkr.'12,90, 4 o2kr.13,20,6 oz kr. 14,40, 8
oz kr.15,30, 10 oz kr.16,80, 12 oz kr.23,10.
Priserne er incl. rør, slange og klunk.

ffi
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Heavy duty
kugle-link
Det er vist i naturlig stør-
relse. Mindre kan ikke gøre
det i %-skala. Stålkugle og
svært nylonhoved.
Også til RC-biler.
Pr. stk. komplet kr. 14,00.
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Balsarite
En slags lim til forbehandling af balsatræ
inden beklædning med SUPER eller MONO-
KOTE, SOLARFILM, osv
% US pint kr. 36,00.

Flex-kabel
Sælges i metermå1. lnderkabel i stål-
wire og løringsrør i plast. Meget f lek'
sibel og stærk. Wiren er letkøbende
og selvfølgelig kan du lodde på den.
Pr. meter kr. 13,25.

,r_> fuA+J' '( ffiW}

3 mm stål med stålgafler
Denne nyhed er velegnet til mange formål i %-skala.

1/a-skala Realistisk og solid
hængsler l/a-skala pilot
Samles med split eller et
langt stykke pianotråd.
Kan tåle kraftige belast-
ninger.
15 stk. kr.45,00.

F.eks. som stræbere, til krængrorsaktivering
i biplaner, som barduner eller stødstænger.
Leveres i sæt med to stk. 300 mm lange
stålstænger, 4 gafler, 4 ankerplader
og skruer og møtrikker.
Kr.59,50 pr. par.

JUMBO'H0BBY 05-66 16 30 rra 8.00-21.00



Krudt & kuglef ....... i l/a'skala
Fra William Bros i USA.
Det er perfekte byggesæt i meget nøjagtig
udførelse. Maskingeværene er ca. 28 cm
lange.
Pr. stk. kr. 162,60 (det er dyrt at gå i krig).

Gnome
motor
cylindre

Gnome-motoren var den rotationsmotor
man brugte mest i 1. verdenskrig. Disse
cylindre er meget f int udførte og gør det
muligt at bygge fantastisk realistiske
motoratrapper. 75 mm lange.
Pr. stk. kr.32,00.

Høvl
Vor velkendte balsahøvl helt i metal. Leve-
res med 1 klinge og koster nu kun 18,50 kr.
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Tartan
Dette er motorer til flyvemaskiner i en me-
get fin kvalitet. Støbejernscylindre som er
hårdtforcromede. Alu-stempler med to rin-
ge, bronze-bøsning til stempelpinden, rulle-
leje til plejlstangslejet, kuglelejer til krum-
tappen. Letmetaltopstykke. Masser af tilbe-
hør.

TARTAN TWIN 44 cm3
(Den har forresten også rulleleje på stem-
pelpindene).

Leveres komplet med gløderør, propel-
adapter, chokerspjæld og udstødnings'
studser. Plus en spinner!
Vægt 1.600 g, 2.000-8.000 omdr./min., 2,85
HK,95/5 brændstof.
24xBTarlan propel til langsomme stormo-
deller.
20 x 8 Tartan propel til biplaner og kunstf ly-
vere.
20 x 10 Tartan propel til kunstflyvning.
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Køb dit 80'er anlæg nu hos JUMBO.
Vi finder sammen et anlæg og en kontoform, som passer
dig. Ring og hør!

Mål med Hansen
AT 1 er et billigt universalinstrument.
Med sine små dimensioner er det let at
have i lommer. Elegant udførelse islag-
fast ABS plast. AT 1 leveres komplet
med batteri og testledninger. Følsom-
hed 2 kohm/V.
Måleområder:
Jævnspænding 0-1 0-50-250-1000 V.
Vekselspændi ng 0-1 0-50-250-.1 000 V.
Jævnstrøm:'l-0,5-5-250 mA.
Ohm-område: Skala x 1kohm.
Mål: 95 x 60 x 35 mm, vægt 110 g.

Batteri: 1 stk. 1,5 V Penlight.
Nu KUN 138,00 kr.

80' ernes fjernstyringsanlæg
fra FUTABA

JUMB0.HOBBY o5-oo 10 so,ciro 206 i



RIGTIG at SE at HØRE og at FLYVE

'yæ' tl;,

Meget fleksibel og med lang slaglængde.
Til rorkontrol - motorkontrol osv.
Beslag i aluminium, bælg i gummi og to
skruer, kr. 15,75 pr. sæt.

Pilot
%-skala, støbt i to dele med løse briller til
selvmaling og samling. Ca. 100 mm høj.
Pris kr. 59,50.

Lille an
1.065 gram, ca. 1,5 HK.
20x6Tartan propel.
Kører uden vibrationer (begge veje forre-
sten). Leveres komplet med bagplade, glø-
derør, lydpotte, propeladapter, MAG karbu-
rator (men der fås en pumpekarburator og-
Så).
Billig i drift. Det er den billigste stormotor
på markedet. RING OG HøR PRIS.

*"

MAGNATTILA - en super populær
maskine fra FLAIR, kr.579,00.
Spv. 150 cm. Knaldgodt byggesæt
tank, alu-cowl og smådele.
Trådhjul 420,- kr. pr. par og den nye 6,5 cm3
firtakter fra OS.

TILBUD: Byggesæt, OS 6,5 cm3 firtakt, 
'?-

skala Spandau maskingevær og et par tråd-
egerhjul KUN 1.800,- kr.

OS 6,5 cm3
firtakt

flyve-

med

s
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Olie- og vandtæt
PUPPETEER - den man venter på.
Spv. 150 cm. Smukt byggesæt med tank,
alu-cowl og smådele, kr.777,00.
Pladehjul 89,50 kr.
Den fortjener en OS 6,5 cm3 f irtakt.

TILBUD: Byggesæt, OS 6,5 cm3 f irtakt, 1 par
pladehjul og et Vickers %-skala maskinge-
vær, KUN 1.800,- kr.

ffi
Tart

gennemløring

Til dg mindre krige .r.r,.,
Krudt & kugler i skala 1:6
Plastbyggesæt f ra William Bros. Længden er ca. 190 mm, og byggesættene er
komplette. Således medfølger til Vickers Spandau & Parabellum patronbælter.
Pris pr. stk. 82,00 kr. (Ak ja - selv småkrige er dyre .....).
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Maskiner man vinder med ,,,r,
Vi har i al beskedenhed VERDENS FINESTE OG BEDSTE OG (der er mange, der er meget dyrere) VANSKELIGSTE BYGGE-
SÆT. Det er PROCTORs NIEUPORT 28 og 11, ANTIC'en og JENNY. Fotograf iet er taget af en model bygget af byggesættet
til NIEUPORT 11. Dette byggesæt koster kr.3.215,..

Spændvidden er 155,5 cm, vægt 3,4 kg, motor 10 cm3 f irtakts OS f.eks. Byggesættet indeholder bl.a.: 1 sæt rullede konstruktionstegninger
med detaljer af rotationsmotor, maskingevær, propel og cockpit. Byggevejledning. Skala-referencer. Spundet alu-motorcowl, færdige vin.
geribber i aeroplanf iner, rigningswire, swagger, bardunstrammere, færdige randbuer i bambus, forbukkede kropsbjælker, rorhorn og sty-
rewire, torsionsrør til krængror i aluminium, messingf ittings i massevis, færdigskåret landingsstel i aluminiumsrør, transfers, arbejdsan-
visninger osv., alt sammen i en utrolig fin kvalitet. Tegningen fås også alene for kr. 250,..
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BøGER
VÆRKTøJ
STARTERE
AKKUS
GLøDERøR
MALING
FITTINGS
SKRUER
OSV.
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JUMBO HOBBY postordre
99ok al 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 al 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 f orsendelser
tillægges porto. Svarer varen ikke til dine forventninger - så send den omgående
retur.

JUMBO'H0BBY os-oo 10 g0 rra 8.00.21.00



Tør og hærdet på under 10 sek.
Noget om de nye cyono-øcrylat-lime

Cyano-acrylatlimen er på
rekordtid blevet accepteret af alle
slags modelflyvere som noget af
det vigtigste i værktøjskassen.
Med udgangspunkt i en engelsk
artikel fortæller Jørgen Korsgaard
her om limtypens
anvendelsesområder og giver en
række gode råd til brugerne.

Anno 1982 findes der et utal af limtyper på
markedet. Da jeg startede med at bygge
modelfly sidst i halvtredserne, kunne man
henne hos landkøbmanden købe Lyma-A,
Lyma-C, Dana-lim og noget hvidt, flødeag-
tigt lim, som bare hed >Hobbylim<. Og dis-
se lime var faktisk tilstrækkelige til den tids
byggeteknik. Men så kom muligheden for
at lime metal med noget såkaldt >Araldit<,
og det var jo et stort skridt fremad.

Går man i dag ind i en velassorteret
bygge- eller hobbyforretning, kan man få
en limtype til hvert eneste specielle formåI,
man måtte have. Jeg har efterhånden prø-
vet stort set alle slags lime, men på det sid-
ste er jeg blevet meget begejstret for cyano-
acrylat-limen. Den binder omgående inden
for nogle få sekunder og er utrolig stærk.
Jeg har fundet en artikel i det engelske >Ae-
romodeller<<, som jeg her bringer nogle ud-
drag fra.

Cyano-acrylat er en limtype, som ikke
kreever blanding af hærder og binder, den
virker næsten øjeblikkeligt ved stuetempe-
ratur og er så stærk, at tingene oftest går i
stykker, før limen bryder sammen. Men
hvordan virker den egentlig?

Almindeligvis virker en normal lim på

den måde, at den fylder mellemrummet
mellem to flader og trænger (mere eller
mindre) ind i materialerne. Herefter bliver
den flydende lim til et fast stof, som binder
de to flader sammen. Tilstandsændringen
fra flydende til fast frembringes af f.eks.

varme (vokslim), fordampning af opløs-
ningsmiddel (PVA-1im, celluloselim, tapet-
klister) eller en kemisk proces (epoxylim).

CyanoJimen hærder ved en kemisk reak-
tion, men reaktionen eller processen startes
ikke af limen som sådan, men al overflade-
tilstanden på de emner, der skal limes.
Hærdningen varer fra 2-30 sekunder alt ef-
ter limens viscositet - jo tykkere limen er,
jo langsommere hærder den - og efter
overfl adebeskaffenheden på emnerne.

En rimelig forklaring på hærdningen er
den, at en syre-inhibitor (hæmme-stofl) hol-
der limen flydende i flasken, og denne syre-
inhibitor inaktiveres (dvs. mister sin virk-
ning) al de ioniserede vandmolekyler, som
findes på overfladen af de ting, som skal li-
mes sammen (og iøvrigt på alle genstande,
som befinder sig i jordens atmosfære). Så

snart de ioniserede vandmolekyler har gjort
deres arbejde, indtræder hærdningen
øjeblikkeligt. Hærdningen er en polymeri-
sation, dvs. limens molekyler hægter sig
sammen i kæder.

Industrien har i mange år gjort brug af
cyano-acrylat-lime, bl.a. den elektroniske
industri, og i de sidste 10-12 år har man
kunnet købe limen til almindelig brug.
Mange kender de små tuber med 2 gram,
som fås mange steder, men efterhånden
som hobbyfolk (og modelflyvere) har fået
øjnene op for cyano-limens mange fordele,
har der meldt sig et behov for større mæng-
der, l0 g,20 8,30 g flasker er nu almindeli-

Prisen på f.eks. 14,2 g Hot-Stuff er p.t.
ca.70,- kr., og det er chokerende meget for
sådan en lille flaske. Men der er mange drå-
ber i sådan en flaske, og prisen for en en-
kelt limning er faktisk rimelig.

Når man limer med cyano, bør man iagt-
tage følgende:
1. Limfladerne skal være fedtfri (rens med

acetone og sandpapir), men må gerne

fortsættes nceste side

Tortan-motoren uden spinner. Man ser den
koniske aksel, hvorpå propellen skal monteres
i en speciel adaptor.

idet Tartans resonansrør til motoren ikke
var fremme i Danmark, da testen skulle
foretages.

Med 20 x 8" Tartan propel måltes et statisk
træk på ca. 10,5 kg ved 7.200 omdr./min.
Med 20x 10" Tartan propel måltes et sta-
tisk træk på ca. 9,0 kg ved 6.300
omdr./min.

Fabrikken angiver 7.800 omdr./min. med
20 x 8" Tartan propel, når man har monte-
ret et originalt Tartan resonansrør.

Resonansrøret skulle nu være lagervare
hos den danske importør.

Generel advarsel
Med erfaringerne fra testen af Tartan-mo-
toren, kan man føje en general advarsel til
de sikkerhedsregler, der gælder ved omgan-
gen af jumbo-modeller: Ved start er det ik-
ke nok at tøFe modellen i halen, man skal
også sikre sig, at modellen ikke kan løbe
baglæns, såfremt motoren skulle gå i gang i
forkert retning. Flemming Pedersen

Ovenstdende kurve over ydelse og
drejningsmoment er taget fra fabrikkens
prospekt.
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Nyheder fra
Thunder Tiger

Eagle 25
Eagle 25 modellerne har alle en
spændvidde på 1180 mm, længde
1030 mm og er beregnet f or 3,2-4 cm3
motorer. Alle dele i byggesættet er
udsavede eller udstansede. Lufthjul,
brændstoftank og spinner er inklu-
deret i byggesættet.
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Eagle 25 H (højvinge) kr.486,.
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Eagle 25 S (skulderving e) ......kt.474,.
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Eagle 25 L (lavvinge) kr.474,.

Gull 450
Gull 450 er en velf lyvende begynder-
model til 2 rormaskiner. Spændvid-
den er 1800 mm, planarealet 29,7
dm3. Byggesættets dele er udstanse-
de eller udsavede.
Gull 450 svævemodel ............ kr.320,.

Z-Bender
Z-Bender er en smart nyhed fra Thun-
der Tiger. Med et klem kan du forme
et Z på stødstængerne. Det sparer
kwik-links.
Z.Bender ......... kr. 140,-

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- lørende i modellly siden 1960 -
Vi oplyser gene om nætmesle
lorhandler.

o

være fugtige. Kan man ikke få limen til
at virke, så prøv netop om fugtning med
vand skulle hjælpe (prøv også at ånde
på fladerne!).

2. Jo tyndere lag af lim, jo bedre og hurti-
gere hærdning.

Skal man udfylde revner og huller, kan
man først lægge bagepulver (!) i hullet eller
revnen, og så dryppe cyano ned på stedet.
Skal man lime, hvor pasningen af forskelli-
ge årsager er dårlig, kan man købe en
cyano-lim, som er mere tyktflydende og har
længere hærdetid (ca. 30 sek.).

Cyano-lim er velegnet til nedenstående
limninger:
l. Balsa/balsa
2. Balsa/krydsfiner
3. Krydsfiner/krydsfiner
4. Træ/melal
5. Trælglasfiber
6. Gummi,/gummi
7. Nogle plasttyper, dog ikke teflon og po-

lystyren (plastic-modelfl y).

besrE4p7a16 pp
ACZ-,PgPA4,r-

Cyano-lim er også glimrende til forstærk-
ning af balsatræ, idet den tyndtflydende til-
stand gør, at limen trænger ind i træet. Li-
men er iøvrigt heller ikke særlig tung og
kan derfor også bruges til indendørsfly,
peanut-modeller mm.

Endelig kan man bruge limen som
>klemme<, mens man f.eks. limer med 12-
timers epoxy.

Cyano-lim er limen til den utålmodige
modelbygger. En vinge der limes med cya-
no er færdig på ingen tid.

Må jeg til sidst anbefale Hot Stuff, som
vel ikke er en bedre lim end de andre, men
den har en genial dosering gennem en lille
teflon-slange. Skulle den tilstoppes, skærer
man bare t/z cm af og er klar igen. Endvide-
re kan man købe ekstra teflonslange (45 cm
ad gangen), så man skulle kunne bruge hele
flaskens indhold uden større besvær. Hot
Stuff er iøvrigt sidste år blevet udmærket
med en >Special Au'ard< af National Free
Flight Society, USA.

I marts-nummeret 1979 kan man læse
mere om cyano-acrylat-lim. Her kan man
også finde en test af limtypen sammenlignet
med PVA- og epoxylim:

Limning på krydsfiner:
l. Cyano-lini
2. Epoxy-lim
3. PVA-lim (hvid lim)

FÆpol-.ENat z'/L R€/ry€/? /
rraa/ EazsezreÆ:

Limning pd fyrretræ:
1. PVA-lim
2. EpoxyJim
3. Cyano-lim
(Der var meget lille forskel mellem limty-
perne ved limning på fyrretræ).

Gode råd om cyano-lim
Hav altid cyano-lim med på flyvepladsen.
Det er fantastisk til hurtige reparationer.
En knækket krop limes sammen på sekun-
der og kan evt. forstærkes med et stykke
18-25 grams glasfiber, som også læstnes
med cyano.

Opbevaring: Uåbnede flasker skal opbe-
vares i køleskab og har (næsten) ubegræn-
set holdbarhed. Flasker, der er taget i brug,
skal opbevares uden for børns rækkevidde
og har en holdbarhed på ca. 1 år.

Cyano-acrylat-lim er ikke særlig giftigt,
men man skal omgås det med forsigtighed
alligevel på grund af dets evne til at lime alt
på rekordtid. Følg nedenstående retningsli-
nier:
1. Hold børnene fra denne type lim (som

lra de fleste andre limtyper).
2. Får man lim i øjnene, skyl straks med

masser af vand og søg læge.
3. Sammenklistrede fingre eller fingre kli-

stret fast til model, byggebrædt, værk-
tøj osv., ordnes ved at give tingene fra
hinanden - langsomt. Limen har nem-
lig ikke så stor styrke over for afrivning.
Man kan evt. hjælpe ved at presse enden
af en teske ind mellem de sammenlimede
emner. Brug aldrig balsakniven til at
skære f.eks. fingre fra hinanden!

4. Dampe fra limen kan forårsage irrita-
tion af øjnene. Sørg for ordentlig ud-
Iuftning!

5. En tilstoppet flaske skal åbnes med en
nål eller et stykke pianotråd. Lad være
med at klemme på flasken, for så risike-
rer man at sprøjte lim ud, når der går
hul på proppen - og alt inden for flere
meters rækkevidde kan blive limet iast.

!
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Mest "for hobbyflyvere:

Om at træffe nye venner!
Hobbypiloter er som bekendt kendete_enet

derved, at de alene flyler for fl1r'ningens
egen skyld. For at nyde deres modeller i luf-
ten - og lor at slappe af. Og de flyver med
et bredt udsnit al modeller. Fra minier til
jumboer. Fra elementære trænere til de
mest avancerede modeller, man kan fore-
stille sig. Og det er ikke usædvanligt at se

hobbypiloter med modeller, som sagtens
kunne begå sig i kunstflyvnings-, skala- el-
ler helikopterkonkurrencer. Hvis piloten
altså var interesseret i at konkurrere - men
hvis han var det, var han jo ikke hobbypi-
lot.

Hobbypiloter er også kendetegnet ved, at
de stort set kun flyver på deres egen flyve-

plads, hvor de hygger sig sammen med
klubkammeraterne, som de elterhånden
kender ud og ind. Og hvis modeller og ud-
styr de også kender til bunds. Det kunne
måske derfor være en god idd en gang imel-
lem at besøge en anden klub - og selv få
besøg af og til af hobbypiloter fra andre
klubber. De andre klubbers hobbypiloter er
nøjagtig lige så flinke, rare og hyggelige
mennesker som dem på din egen flYve-
plads. Og de kunne måske bibringe nye

ideer og impulser. Vi vil derfor slå et slag
for, at du af og til tager på besøg, og at du
medvirker til, at fremmede hobbypiloter
løler sig velkomne på din flyveplads.

Lad os dog straks slå fast, at hvis du har

Man ntøder mange forskellige typer modeller,
når fitan flyver i klub sammen med andre.

problemer på din egen flyveplads, så skal
du ikke regne med at kunne løse dem ved at
hjemsøge en af naboklubberne. Hvis du er
upopulær i din egen klub, fordi du støjer
for meget, eller fordi du har svært ved at
overholde flyvedisciplinen, så vil du ikke
blive en velset gæst i andre klubber.

Når man besøger en anden flyveplads,på
er man gæst, og så opfører man sig natur-
ligvis som en gæst bør opføre sig. Tager
man f.eks. sin model med på sommerlerie i
den anden ende af landet - eller for den
sags skyld i udlandet - så vil det være na-
turligt at ringe til den lokale klubs kontakt-
mand og spørge, hvornår der flyves, og om
man man komme og hilse på og eventuelt
flyve et par ture. En sådan henvendelse vil i
langt de fleste tilfeelde blive imødekommet.
Og skulle man få nej, så vil grunden som
regel være, at den pågældende klub har
svære flyvepladsproblemer, eller at flyve-
pladsen har en så attraktiv beliggenhed, at
den oversvømmes af turister i et sådant om-
fang, at klubbens egne medlemmer lider
under det.

På flyvepladsen vil det være naturligt at
finde frem til flyvelederen og vise ham sit
A-certifikat. Så er han klar over, at gæsten

kan flyve. Det er også smart at have med-
lemskortet til RC-unionen på sig, da det jo
tjener som forsikringsbevis. I nogle klubber
opkræver man et mindre beløb for et
gæste-medlemskort, så det skal eventuelt
også bringes i orden. Samtidig kan man
blive orienteret om klubbens frekvenskon-
trol-system og om flyveproceduren på plad-
sen, og om der er områder, der ikke må
overflyves og lignende ting.

Det er naturligvis nemmest at komme på

besøg i en fremmed klub, hvis man i forve-
jen kender et eller flere medlemmer i klub-
ben. Derfor kunne man godt ønske sig, at
der af og til blev afholdt nogle arrangemen-
ter specielt for hobbypiloter, så der blev lej-
lighed til at stifte nogle nye bekendtskaber.
Sommerlejre, f.eks., er gode til dette, men
desværre er de gået af mode i år, bortset fra
svævemodellejren. Lad os håbe, at de ven-
der tilbage igen!

Hobbyflyverdag
Men der er også andre muligheder for at
træffe nye mennesker. I vor klub - Syd-
sjællands Radioflyveklub - arrangerede vi
således et åbent hus for hobbypiloter søn-
dag d. 20. juni i år. Vi sendte indbydelse ud
gennem samtlige klubber, og det vi indbød
til var simpelthen at flyve sammen og hygge
sig på flyvestation Aunø, som vel nok er
Danmarks største modelflyveplads. Vi ville

for[scettes næste side

Hobbyflvveres modeller er normail mindre ens

end konkurrencemodeller. Her er en

usædt'anlig model - en Mirage-halvskala-
nrodel med skubbende propel!
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gerne >belønne( de piloter, der mødte
frem, og derfor udsatte Transmerc nogle
flotte præmier - blandt andet tre motorer

- som vi oprindeligt havde tænkt os at
trække lod om. Efter nærmere overvejelse
indlagde vi dog i stedet en meget simpel lan-
dingskonkurrence, som alle, der havde lyst,
kunne deltage i - uanset modeltype, når
bortses fra helikoptere.

Vi havde den glæde at få besøg al piloter
lra en halv snes klubber, og20 af piloterne
valgte at deltage i landingskonkurrencen -
og de fik allesammen en præmie med hjem.
Resultaterne kan for den sags skyld være

En velbygget semi-skalamodel

ret ligegyldige, men vi vil dog gerne nævne
de bedste, bl.a. fordi det giver os lejlighed
til at vise, hvor forskellige modeller, der
blev fløjet med,. Robert Hansen fra Den
Røde Baron vandt med en Magnatilla,
mens Slrg Klausen og Jens Olsen fra værts-
klubben blev nr. 2 og 3, begge med Robbe
Charter. Henning og Knud Juel fra Lol-
lands RC blev nr. 4 og 5 med en kunstfll'v-
ningsmodel, Tarok og et Super Tigre bi-
plan. G. Sijtsma, Lyngby Modelflyveklub,
blev nr. 6 med et elektrofly, Ultrafly. og
der var også et andet elektrofly, en Kllr-l'
længere nede på listen.

';' ,'#iii!ffi ". .:!'',t

Men det væsentligste var som nævnt blot
at flyve sammen, og det gjorde man virke-
lig. Op mod en halv snes modeller i luften
samtidig var ikke ualmindeligt. I et hjørne
af pladsen blev der samtidig afviklet en of-
ficiel helikopterkonkurrence (som man kan
læse om andetsteds i bladet her), og længe-
re ude boltrede en faldskærmsklub sig. Til
tider var det sådan, at svanerne fra fjorden
måtte bruge albuerne for at komme frem,
når de lagde vejen ind over flyvepladsen.

Vi regner med at gentage hobbyflyverda-
gen til næste sommer. Og med de erfarin-
ger. r'i har indvundet med dette års arrange-
ment. tør vi nok sætte indbydelsen i Mo-
dellll r'e )-i1t, selv om vi ser i øjnene, at vi så

nok får et trecifret deltagerantal.

A-certifikatet
Der er nogle måneder tilbage ai den gode
flyvesæson. Har du endnu ikke fået dit A-
certifikat, så brug disse måneder til at få af-
lagt prøven i. Prøven er ikke svær, idet den
simpelthen går ud på, at du skal vise, at du
er i stand til at styre en RC-model egenhæn-
digt. Det gør du ved at flyve nogle bestemte
figurer - ikke manøvrer - ligesom du skal
vise, at du kan beherske modellen, når den
kommer i en unormal situation som f.eks.
et stall. Hos klubbens A-certifikatkontrol-
lant kan du få en certifikatansøgning, hvori
det obligatoriske program er vist. Øv dig i
det, og når du føler dig rede, så bed ham
om at blive kontrolleret. Forinden du går
op til prøven skal du have korrekt fre-
kvensflag i din sender, og du skal have dit
RC-unionsnummer anbragt på modellen -
men det har du naturligvis allerede i orden.

Ole Meyer

kopterflyvning vil jeg kun sige, inden I be-
gynder, kontakt da en helikopterpi-
lot,/klub, få og vejledning mht. indkøb af
materiel og under de indledende flyvninger,
således at I kommer rigtigt fra start og her-
ved undgår mange af de ærgelser/havarier,
som man risikerer at blive udsat for, hvis
man er >selvlært<.

Men tilbage til konkurrencen og flyvnin-

n:w'ffi

at opfordre alle de piloter, der har helikop-
tere hængende >under loftet( til at få stø-
vet vidunderne af, få dem op og flyve og
føle, hvor dejligt det er, både at lære at
flyve helikopteren, men ikke mindst når
man er nået så langt, at man behersker fær-
digheden at fe sådan en >klump<
metal,/glasfiber til at hænge i luften. Og til
dem, der gerne vil begynde på modelheli-

Til venstre Rasmus
Larsens Schlilter

SX 8l og til højre
Allon Honsens Kalt

Baron med Jet
Rønger-krop.
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Helikopterkonkurrence på Avnø
Sydsjællands Radioflyveklub afholdt søn-
dag d. 20. juni 1982 et >åbent hus<-arran-
gement på flyvestation Avnø, hvor med-
lemmer af RC-unionen var velkomne med
RC-modeller af enhver art.

Man arrangerede bl.a. en landingskon-
kurrence og sideløbende hermed en heli-
kopterkonkurrence.

Jeg skal her kun omtale helikopterkon-
kurrencen, idet jeg som deltagende pilot ik-
ke havde den fornødne tid til fuldt ud også

at følge flyvningerne med de fastvingede
fly.

Efter ankomsten til flyvestationen og den
her tildelte flyveplads, kunne det konstate-
res, at der fra arrangørernes side også var
sørget for, at det var godt vejr, idet det var
klart solskin med kun svag vind, hvilket
lovede gode flyvninger.

Vi var fire piloter, der var mødt op med
helikoptere, men dette relativt lille antal
kan jo bl.a. skyldes ferie, afstand fra bo-
pæl til konkurrencestedet sammenholdt
med det faktum, at Danmark jo ikke lige-
frem er ))oversvømmet< med helikopterpi-
loter.

Jeg vil derfor her benytte lejligheden til
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gerne. Hver deltager skulle flyve tre offi-
cielle flyvninger, hvoraf de to bedste blev
brugt ved beregning af resultater, og den
dårligste faldt væk.

Efter påbegyndelsen af flyvningerne kom
turen hurtigt til mig, og da det var første
gang, jeg deltog i konkurrence, skal jeg ær-
ligt indrømme, at det var med noget rysten-
de fingre, at jeg begav mig til start.

Da jeg var kommet i luften, aftog nervø-
siteten dog efterhånden, da jeg opdagede,
at dct jo egentlig ikke var sværere at flyve
her, end det var hjemme på pladsen, nar
man stod og ør'ede ,sig, ligesont det visre sig,
at man jo ikke bler' >spist<< af dommc-rne,
men kun bedømr al dem.

Selve denne første flyvning gik dog efrer
eget skøn tilfredsstillende, hvorefter jeg
kunne slappe af en stund og nyde de andre
piloters flyvning. Her synes jeg, at Rasmus
Larsens flyvninger bør nævnes specielt,
idet de efter mit skøn blev udført med stor
sikkerhed og akkuratesse. Dette skøn delte
dommerne, viste det sig, idet Rasmus sikre-
de sig en tortjent lørsteplads. Man var ikke
i tvivl om, hvilke fi_eurer der blev f1øjer, og
hvad der især imponcrede mi_e, r,ar den mo-
derate hastighed, hvormed lll r,ningerne
blev udført.

Dramatik blev vi desr'ærre ikke forskå-
net for, idet de to andre pilorer i konkur-
rencen havde et par harde >,landinger<,
hvorved deres modeller >kom lidr ud af
trim<, så de desværre ikke kunne iuldløre
de sidste flyvninger. De rog do,r riruarioncn
ret optimistisk og menre nok, ar de hurrigr
ville være flyvende igen.

Efter frokost var det blæst noget op,
men dog ikke mere end at konkurr!.ncen
kunne fuldføres fuldt forsvarligt. Dog af-

t.l a

stod jeg fra at udføre figuren >hovering cir-
kel< - 360" cirkelfll"r'ning i 2-5 meters høj-
de, hvorunder modellens hale hele tiden
peger mod landingscirkiens centrum - idet
jeg allerede under første flyvning havde
haft besvær med at holde halen, når model-
len kom i medvind, hvilket skyldes, at man
pludselig får mægtig travlt med at holde ha-
len, som jo er op mod vinden, korrigere for
fremaddrift, evt. korrigere motoromdrej-
ninger,/pitch og tillige med dette sørge for
at give krængror, således at helikopteren
lortsætter rundt i den påbegyndte cirkel.
At udelade en figur kan lade sig gøre, idet
man ved konkurrence i gruppe A, der be-
star af 2 fl1"r'ninger, kun skal udiøre 1-4 fi-
gurer i 2. fl1'r'ning, for at A-fl1r'ningen kan
anerkendes.

Efter konkurrencen var slut, havde vi lej-
lighed til hyggesnak samt at udveksle erfa-
ringer. Navnlig sidstnzevnte er af stor vær-
di, idet man her kan hente mange >godbid-
der<, som man kan få glæde af, når man
senere står hjemme på pladsen og øver sig.

Det kan derfor anbefales, at alle der har
interesse i helikopterflyvning også møder
op, selvom der på indbydelsen står konkur-
rence, da dette ikke kun er for >de få ud-
valgte<, men lige så meget en mulighed for
evt. interesserede til at træffe helikopterpi-
loter og få en snak med disse, således at der
måske herigennem kan skabes kontakter,
der måske i sidste ende kan føre til et for-
øget antal aktive helikopterpiloter.

Det kan også her nævnes, at jeg et stykke
hen på eftermiddagen omsider fik samlet
mod til at aflægge certifikatprøve, hvilket
jeg havde været lidt betænkelig ved, da der
i prøven indgår en pirouette - dvs. en drej-
ning om modellens højakse - på dn om-

*&;.',i

Rasmus Larsen

fra OM-F og
Allan Hansen fik
tid til en hygge-
snak under
konkurrencen.

gang, og denne figur efter min mening kan
være ret risikobetonet, når det blæser.
Problemet ligger i, at det kan være svært at
få halen op mod vinden, hvorfor man in-
den manøvren påbegyndes kan være nødt
til at sætte halen lidt i pendulbevægelse og
på denne måde få tilløb til at komme rundt.
Man kan evt. også lade modellen drive en
smule baglæns for på denne måde at lette
vindpresset mod halen/halefinnen, og her-
efter påbegynde manøvren. Når man så får
halen rundt, skal man være lorberedt på, at
det er noget, der går hurtigt, således at man
hurtigt kan modkorrigere og få modellen
))samlet Op(.

Imidlertid forløb både pirouetten og re-
sten af prøven uden de store problemer,
hvorfor jeg fik lovning på i nær fremtid at
modtage certifikatet som bevis ior bestået
prøve. Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at det var en dejlig fornemmelse at op-
nå det, der var målet for de mangc timcrs
øvelse hjemme på flyvepladsen.

Vedrørende certilikatprøve, se da regler-
ne for aflæggelse af denne under meddelel-
ser fra RC-unionen bag i bladet.

Sluttelig vil jeg gerne på piloternes vegne
sige tak til Sydsjællands Radioflyveklub
samt til Preben Laursen, der stod for heli-
kopterkonkurrencen for en dejlig dag og et
godt stævne. Allan Hansen

N o rdsj æ I la nds H el i kop t e r k Iu b

Allan Hansen gør opmærksom på, al helikopten
interesserede i København og, på Nordsjælland
kan blive medlemmer af Nordsjællands Heli-
kopterklub, der har flyveplads i Nivå. Klubben
har for tiden ingen venteliste. Interessercde kan
kontakte Allan på U. 02-27 59 03 - også hvis
del gælder råd og vejledning om helikopterflyv-
ning.
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De tre billeder erfra skalatræffet i Hillerød.
Øverst ses en Pfaltz D XII, derunder Poul
Milnsbergs Pitts Special - en af de mest
populære typer for skalabyggerne. Nederst er
en Piper Cup ved at blive gjort klar til start -ogsd en populær type.

Skalatræffene
i maj måned
Maj måned blev præget af de årlige skala-
træf, og mange fik glæde af dem.

Det startede i Herning, og skønt vejret
her ikke var det bedste, var der alligevel
mødt l5 modeller op. Det var godt og tyder
på, at der nu virkelig er ved at komme gang

i Jylland, når det gælder skala.
I Rudkøbing var det Sydfynsk Modelfly-

veklub, der var arrangøt. Det var de også
sidste år, men da havde man fra klubben
ikke selv skalafly. Man måtte nøjes med at
se på, hvad gæsterne havde med. I år deri-
mod stillede klubben selv med fem skala-
modeller. Det var da imponerende, og det
viser, at de har haft glæde af disse træf. Så

Fynsområdet er også med, tyder det på.
Næste træf var på Sjælland, i Hillerød

hos NFK. Ligesom i Rudkøbing var det
smukt vejr, og her var der mødt 14 model-
ler op foruden noget >løst<.

Jeg var selv med her og kan da lige næv-
ne, hvilke typer, der var repræsenteret, Af
Piper Cup var der tre af hver sin type, der
var en Sopwith 1/z Strutter og en Zlin
Akrobat, der var en Tiger Moth, en Pfalz
DXII, en Corsair, en Concorde, to Spitfi-
res, en Hanriot, en Pitts Special, en Saab T-
i7 og så min O-maskine. Og der blev fløjet
og snakket og givet ideer og forklaret på
det skala-træf. Det var dejligt for en skala-
fan at være med til.

I Hjørring sluttede så maj måneds skala-
træf. Ifølge Otto Knudsen, skalastyrings-
gruppemedlem i Jylland, var også dette
træf vellykket. Der var mødt over tyve mo-
deller .... og deraf var der mange, der var
virkelig gode. Som Otto sagde, de kan i
hvert fald sagtens måle sig med sjællænder-
nes - og lidt mere!!

I Hjørring var vejret lidt blæsende, så det
var ikke alle piloter, der turde flyve, men
man fik snakket en masse, og stemningen
skulle have været høj..

På grundlag af disse maj-måneds skala-
træf tør vi roligt glæde os til vore DM-ska-
la-stævner. Det første jumbo-skala mester-
skab er jo nu blevet afholdt i Herning, det
står der om andetsteds, og DM-stand-off
skala (semiskala) bliver afholdt i Borup på
Sjælland d. 21.-22. august. Det bliver
spændende at se, hvor mange der tager sig
sammen og under sig selv den oplevelse at
deltage her. Nu ved vi ihvertfald, at der fin-
des mange maskiner, der med rette kan
komme til Borup. - Jeg glæder mig, og
det kan I også sagtens Eøre. - Deltager I
ikke, så kom og se på. Det er bare skønt!

Benny Juhlin
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Herbert Christoffersen var med ted
skalatræffet i Hillerød nted sin Liberator.fra

2. verdenskrig. Herbert var ogsa eneste danske
VM-deltager - hvis en .fond kunne betale

udgifterne i forbindelse med ar deltage i V,V,
kunne han mdske have faet .følge af ,ftere.

Debatoplæg:
VM-fond
Som I kan læse andetsteds, så var det en
dejlig oplevelse at deltage i dette års VM,
men det var ærgerligt, at det ikke lykkedes
at få hele det udtagne danske hold med. Vi
ville have haft en mulighed for at placere os
godt.

Jeg berørte ganske let i sidste nummer af
Modelflyve Nyt ideen om en fond i RC-
unionens regi, hvis formål det skulle være
at hjælpe udtagne medlemmer med tilskud
til dyre rejser, når de skulle repræsentere
Danmark ved f.eks. et verdensmesterskab.

I Reno var vi til flere sammenkomster, og
her havde vi lejlighed til mange samtaler
med de andre hold. Bl.a. snakkede vi en del
med canadierne, og her viste det sig. at man
netop i Canada havde låer oprerrer en sa-

dan fond for nogle år siden. og det r ar bl.a.
dens skyld, at man havde kunnet stille så

fint et hold. De havde to fonde, en ril rej-
seudgifter og en til beklædning. Den førsre
fik sine midler ved at hvert medlem al sit
årskontingent betalte 1 dollar til fonden.
Den anden fik sine midler af overskud på
ølsalg og lignende ved oflentlige stævner og
ved private tilskud.

Disse fonde betalte selvfølgelig til alle
grene af RC-sporten, hvor der afholdes ver-
densmesterskaber. Mon ikke vi skulle tage
det op til overvejelse? Benny Juhlin

Preben Jacobsen fra RFK var i Hillerød til
skala-træf med denne model af en Concorde.

".lPt**--."'&

Nqvnesedler og FAl-stickers
Vi du have lavet et sæt navnesedler til at sætte på dine modeller eller et sæt FAl-stickers med
dit sportslicens-nummer og A, B og C-model identifikation?

Udflld kuponen her og send den til os senes/ d. L seplember.
\arnesedlerne o,e FAl-mærkerne bliver trykt på klar vinylfolie med sort farve. Vinylfolien

er selrklæbende og iorrigt meget t)nd.
Et sæt narnesedier består afca. 50 stk. Et sæt FAl-stickers beståraf50 stk. A-,50stk. B-og

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

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

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

Vi sender de færdige navnesedler og stickers, når de er færdige (forhåbentlig i oktober). Al-
le der bestilte i l98l vil samtidig få deres tilsendt.

Ved fund al dette modelfly, bedes De
venligsl henvende Dem til ejeren:

NAVN
ADRESSE
POSTNR./BY, DANMARK
TELEFONNUMMER

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

SPOHTSLICENS

OY ????

Htis du ikke vil klippe i bladel, så skriv oply.tningene i et brer eller pd et postkort. S*riv t.tdclict!

Ja, send mig følgende:

I sæt navnesedler å 50 stk. med følgende tekst

Adresse:

Postnr./bylland:

Anden tekst:

L: sæt FAl-stickers bestående af 50 stk. A-, 50 stk. B- og 50 stk. C-model stickers.

Mit sportslicens-nummer er:

Kuponen sendes til: Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

inden d. l. seplember 1982.

A
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Jumbo-afstressning .. !

Forleden aften i klubben sad jeg og fumle-
de med nogle balsarester, og det blev til et
par eksemplarer af det her viste mini-fly. Jo
lettere balsa man bruger, jo bedre flyver
den. Det er en lille balsaglider beregnet til
at flyve både indendørs og udendørs - den

er ikke beregnet til nogen form for konkur-
rencer, men bare til at flyve med for sjovs
skyld. Bruger man cyano til limningerne, er
modellen færdig på et kvarters tid. Som
lorbillede kan man bruge jagermaskiner fra
2. verdenskrig eller de velkendte Midget-ra-
cerfly - eller man kan selv tage fantasien i
brug. Dog er det vigtigt, at man husker vin-
kelforskel mellem vinge og haleplan. Gives

modeller lidt mere vinkelforskel end den
her viste, o_e fl1'ttes tyngdepunktet lidt læn-
gere frem, får man en udmærket kunstflyv-
ningsmaskine, som ubesr'æret laver fine
loops inde i dagligstuen. Og endelig - børn
på 6-7 år kan have megen fornøjelse af mo-
dellen, når man selv er træt al at fl\'r'e med
den. På med vanten! JK
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Bygning af en Good-Year model
Tredie øfsnit af artiklen, der kan sætte ølle i gong med ot bygge
linestyrede racer-modeller med succes!

Jesper Buth Rasmussen fortsætter
her med tredie afsnit af sin
grundige gennemgang af alle
relevante oplysninger om den
linestyrede Good-Year klasse. De
to første artikler i serien kan man
finde i Modelflyve Nyt nr. 2 og
3/82.

Modeldekoration
Modellen skal males og dekoreres på en
skalalignende måde, som der står i reglerne.
Det er her, der syndes mest ved helt at ude-
lade maling eller give modellen samme far-
ve over det hele. Dette synes jeg er en væl-
dig skam, for de rigtige fly var meget farve-
rige med et hav af reklamer påmalet, og det
er da festligere at se et ægte amerikansk far-
veorgie end l5 postkasserøde modeller. No-
gen begrundelse for at udelade dekoration
er der reelt ikke, for det koster 5-10 gram

ekstra, når det er udført rigtigt, og tager 1-3

dage i tørretid.
En god måde at dekorere sin model på

kan være at give den 2-3 gange grundfarve
med den tynde larvede dope eller lignende,

da den er let at behandle, dækkende, ikke
tung og ikke mindst brændstoflast. Anven-
der man syntal- eller autolak, skai man for-
tynde det stærkt, da det normalt er en tyk,
tung maling, der let kan koste 30-40 gram
ekstra.

Staffer modellen med klub- og unions-
mærker, evt. et pilothovede. Dekorer den
ved at forsyne modellen med cockpit, pilot-
hoved, diverse ror- og trimklapper, udstød-
ningsrør, model/klub-numre og navne, evt.
slagord med mere. Det gøres med sort eller
anden kontrastfarve. Man bør især medta-
ge modellens originale racingnummer, der
var malet på begge sider af kroppen og på

begge vingetipper. Dette er ofte vist på mo-
deltegningerne. Har man malet sin model
med epoxy, skal man give dette en gang

brændstoflast lak, da epoxy er lidt porøst

og dermed ikke helt brændstoffast.

Cut-off system
Cut-off betyder på engelsk noget i retning
af at klippe over. I modelflyvning dækker
ordet over den mekanisme, som stopper
motoren ved at afbryde brændstoftilførs-
len.

Der findes næppe to helt ens cut-offs til
Good-Year, men de kan deles op i to ho-
vedtyper: Slangecut og glidecut.

Slangecut
Slangecut fungerer ved at en 2 mm piano-
trådsfjeder klemmer brændstofslangen
sammen, eller at en L-bukket 2 mm pianot-
rådsstang skubbes mod brændstofslangen
af en kraftig kuglepensfjeder.

Glidecut
Glidecuttet er >lånt< lra team-race og fun-
gerer ved at en fjederbelastet stang blokerer
brændstofgennemgangen i føderøret. Det
skal laves på en drejebænk og skal ikke
gennemgås nøjere her. De anvendes med
den begrundelse, at de er mere præcise i de-
res funktion, og et stop ikke belaster mo-
dellen så hårdt, da glidecuttet ikke behøver
kraftige fjedre.

Et slangecut af den type, hvor det er fjede-
ren, som klemmer på brændstofslangen, er
groft sagt opbygget således:

Fjederen er bukket i et 5-6 cm højt V

forlsættes næsle side

43



Hil
ffil

I
4
I

+

Et par eksempler på, hvordan et slangecut-off kan være bygget. Et træk
i udløserwiren (: hurtigt dykror) udløser fjederen, som presser brændstofslangen sam-
men.

Aluminiumsplade til at holde
syslemel fast med.

Udløserkrog af
stdlplade.

Martin Colstrup fra L'ojens
har udtænkt dette cut-of_f
syslem, der er meget enkelt.
Det laves af en plade 2 mm

en alumimium, et sltkke 2 mm
pianotrdd, to træskruer saml
noget wire til at sy bøjlen

fast med.

Returfieder

Pianotrddsbøjle

ft€H40

,v

Harae-

Y
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Her ses systemet monterel

- dog skal udløserkrogen
selufølgelig have fat i
pianotrddsbøjlen.

uDzø.fæMEE

med et øje forneden. I dette øje er fjederen
skruet fast på modellen. Det ene ben er kor-
tet af til 2-3 cm og skruet fast tæt op af
kroppen.

På det andet ben monteres den elektri-
kermuffe, som danner cut-linejusteringen
(Bor et 2 mm hul på tværs i muffen mellem
skruerne og ikke gennem det store hul).

Der skal nu sættes en vinkel på kroppen,
som holder fjederen så meget fra kroppen,
at en brændstofslange kan ligge mellem
krop og fjeder uden at blive klemt. Når der
trækkes i cut-linen, skal fjederen gå af
vinklen og klemme brændstofslangen mod
kroppen. Efter landing skal mekanikeren
trække fjederen ud og frem på plads.

Tanken
Tanken er uden diskussion den del, der er
skyld i flest ikke-gennemførte heats og de

deraf følgende bandeord. Dette skyldes den
udsatte placering og store belastning, sam-
tidig med at motoren er yderst følsom over
for ændringer i brændstoftrykket.

Heraf kan man konkludere, at hvis mo-

44

toren begynder at skabe sig, er det 9090 sik-
kert tanken, der er årsagen. Den kan være
blevet utæt, være gået løs, rørene kan være
stoppet, osv,

Derfor skal en tank bygges stærkere og
monteres bedre end normalt for modelfly
(ikke noget med gummibånd og tyggegum-
mi).

Teorierne bag opbygningen af en god
tank kan man læse om i Hans Rabenhøjs
begynderartikel i Modelflyve Nyt nr. 5,281

og hos den kendte italienske speedflyver
Pietro Fontana, der behandler emnet ret
dybtgående i en artikel i Modelflyve Nyt nr.
6/78.

Her skal kun understreges, at tanken skal
være af Mariotte-typen (uniflow), fordi
den giver den klart bedste brændstofstrøm.
Desuden skal alle åbne rør være dækket af
brændstof så længe som muligt, når model-
len holdes op på yderplanet (fordi centrifu-
galkraften er større end tyngdekraften).

Udgangspunktet for mine tanke er en ret-
vinklet trekant på 100 x l5 mm med spidsen
bagud og en højde på 30-40 mm. En nor-

mal Good-Year motor vil kræve en brænd-
stofmængde på 15-20 cmt for at flyve de

ca. 40 omgange, der er det mest normale
før et stop. Der er ingen rimelige begrun-
delser for at lave en tank på 50 eller 100

cm', det er bare større vægt i materialer og
brændstof. Tilligemed er den store tank
sværere at placere korrekt (Piloter har det
med at blive sure, hvis cut-off'et bryder
sammen, og de skal flyve måske 150 om-
gange i træk).

For at få brændstoffet ud skal der være
et føderør, som skal sidde i nederste yderste
hjørne. Om det bliver sat parallelt med
kroppen, så røret går lige ind i tanken, eller
det er bukket som et L og sidder vinkelret
på kroppen (i sugehjørnet) for derfra at bue
ud og gå fri aftanken, er underordnet, dog
skal der ved sidste type være præcis 0,5 mm
fra røret til ydervæggen. Luftrøret skal sid-
de i øverste, yderste hjørne (lige over føde-
røret) og skal gå helt ind til kroppen, inden
det bukker fremad, da tanken ellers vil
tømmes derigennem.

Det skal jo også være muligt at fylde
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Tanke: Til højre bliktank med dbent pdfyldningsrør. Fra venstre mod højre: Færdig balsatank m. op-
hæng af duraluminium og kvik-tankventil af aluminium - færdig vægt ca. 14 gram. Desuden halv-
og kvartJærdig tank. Cut-oIfs, Jra venste: Glide-slangecut, glidecut med lille arm (tank over planet),

dele til glidecut-off, glidecut med lang arm (tank under planet). Desuden smørenippel med påloddet
brændstoJrør.

brændstof på tanken. Dette gøres på utalli-
ge måder, der dog principielt deler sig i to
lejre. 1. Dem der bruget et åbent rør at hæl-
de igennem, og det åbne rør, er den nem-
meste løsning, der dog har visse begræns-
ninger. F.eks. er der stor risiko for at
brændstoflet trækkes ud af tanken under
flyvning.

Det åbne rør skal starte i tanken ca. 5

mm fra føderøret, og 0,5 mm fra ydervæg-
gen. Derfra går røret skråt gennem tanken,
for at ende i en let fremaddrejet tragt på
modellens inderside. Røret skal under alle
omstændigheder ende over tanken, og læn-
gere inde mod centrum end tankens inder-
væ9.

Ventiludgaverne er utroligt forskellige i
både placering og udformning. Der er dog
det fællestræk, at de er lukkede under flyv-
ning, og at påfyldningsbøtten er udformet
til at åbne denne. Man kan anvende en ge-
men smørenippel eller et team-race-lignen-
de system med et fjederbelastet rør, der af
påfylderen trykkes ind i tanken, samtidig
med at der åbnes for nogle huller.

Generelt foretrækker jeg, at påfyldnings-
hullet er placeret i næseklodsen, over ho-
vedplanets niveau, præcist hvor afgøres af

hvilket påfyldersystem, der anvendes, først
og fremmest skal det være håndret, dvs. at
man kan holde modellen fast samtidig med,
at man tanker op og aktiverer cut-off'et.

Til at spænde tanken fast på modellen vil
jeg anbefale, at man anvender 3-4 stk. I
mm aluminiums- eller messingstykker på
ca. 10 x 20 mm bukket i vinkel og med et 3

mm hul i begge ender (et til skue og et til
lim eller tin).

Tankens placering
Her syndes tit, hvilket er den væsentligste
grund til en models eventuelle accelera-
tionsbesvær. Man skal være klar over, at
der er stor forskel på en front- og en RV-
motors krav til tankplaceringen.

Tanken skal altid placeres så tæt på mo-
toren som muligt. Dog skal man afsætte
nok plads til cut-off'et, især kombinatio-
nen af RV-motor og slangecut kræver lidt
mere plads, end man vil tro i første om-
gang. Et slangecut kræver 20 mm samt ca.
l0 mm luft. En RV-motor skal have ca. l0
mm fri lult foran karburatortragten.

Tanken skal også sidde så højt, at moto-
ren set forfra skjuler den så meget som mu-
ligt (både af aerodynamiske og brændstof-

trykmæssige grunde). For at opnå dette
kan man fjerne 10-15 mm af højden på den
del aftanken, som ligger under planet. Det-
te koster ikke ret mange cm3 brændstof.

For at få så jævn en brændstoftilførsel
som muligt skal man være omhyggelig med
placeringen al tankens føderør set i forhold
til karburatorens strålerør.

På en Fl-motor bør tankens sugepunkt
ligge i samme afstand fra kroppen som kar-
buratorens strålerør (dette justeres ved at
lægge klodser under motorbjælkerne).

En RV-motor er ikke så sart som en FI
og kan fungere, hvor karburatorens mid-
terlinie er op til 15 mm tættere på kroppen
med føderøret.

Disse mål skal tages med et gran salt, da
de er meget afhængige af den valgte karbu-
ratorstørrelse. For en FI er 4,2 mm og for
en RV 5,5 mm tit de størst anvendelige.
Som begynder bør man holde sig fra de sto-
re karburatordiametre.

Materialer til tanken
Overløbsrør og føderør skal laves i 3 mm
messing eller alu-rør. Selve tanken bør laves
i tykt hvidblik.

Ophængspladerne bør laves i tykt hvid-
blik eller l-2 mm dural, messingplade eller
lignende. Selve tanken bør laves af tykt
hvidblik eller jernplade. Det er klogt at lave
ca. 3 mm loddekanter over det hele, og man
må ikke falde for den fristelse det er at klip-
pe ophængene ud al selve tanken. Lodnin-
gen vil helt sikkert revne lige der.

På grund af de store flader skal man ud-
klippe tankens sider sådan, at man får buk-
ninger på alle de langc sider. En samling
som gaber, kan >mures< til med loddetin,
men vil ikke holde længe.

Tanken kan også bukkes af 0,5-1,0 mm
aluminiumsplade, som limes sammen med
epoxy. Disse er noget lettere og sartere,
især rørene går let løs.

Som i team-race anvender nogle Good-
Year folk også balstanke. Jeg anvender selv
to lag I,5 mm balsa lagt på kryds og så årer-
ne løber skråt fra hjørne til hjørne af tan-
ken. De enkelte sider limes sammen med
cyanolit eller epoxy elter at være behandlet
med glasfibervæv og brændstoffast lak.
Vægten er ca. t/t af bliktanken, og leveti-
den ca. rZ sæson, så lad være, hvis du ikke
kan tage dig sammen til at bygge en reserve-
tank.

Propeller
Propellen er en effektslugende nødvendig-
hed, som især i speed og team-race er gen-
stand for en intens forsknin,e og eksperi-
menteren.

I Good-Year kan dette arbejde overstås
meget hurtigt: Brug Taipans 7 x 6" (diame-
ter x stigning) glasfiberforstærkede nylon-
propel. Denne har vist sig at fungere godt
både på 12.000 omdr./min. (Paw) og
20.000 omdr./min. (Rossi).

I Danmark er der et eller to hold, der rk-
ke anvender denne propel. Den har den for

forlsættes næsle side

,l'o

I('
a

Flyveklar model uden styrehjulsltig. Bemærk sryrehjulet, cut-off line og glidecut-oIJ, balsatank af
2x1,5 mm krydslagt balsa.
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en industripropel besynderlige egenskab, at
den er af så god kvalitet, at den sjeeldent
skal afbalanceres.

Andre industripropeller koster for det
meste flyvefart, fordi de har en høj luft-
modstand og sjældent passer til den valgte
motors omdrejningsområde.

Træpropeller bør ikke anvendes, da de
splintres ved den mindste asfaltkontakt.
Ganske vist er de hurtige, men de vil også
give mekanikeren mange hårde slag over
fingrene.

Glasfiberpropeller er gode, men kan ikke
købes i en anvendelig størrelse, så med ud-
gangspunkt i team-race propeller kan det
tage et par timer at lave noget, der kan det
samme som Taipan-propellen.

For en god ordens skyld skal lige naev-

nes, at træ- og Taipanpropeller koster ca.
7-12 kr. pr. stk., og at glasfiberpropeller
koster 40-60 kr. pr. stk.

Klargøring af propel
Uanset materiale og fabrikat skal en propel
udmåles og afbalanceres inden den anven-
des.

Først måles med en skydelære, at pro-
pelbladene er lige lange. Så måles bladbred-
den på 5-10 steder langs begge blade, sted
for sted skal de være lige brede. Stigningen
kan kun kontrolleres, hvis man har et spe-
cielt måleapparat. Dog kan vinklen mellem
propellens underside og flyveretningen
kontrolleres ved at spænde propellen fast
til en bordplade og måle vinklen med en
vinkelmåler for nogle målepunkter.

Købte propeller er for det meste gode
nok i stigning og bladbredde. Det er værd
at nævne, at man kun €t sted på propelbla-
det kan måle den påtrykte stigning,

Håndtag, liner og linesamlere
Som håndtag kan anvendes lidt af hvert.
Piloten skal bare kunne have godt fast i
det, når hans hånd hviler midt på brystet.
Af hensyn til styrefølsomheden er der for
det meste mindre afstand mellem linefast-
gørelserne end på et stunthåndtag.

En typisk løsning er at lade lineudførin-
gen gå ud på hver side al lang- og ringfin-
ger, helt inde ved knoerne. Et håndtag er
sjældent større end den hånd, der skal gribe
om det.

Et håndtag kan laves af en stump rund-
stok, kosteskaft, metalrør eller lignende.
Man kan også lime lidt krydsfiner sammen
til en klods på ca. 10x3,5x2,5 cm og af
denne file og skære et >fodformet< hånd-
tag.

Som udføringsline anvendes ca. 15 cm
enlen 2-2,5 mm pianotråd eller den tykke
udføringsline til stunt. Dette bukkes i et U i
samme bredde som de fingre, det skal være
imellem. U-et stikkes gennem to dertil bo-
rede huller i håndtaget og limes med epoxy.
Derefter bukkes og loddes et øje på hver
ende af U-et. Håndtaget gives en gang lak
og er klar til brug.

Til at forbinde håndtag med liner og liner
med model skal man anvende de kraftigste
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stuntlinesamlere, man kan få fat i. Ringe og
svirvler fra fiskeudstyrsforretninger må un-
der ingen omstændigheder anvendes. Man-
ge styrt gennem tiderne fortæller hvorfor.

Som liner er det mest anvendte materiale
0,30 mm pianotråd, der kan købes i ruller
på 20, 100 eller 500 gram. I 20 gram er der
l3A sæt og i 500 gram er der til mange års
forbrug.

Disse liner skal passes meget omhygge-
ligt, da de ruster og ikke tåler at blive buk-
ket mere end over en linespole. De skal
skiftes tit, f.eks. før hverandet steevne og i
hvertfald hvis de lår et buk, som ikke retter
sig selv ud.

På grund af disse problemer er der nogle,
deriblandt undertegnede, som anvender
flertrådede snoede liner, der kan fås i en
diameter på 0,30 mm. Disse liner er dyrere
pr. sæt, men holder tit hele modellens leve-
tid ud. Især i fugtigt vejr er de snoede liner
de glatte overlegne, da de ikke klæber sig til
hinanden og dermed hæmmer eller helt blo-
kerer styringen. Snoede liner er ikke så føl-
somme over for bukken og vriden, og der
er smule stærkere end glatte liner.

Vindtunnelforsøg viser, at snoede liner
har større luftmodstand end de glatte. I
praksis har jeg dog ikke kunnet måle for-
skelle i flyvefart.

På grund af den større sikkerhed ved
snoede liner, bør begyndere anvende disse.

Påklædning
En modelflyver behøver ingen uniform
(skoleslips, rygvest f.eks.), dog er der nogle
påklædninger, der er mere praktiske end
andre.

Piloten
Piloten må ikke anvende tophue, selv i
frostvejr. Kvasten kan fange liner i en over-
haling.

Han bør anvende fastsiddende gummi-
sko med stor slidstyrke. På grund af den

evige drejen rundt i centrum slides sålen un-
der højre fodballe meget hårdt.

Mekanikeren
Mekanikeren bør vælge sin påklædning
med større omhu end piloten, da det er
ham, som sviner med brændstof og skal rø-
re den olietilsovsede model.

Styrthjelm er et regelkrav, og den skal
sidde fast, for ellers vil den helt sikkert gli-
de ned i øjnene under et stop. Undgå ishoc-
keyhjelme eller lignende, da de ikke beskyt-
ter særlig meget, hverken kraniet eller ens

sarte ører.
Fodtøjet skal kunne stå fast på ledtet un-

derlag og skal have slidstærke snuder.
Til at starte og gribe modellen kan man

anvende en arbejdshandske af læder. Man
behøver kun den højre, og det er praktisk
at skære tommel, lille- og ringfinger fri.
Det gør det nemmere at justere motoren.
Handsken skal sidde så fast, at den ikke
kan rystes af.

Det er en smagssag, om man vil bruge
handske eller ej. Handskemodstanderne si-
ger, at de har bedre føling med modellen
under landing og med motoren under star-
ten. Jeg foretrækker at skåne fingrene.
Hvis man er uvant med dieselmotorer, skal
man regne med at modtage nogle slag af
propellen.

Til at skåne ens knæ (især det højre) kan
jeg anbefale de gummipuder, som anvendes

af brolæggere. Prisen er rimelig, set i for-
hold til den forlængede levetid af ens buk-
seknæ. Han har også kun brug for en af
disse.

Som egentlig påklædning er kedeldrag-
ten langt at foretrække. Sådan en er dog ret
dyr, så er par cowboybukser og en trøje el-
ler vindjakke kan anvendes i stedet. Man
skal bare gøre sig klart, at tøjet efter bare
€n dag på flyvepladsen er uanvendeligt til
ret meget andet end modelflyvning.
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Det er karakteristisk for et racerhdndtag, at
linerne kun har langefinger og ringfinger mellem
sig, og at de løber ud tæt mod knoerne.
Det viste håndtag er en stump rundstok, hvor
lineudføringen er af pianotrdd, som man bøjer i
enderne til fastgørelse af linerne.
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Andet udstyr
For at komme ud og flyve man-eler der nu
kun noget brændstof og en brændstofpå-
fylder (>fueler<).

De fleste dieselmotorer vil acceptere en
brændstofblanding på l59o Castrol M eller
amerikansk olie, 30-35q0 æther, 2-3t/o
amylnitrat, dieselignition, amylnitrat eller
lignende, og resten af de 10090 skal være
petroleum.

Men man skal først og fremmest over-
holde brugsanvisningen. En motor, der er
utilkørt eller uden kuglelejer, vil kræve 20-
25% olie. En Nelson kræver kun 5-1090
olie.

Den valgte mixtur udmåles omhyggeligt,
hældes sammen og rystes godt, hvorefter
det filtreres gennem et kaffefilter. Det er
vigtigt, at ens brændstof er helt rent.

En advarsel
Især æther og amylnitrat er brand- o-q eks-
plosionsfarligt foruden at det er ret giftigt.
Så bland altid med god ventilation eller
udendørs. Og sluk den smøg, loddekolbe
eller andre varmekilder, som kan risikere at
antænde dampene.

Det er sund fornuft at opbevare brænd-
stof så køligt som muligt i dunke, der er
godkendt til det (glasbeholdere eller benzin-
reservedunke).

Til et stort stævne vil der bruges op til to
liter brændstof (2 x 2 heats + finale +
trimning undervejs). Men t/z liter rækker
langt under træning lørdag eftermiddag.

Brændstofpåfylder
Disse ses også i mange udgaver. Domine-
rende er dog den såkaldte trl.kfueler. hlor
brændstoffet opbevares under et let tryk på

mekanikerens venstre arm i en ,2.-1 liters
beholder. Det tappes på gennem en ventil
på mekanikerens venslre hands fingre ned i
tanken.

Kan man ikke fremskaffe en sådan ven-
til, der ofte er drejet og fræset specielt til
brugeren, kan man anvende en almindelig
brændstofpåfylder af blød plastic. På den-
ne plasticflaske bør man ændre påfyld-
ningsrøret, så det er lige og har en studs,
som passer til modellen. Dette kan gøres
med messingrør og brændstofslange eller
en gummipakning.

Uanset type skal der kunne tankes hur-
tigt, uden at brændstoffet sprøjter til højre
og venstre. Sandsynligvis skal studsen til-
rettes et par gange for at være helt tæt. D

Jesper vil i næste artikel i serien kontme ind pd
alle de ting, der skal ordnes, -for man er klar til
egenllig flyvning: Trimning af motor, justering
af liner og cut-off, behandline a.[ liner osv. Vi
håber, at have næste afsnit nted i ilfodelflyve
Nyt nr. 5/82.

Modelmotorer:

Vedligeholdelse af motorer
udskiftning af kuglelejer

Nogle modelflyvere foretrækker at
lade >professionelle< klare
ærterne, når der er problemer
med grejet. Andre ser en
udfordring i at reparere på tingene
selv.
Luis Petersen har skrevet denne
artikel om kuglelejer i
modelmotorer primært med
henblik på den sidste uforfærdede
gruppe. Men de første kan godt
læse med .....

Når man drejer propellen rundt på sin mo-
tor, vil man i de fleste tilfælde kunne mær-
ke, om krumtappen er lejret i kuglelejer el-
ler om det blot et et glideleje, der optager
lejebelastningen. Hvis der er aksielt slup i
akslen, kan man normalt regne med, at det
er et glideleje. I så fald skal man være for-
sigtig med at trykke for hårdt med starte-
ren. Dette gælder i nogen grad også, når
der er kuglelejer i motoren, idet det forreste
leje normalt ikke er beregnet til at optage
aksielle belastninger.

Vedligeholdelse
Normalt krær'er en modelmotor ingen sær-
li_e redligeholdelse, ud o\er at man giver
den nogle dråber 3-i-€n olie efter hver flyve-
dag, samtidig med at man lorsøger at be-
skytte den mod urenheder ved at vikle en
klud om næsen på modellen efter hver flyv-
ning.

Bruger man nitromethan eller en synte-
tisk olie, skal man for at undgå gravrust
inden i motoren endelig huske det med
olien. Man undgår samtidig at have en
gummiagtig motor efter at den har ligget i
en skuffe vinteren over,

Slitage
Lejerne bliver ligesom de andre bevægelige
dele på motoren slidt. Det ses ved, at man
kan mærke et forøget slup i lejerne, eller at
motoren ligesom kører lidt hårdere. Kugle-
holderen, der som regel er af stål eller mes-
sing, kan også blive så slidt, at den går ud
og rører ved yderringen og derved varmer
motoren.

Går man i jorden med et brag, er der to
ting, der kan ødelægge lejerne. Selve slaget
kan lave indtrykninger af kuglerne i rulle-
banen, og man får en kornet gang, når man
drejer på akslen. Det kan dog også skyldes,
at akslen har forskubbet sig i lejerne, hvor-
ved de er forspændt. Prøv at trække i pro-
pellen, eller tag eventuelt bagdækslet af og
giv akslen et let slag iremad (skal gøres af
en fagmand).

Jeg går her ud fra, at akslen ikke er buk-

ket. Hvis man kan mærke mekanisk frik-
tion, når man drejer propellen, så er akslen
bukket.

Det, der ødelægger flest lejer, et snavs,
jord etc., som, hvis det ikke fjernes, kan
ødelægge en motor på et minut eller min-
dre. Kommer der skidt i lejerne, renses de
ved, at man tager cylindersættet ud og skyl-
ler lejerne rene i f.eks. benzin. Husk ende-
lig, at denne væske er brandfarlig. Man
kan også bruge varmt sulfovand, men så

må man huske, at motoren skal køres
umiddelbart efter for at forhindre rust.

I nogle tilfælde er pasningen i krumtap-
huset, der holder lejet fast, ikke stram nok.
Det er som regel på dieselmotorer, at lejer-
ne bliver banket løse. Det ses ved, at der
kommer mørkt aluminiumsstøv ud ved for-
reste eller bagerste leje.

Man har en lille chance for at redde mo-
toren, hvis man skiller den ad og renser den
fuldstændigt. Så kan man lime lejerne fast
med Locktite eller lignende. Også denne
metode kræver en vis tålmodighed, hvis
man ikke ønsker at slutte med låste lejer.

Udskiftning af lejer
Har man været så uheldig at beskadige sine
lejer, bør man gå til en rutineret motor-
mand og få dem skiftet.

Den følgende metode kan anvendes på
de fleste motorer.

Først renses motoren lor olierester; hvis
man ikke gør det, får man nok vrøvl med
osen i køkkenet, når man går videre i pro-
ceduren.

Derefter sætter man nemlig ovnen til
150"C og lægger motoren ind elter først at
have fjernet al indmaden på den. Når mo-
toren er gennemvarm, tages den ud med
grillhandsken, og man kan normalt trykke
det forreste leje ud. Det bagerste falder ud,
når man med et bestemt tag slår bagenden
af krumtaphuset mod skærebrædtet. Husk
atløfte huset mellem hvert slag; nogle gan-
ge er lejet faldet ud ved tredie slag, hvoref-

forlsættes næsle side

Her ses, hvod der sker, hvis mon opvormer
krumlaphuset på sin motor Jor meget.
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Usædvanlig svævemodel
Til glæde for de engelskkyndige blandt vore læsere bringer vi nedenfor en udførlig
skitse af en særpræget amerikansk svævemodel. Grundkonstruktionen hævdes at have
rødder langt tilbage i tiden. Man bemærker dog, at denne moderne version er opdateret
med variabel indstillingsvinkel, multifunktions-timer, indbygget termiksøger og mange
andre moderne finesser.

$i\\\N

De tre billeder øverst pd siden viser isætning af lejer. Nederste billede er taget efter at arbejdet er fuldført.

ter man rammer det med fjerde slag.
Hvis lejet ikke går løs, øges temperaturen

50"C. Det kræver god øvelse at bruge en
gasflamme til opvarmningen, da alumi
nium smelter meget pludseligt.

En del motorer har speciallejer i form af
opslebne eller >sjældne< lejeserier. Her
bliver man nødt til at købe fabrikantens le-
jer. Det samme gælder, hvis lejerne er pres-
set så hårdt i huset, at man er nødt til at ha-
ve ekstra lejeslup for at optage deformatio-
nerne.

>High speed<< lejer er som regel blot et
udtryk for, at kugleholderen kan holde til
l>store( omdrejningstal, som regel vil den
være af tufnol eller lignende.

Undgå lejer med nylonholdere, de holder
kun til ll0"C.

Stål- eller messingholdere er gode nok til
vores brug. Blot må de ikke være så løse, at
de rører yder- eller indervæggen.

De nye lejer renses og måles. Har man
flere, vælges de der passer bedst med de
brugte. Lejerne skal i ren tilstand løbe frit
uden knas.

Krumtaphuset varmes igen op til 150'C.
Til ipresning af lejerne anvendes et stykke
værktøj (se billedet). Værktøjet er lavet
specielt til lejekombinationen, idet aksel-
tappen styrer lejerne samtidig med, at lejer-
ne trykkes ind i huset kun på yderringen. Et
let slag med en hammer sørger for, at lejer-
ne er på plads. Giv lejerne et gran 3-i-€n
olie, og pres derefter akslen på plads. Und-
gå at slå den ind, da man så straks har nye
indtrykninger.

Husk, at renlighed i omgangen med mo-
delmotorer er en nødvendighed. n
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Vårkonkurrence 2, distrikt
Vest, Vandel d. 29.-30. maj
Som noget nyt forsøgte man i distrikt Vest at ar-
rangere et to-dages stær'ne i pinsen. Det var tan-
ken, at lørdagen skulle bruges til vårkonkurren-
cen, og at søndagen så skulle være fri til hygge-
flyvning, trimning af nye modeller mv. Jeg sy-
nes, at denne id6 er alletiders, men da der er af-
sat to dage til stævnet, synes jeg også, at man
skal lave tidsplanen lidt mere fleksibel end det
var tilfældet. Nu kom vi til at flyve konkurren-
cen i ret frisk vind om lørdagen, selvom alt tyde-
de på, at vi ville få væsentlig bedre vejr om søn-
dagen.

Deltagerantallet var nok lidt lavere end man er
vant til i distrikt Vest, men det må pinsen nok
bære skylden for. I Al-klassen, der ofte har
mange deltagere, var der kun fem, som fik note-
ret tider, og af disse var Finn Dahlin helt suve-
ræn. Han vandt med en margin på 70 sek., selv-
om han tillod sig den flothed kun ar flp e 26 sek.

i tredie periode. Jes Nyhegn blev nr. to, selrom
også han droppede en start fuldstændigt.

I M var der lagt op til en hård kamp, idet det
var sidste mulighed for at opnå resultater inden
udtagelsen til sommerens EM.

Den mest velflyvende om lørdagen var uden
tvivl Henning Nyhegn. Når han ikke vandt, skyl-
des det udelukkende, at han blev diskvalificeret i
første periode for at flyve efter periodens udløb.
Jeg synes, at det var en unødvendigt hård ken-
delse, idet overskridelsen var relativt lille, samti-
dig med at Henning, der ikke havde noget ur, in-
gen mulighed havde for at vide præcis, hvornår
perioden endte, da der ikke var nogen form for
signal mellem perioderne.

I stedet blev det Jørn Rasmussen, der vandt
med det ret beskedne resultat 759 sek. Finn Bjer-
re blev nr. to tæt efter, mens jeg blev nr. tre med
664 sek.

Wakefield havde tre deltagere, og da vinden
indebar risiko for at modellerne skulle blæse ud
over pladsens begrænsninger, enedes man om at
flyve med to minutters max. i de første perioder.
Der var ingen, som droppede i de første to run-
der, men allerede i den første tre-minutters pe-
riode droppede både Bjarne Jørgensen og under-
tegnede. Mit var endda et timerdrop.

Den anden gummimotormodelklasse P-30
havde to deltagere, og her klarede Bjarne Jør-
gensens model sig bedst.

Selv om søndagen var afsat til hygge- og trim-
flyvning med nye modeller, kunne de mest hidsi-
ge alligevel ikke nære sig for at flyve en uofficiel
konkurrence. I det gode vejr blev der vist megen
god flyvning, og resultaterne var da også mar-
kant bedre end om lørdagen. Bortset fra A2-fly-
verne var Jens Kristensen og Bjarne Jørgensen i
sving med deres wakefields.

A2-konkurrencen blev vundet af Per Crunnet,
der ikke havde været i stand til at komme om
lørdagen. Han f1øj i overbevisende stil en række
maxer og endte med fuld tid. Finn Bjerre lavede
kun et enkelt behersket drop i første periode og
blev nr. to foran Jytte Noer, der fløj sin første
konkurrence i meget lang tid. Stefltn Jensen fløj
maxer i de fire første perioder, men da han i sid-
ste runde skulle snylte på Jes Nyhegn, gik det
galt. Han fik en gevaldig nedvind og blev kun

I årlonkurrence 2. resullatel:
Al-beg.: l. Finn Dahlin 450 sek.,2. Jes Nyhegn 382 sek.,3.
Henning Nyhegn 280 sek., 4. Rune Oberg 240 sek., 5. Bjarne
Iløhl 39 sek. A2-eks.: l. Jørn Rasmussen 759 sek.,2. Finn Bjer-
re 746 sek., 3. Steffen Jensen 664 sek., 4. Henning Nyhegn 610

sek., 5. Leif Nielsen 519 sek., 6. Hugo Ernst 510 sek., ?. Bjarne
Møhl 159 sek., 8. Fratrk Dahlin 50 sek. Wakefi€ld: l. Jens Kri-
stensen 737 sek.,2. Bjarne Jørgensen 728 sek.,3. Steffen Jensen
720 sek. P-30: l. Bjarne Jørgensen 349 sek., 2. Frantz Leitner
265 sek.

Uofficiel konkunence søndag d,30. maj:
A2-eks.: l. Per crunnet 900 sek., 2. Finn Bjerre 835 sek., 3. Jyr
te Noer Larsen 798 sek., 4. Steffen Jensen 758 sek., 5. Hugo
Ernst 666 sek.

Stillevej rskonkurrencerne
på Eremitagen
Der har ikke været det helt store held med vejret
i denne sommer. Selv om der har været et ret
pænt fremmøde hveranden tirsdag aften, har det
ikke været muligt at afvikle andet end chuck-
flyvningerne. I denne klasse er Flemming Dehn
Kristensen stadig i særklasse. Dels fordi han

flyver godt, og dels på grund afmanglende kon-
kurrence. I de sidste par måneder har han opnået
følgende resultater: 25/5: l9l sek., 8/6: 222
sek.,22/6:257 sek.

Kun en enkelt gang har han fået lidt konkur-
rence, idet Steffen Jensen d. 8/6 fløj 204 sek.

Det ville nok være en god id€, hvis vi så i øjne-
ne, at pladsen kun i meget sjældne tilfælde kan
bruges til egentlig konkurrenceflyvning. Vi kun-
ne så b1'gge et par chuckere hver og forsøge at
banke Flemmin,e grundigt til næste år.

Steffen Jensen

Vårkonkurrence Vest 1,,

d. 18. april 1982
Aviator stod som arrangør af den første vårkon-
kurrence vest for Storebælt i 1982. Desværre har
man ikke fundet det nødvendigt med et referat
fra denne rimeligt velbesøgte konkurrence, så vi
nøjes med resultaterne:

Stunt ehsperl:
l. LeifE:kildren,615 .................3663pt.
2. John Amnilzbøll, A\ iator ................................... 3374 pt.
3. Henning Forbech, Aviaror .................................. 335.1 pt.

4. Hans Rabenhø.j, R!dha! e .... -.................... -........ - 3ll9 pr.

5. Leif O. Mortensen, Aviator ................................. 3: I 5 pt.

6. Carsten Thorhauge, Aviator ................................ 3 I 3.1 pt.

7. Johs. Thorhauge, Aviator ................................... 3098 pt.
8. Mogens Olesen, Rødekro,,...,.....,........................ 2923 pt.

Stunt begynderl

Uffe Edslev, Aarhus
Henning Forbech, Arialor
Bjarne Knudsc'n, Haderslev
Jens Krislensen- Avialor
Jan Sleen Jen.en, A!ialor
Bjarne Schou, Aarhus

2. vårkonkurrence Vest,
d. 2. maj, Rødekro
Konkurrencen blev fløjet i solskin men næsten
stormagtigt vejr.

Stunt forløb uden større styrt eller havarier,
og der blev på trods af vejret vist fin kunstflyv-
ning. Leif Eskildsen vandt sikkert ekspert stunt
med hele 320 points foran nærmeste konkurrent.
Johs. Thorhauge nøjedes med at flyve første
runde halvt igennem og droppede 2. og 3. runde
for at skåne modellen, hvorved han sikkert be-
satte sidstepladsen. I begynder-stunt vandt Jens

Kristensen næsten lige så sikkert som Leif vandt
ekspert stunt, da Jens vandt med 340 points over
Jan Ovesen. Der var kun fire, som gennemførte
3. flyvning, mens vi andre valgte at spare på
grejet.

Combat kom ført i gang kl. 10.30. Der blev
først fløjet dieselcombat, hvor den første kamp
stod mellem Uffe Edslev og Bjarne Knudsen og
blev afgiort til Bjarnes fordel. Finalen blev fløjet
af Bjarne Knudsen og Henning Fuglsang i et rent
Haderslev-opgør - kampen varede ca. 5 sek.,
inden Henning smadrede sin model. FAI combat
havde kun 6n kamp, nemlig finalen, som stod
mellem Henning Forbech og Jens Kristensen.
Henning fik to klip mod Jens' ene, men Jens

vandt alligevel på lufttid.
Jan L. Andersen

Stunl beg!nder:
l. Jens Kristensen, Aviator ..........,..
2. Jan Ovesen, Aviato. ...................
3. Jan L. Andersen, Rødekro MF ......
4. Henning Petersen, Rødekro MF .,..
5. Henning Nielsen, Aviator .............

Sturl eksp€il:

......701 pt.

......356 pt.

...... I 36 pt.

...... 65 pt.

...... 55 pt.

l. Jan Steen Jensen, Aviator ..
2. Jens Kristensen, Aviator ..,.
3. Jan Ovesen, Aviator .........
4. Henning Nielsen, Aviator ,.

5, PeterKoch, Aviator ...,..,,.
6. Sten B€rtram, Rydhave .....

.. 1256 pt

..1227 pt

l LeifEskildsen,635 ................. 1885pt.
2. John Amnitzbøll, Aviator ................................... I 563 pt.
3. Henning Forbech, Aviator .................................. 153 I pt.
4. Leif O. Mortensen, Aviator...............................,. 1502 pt.
5. Mogens L. Olesen, Rødekro MF........................... 1283 pl.
6. John Thorhauge, Aviator ................................... 273 pt.

Dieselcombrt:
l. Bjarne Knudsen, Haderslev
2. Henning Fuglsang, Haderslev
3. Uffe Edslev, Århus

FAI.combra:
l. Jens Kristensen, Aviator
2. Henning Forbech, Aviator

Gauerslund Speed d. 16. maj
Trekantens Modelflyveklub havde i år valgt kun
at arrangere konkurrence i modelflyvesportens
vigtigste klasse: Speedfl yvning.

Alle Danmarks 3 (?) speedflyvere var mødt op
og som sædvanlig arbejdede alle tre koncentreret
på at overholde tidsplanen. De 9 flyvninger +
evt. omflyvninger skulle være færdige på 5% ti-
me. Det gik også vældig godt, idet tiden kun blev
overskredet med et kvarter.

Desværre var der ikke megen fart på flyvema-
skinerne, men arrangørerne havde gættet rigtigt,
da de havde købt præmie efter, at Ole ville vin-
de. Præmien var nemlig øørk chokolade, hvil-
ket Ole ikke bryder sig mere om, end at han bro-
derligt delte med sine konkurrenter.

Alt i alt var det et hyggeligt stævne, som er en

gentagelse værdigd. ll/9. Niels Lyhne-Hansen

....241,4 km/t

.... 240,0 km/t

....236-5 km/r

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

4:21,5 4t26,5 8:23,4
2. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

5:20,5 4:19,5 33 omg.

Team-mce:
L OIe Poulsen/lb Rasmussen, Aarhus:

4: I I,0 4:03,5 7:59,3
2. Niels Lyhne-Hansen/Kurt Pedersen, 635lHaderslev:

4t41,0 4:57,6 8:56,0

3. Jesper Rasmussen/Carsen Thorhauge, Aviator:
6:08.0 5:22,5 9:38,5

Speed:
l.LeifEskildsen,635 .............232,1kn/t l.OIePoulsen,Århus..........
2.NielsLyhne-Hansen,635................................228,8km/t 2.LeifEskildsen,TMF........
3. OIe Poulsen, Aarhus ...................... 0km/l 3. Niels Lyhne-Hansen, TMF.noteret for 38 sek. Steffen Jensen
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Til højre sammenligner mekanikerne Jan Steen
Jensens og Dan Hunes modeller eJter finalen.

Nede på siden ses de to, mens modellerne
stadig var intakte.

DM i dieselcombat 1982,
Sydfyns Combatrally d. 6. juni
Konkurrencen afholdtes d. 6/6 i strålende vejr
på en bane lånt til lejligheden af Svendborg
kommune. Baneforholdene var perfekte til com-
bat, idet der var plads til to cirkler foruden line-
båse, linekontrol, dommertelt mm. Til DM i die-
selcombat var tilmeldt 16 mand, men et par styk-
ker faldt fra, heriblandt Jørn Rasmussen, som vi
havde glædet os til at gense i combatcirklen. I
FAl-combat var tilmeldt 9 mand, men også her
var frafald, dog kun I mand.

Med ca. 35 kampe at afvikle var vi blevet spået
en meget lang og hård konkurrence, men vores
forudlagte tidsskema viste sig at holde stik, såle-
des at stævnet, der startede kl. 10.00, kunne slut-
te kl. 16.30 med medaljeoverrækkelse samt over-
rækkelse af unionens nye pokal i dieselcombat,
skænket af Leif O. Mortensen Hobby, til vinde-
ren af det første danske mesterskab i klassen.
Jan Steen Jensen fra Aviator vandt efter meget
overbevisende flyvning og er absolut en coming
man i dansk combat.

Det vil føre alt for vidt at beskrive de mange
spændende kampe, men med så mange kampe
på dn gang var der en god mulighed for at vurde-
re standarden hos de piloter, der deltog. Gene-
relt må man sige, at standarden er steget stærkt
hos mange piloter i de sidste par år. Dette kunne
ses deraf, at der ikke var et eneste tilfælde af li-

':"1it71:;*{,;,:

t;'llE|.i.i!;U:

nefilter. Dette var ikke bare held - folk flyver
virkelig teknisk bedre. Ligeledes var der heller
ikke mange sammenstød og nedstyrtninger, når
man ser bort fra dem, der skyldtes den om efter-
middagen ret kraftige vind.

Det er klart, at når der skal afvikles 6 kampe i
timen, kræver det en grundig planlægning samt
nogle samarbejdsvillige deltagere. Begge dele var
til stede, og vi håber, at der til næste år vil kom-
me endnu flere deltagere til, hvad vi håber bliver
Danmarks største combatkonkurrence.

Svendbo rg Linesty rin gs k lub

DM i dieselcombat:
l. Jan Steen Jensen, Aviator
2. Dan Hune, Kjoven
3. Kurt Siig, Sønderborg
4. Benny Furbo, Kjoven
5. Uffe Edslev, ALK
6. Leif Bruun-Andersen, SLK
7. Uffe Hune, SLK
8. Bjarne Knudsen, Haderslev
9. Peter Knudsen, Haderslev

10. Jens Kristensen, Avialor
I l. Henning Forbech, Aviator
12. Claus Jørgensen, Sønderborg
13. Lars Henriksen, Trekanten
14. Biarne Schou, ALK

fAl-combat
l. Bjarne Schou, ALK
2. Jens Kristensen, Aviator
3. Jan Steen Jensen, Aviator
4. Uffe Edslev, ALK
5. Benny Furbo, Kjoven
6. Uffe Hune, SLK
7. Henning Forbech, Aviator
8. Biarne Knudsen, Haderslev

Limfjordsstævnet d. 29-30 / 6
Limfjordsstævnet blev som mange gange tidlige-
re afviklet i pinsen med udenlandske deltagere
fra Sverige og Tyskland.

Som tidligere år var der en dårlig og en god
dag med hensyn til vejret. Om lørdagen blæste
det så kraftigt, at det at gennemføre en flyvning
var godt. Om søndagen var vejret simpelthen
ideelt flyvevejr, så konkurrencen kunne afvikles
uden store havarier til følge.

De mange træningstimer inden konkurrencen
i klubben kunne dog også spores søndag efter-
middag, da Aviator fik ikke mindre end fire ud
af seks førstepladser!

STUNT: Trods lørdagens storm stillede alle op
på nær 3, men de flyvemæssige præstationer var
dog ikke de bedste, ingen af de første flyvninger
har talt i det endelig resultat. Flyvningen viste
dog, at Henning Forbech, Aviator, havde i sin-
de at blande sig helt i toppen denne gang, idet
han lagde sig 28 points efter den ellers suveræne
Leif Eskildsen, 635, efterfulgt af svenskeren Åke
Nystrdm. Ove Andersson, som så mange gange

er rendt med pokalen, opgav midt under flyvnin-
gen og placerede sig som nr. 12.

Søndagen, hvor vi fik bedre vejr, bød på dejlig
flyvning. Henning viste en meget flot flyvning.
Om den'flyvning gjorde Leif Eskildsen nervøs,
eller om det bare er hans motor, der er ved at
være for gammel, vides ikke, men i hvert fald
havde han store problemer med at starte. Og på
trods af, at han kom afsted, måtte han se sig
slået af Henning med kun 2 points.

Ove Andersson, som godt turde flyve hele
programmet nu, fulgtes lige bagefter. Og Åke
Nystrom lagde sig på fjerdepladsen. Før 3. fl1v-
ning var der ikke afgjort noget som helst. Ud
over de 4 første havde også de tre fra Aviator,
Johs. Thorhauge, John Amnitzbøll og Leif O.
Mortensen chance for at blande sig i toppen.
Henning Forbech afgjorde imidlertid det hele
ved at lave en mesterlig flyvning, som gav ham
en sikker føring. Ove Andersson overhalede Leif
og blev nr. 2. Leif, der vandt sidste år, kunne
trods sin fordel ved at fl)rye sidst i runden, ikke
slå de ovenstående, men måtte nøjes med tredie-
pladsen.

Konkurrencen viste en god standard. Ud over
lørdagens fllvninger blev der kun vist flotte flyv-
ninger.

StunGbegynder:
l - Jens Kristensen, Aviator ...................................., 2339 pt.
2. Jan Ovesen, Aviator .........,...,...,..,,..,................. 2l 30 pt.
3. Ove Michelsen, Aviator .........,............................ 201 6 pt.
4. Peter Koch, Aviator .......................................... l9l I pt.
5.CIaesYhIand,Sverige........................................1420pt.
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6. Stellan Åslrom, S!erig: ..............
7. Lars ltajbjer-{. UCi *..................

Stunhekspertl
l. Henning Forbeih, A\ldl(ri ............
2. O\c Anders.on. Srerige ................

9. Mikael Olsson, Sverige ..
10. Jan S. Jensen, Aviator ...

3. LeifEskildsen,635 ........................ ..............5]iJf'
4. Åke Ny5rrdm, S\erige ...................................... 5565 pr

5. Johannes Thorhauge, Aviator ........-................... 5223 pr

6. John Amnitzbøll, Aviator ................................. 5 l4l pt
7, Leif O. Mortensen, Aviator .....................,.....,,.. 5 I3 I pr

8. Jørgen Kroer, Rydhave ...........................,,........ 4945 pt

blæst i jorden af det samme pust efter ca. 25

omg.
Efter første runde var stillingen at debutanter-

ne John Amnitzbøll/Johs. Thorhauge førte med
en omfl!-\'nin-s til gode, næste var Ole Poul-
sen/lb Rasmussen lra Arhus med 50 omgange,
skarpt forfulgt af Carsten/Jesper med 23 om-
gange. Resten af deltagerne måtte nøjes med nul
eller disk.

Så magert et resultat er vist aldrig før set ved
et dansk stævne.

Efter dette blev anden runde udsat i halve ti-
mer af gangen, mens deltagerne kiggede efter
mindre vind. Resultatet blev ddg hen mod spise-

tid, at man ville prøve igen søndag morgen kl.
8.30.

Søndag morgen var vejret stilnet så meget af,
at heatene kunne afvikles uden større dramatik.
Lørdagens vejr havde dog kostet så meget kamp-
mod og udstyr, at der kun blev sat 6 tider, netop
antallet til semifinalerne.

Det mest bemærkelsesværdige var, at
Jesper/Carsten en lille uge før havde erstattet
deres l\lk. Ii Bugl med Nelson Mk. 100. Dette
gav pole med en tid pa 3:53,5, ny personlig re-
kord og en andenplads kun 5 sek. efter verdens-
mestrene.

Til formiddagens semifinaleheat havde holde-
ne vænnet sig til forholdene, hvilket resulterede i

væsentlig bedre tider.
I første heat satte Hans/John stævnets hurtig-

ste tid med 3:40,3, langt foran Kurt/Niels, der
efter diverse fortrædeligheder fik 5:38,4.

I andet semifinaleheat blev der kæmpet til det
sidste. Sidste års vindere Mats Bdhlin/Gbsta
Bengtsar trak det længste strå i tre overhalinger,
hvilket overdommer Per Hasling takserede til
diskvalifikation.

Bobjerg/Kjærgårds hjemmelavede motor (3/8
Rossi vistnok) viste fine takter med 3:58,3, kun 6
sek. efter heatets vindere, Jesper/Carsten, og
nok til en tredieplads totalt.

I eftermiddagens semifinalerunde måtte Bo-
bjerg/Kjærgård se sig slået ud af finalen, da
Mats/C6ran viste tænder med deres BBF-motor
i et heat, der viste de nye landingsreglers beretti-
gelse (publiceret i Modelflyve Nyt 3/82), da Car-
sten i 2. stop, hvor han svævede ind til landing et
par meter efter Mats/Gosta's model, blev så

overrasket over mekanikerens gribeteknik (mo-
dellen ryger et kort øjeblik op i strakt, vandret
arm), så han fløj under svenskerens liner og

skred ind i centrum. Moralen må være: Over en
meters højde ved passage af besatte sektorer.

Til finalen gik så en Nelson, en BBF og en BG
med nøjagtig samme flyvefart og omgange.

Hvad vil blive udslagsgivende? Startvillighed,
indflyvning, erfaring eller hvad?

Alle kom godt afsted fra starten, men
Jesper/Carsten % omgang foran. Det viste sig
hurtigt, at Jesper/Carsten trak de korteste strå i
dysterne (mindre erfaring?). Da deres model
hurtigt tabte omgange ll\22-26, var det et åbent
spørgsmåI, om tanken kunne holde hjem.

Hans/John lagde sig derefter i spidsen, tæt
fulgt af svenskerne. Ved 100 omg. blev rollerne
byttet om, da John måtte hente sin model, da
den døde i startøjeblikket.

Ved 135 omgange udgik svenskerne, da mo-
dellen gik på slappe liner ind i græsset. Da
Hans/John samtidig måtte skifte propel på
grund af stoppet før, lagde Jesper/Carsten sig i
spidsen ca. l5 omg. foran Hans/John. Ville tan-
ken holde hjem?

Resten af heatet fløj Carsten og Hans ryg mod
ryg, indtil 198 omg., hvor Carsten/Jespers tank
gav op, og Carsten måtte overtage med (endnu
mere) muskelkraft og svæve de sidste omgange
ind til en personlig rekord på 8:18 og som Avia-
tors første Limfjordsmestre i mange år.

1. Jesper Buth Rasmusscn/Carsten Thorhauge, Aviator:
23 omg. 3:53,5 3:52,4 69 omg. 8:18,9

2. John Mau/Hans Geschwendtner, 635/Comet:
disk. 3:48,6 3:40,3 3:56,5 8:42,2

3. Mrts Bohlin/Go\ta Bengtsar, Sverige:

disk. 4:02,8 disk. 3:46,1 136 om.
.1. Kurt Pdersen/Niels Lyhne-Hansen, Haderslev/635:

0 4:16,7 5:38,4 4:22,9
5. Jorgen Bobjerg/Jørgcn Kjærgård, Windy,/Rydhave:

disk. 4:23,0 3:58,3 3:59,3
6. Xar(l.n Krongård/Henrik Nielsen, Haderslev:

0 4:55,4 0 0
7. Ole Poulsen/lb Rasmussen, Al-K:

50 onrg. 63 omg.
8. Inecmar Lar(\on/Dan John\on, Slerige:

00
8. Ronny Carlsson/Mats Nielsen, Sverige:

0-
8. Johs. Thorhauge/John Amnilåøll. Aviator:

SPEED: Her var der fire deltagere, det danske
VM-hold og en enkelt svensker.

Med en mager første runde med højeste ha-
stighed på 236,8 km/t måtte der skrues både her
og der. Anden runde blev for de danske deltage-
re en lille smule,bedre, men alligevel adskillige
km/t under hvad der måtte forventes.

I tredie og sidste runde fik Ole Poulsen sin
>Speeder< til at snurre og han noterede 261,3
km/t. Ingen af de andre fik tider i tredie runde.

261,28 km/r
237,'l km/t

COMBAT: Trods det blæsende vejr og en del
turbulens gik konkurrencen planmæssigt bortset
fra enkelte løsrevne modeller, hvor Bjarne
Schou hentede en i et par gummistøvler (i Lim-
fjorden).

Der var stor deltagelse også fra den svenske si-
de, men dem gik det ikke så godt, selvom de

brugte Rossi'er (kapitalister .....).

l. Asger Bruun Anderscn, Sydfyn
2. Bjarnc Schou, ALK
3. Benny Furbo, Kjovcn
4. Dan Hunc, Kjovcn
5. Lcif Corenson, Sverige

6. Håkon 6stmann, SveriSc
7. Pavel Frdberg, Svcrigc
8. Jan Stecn Jensen, A!iator
9. Uffe Edslev, ALK

10. B.iarnc Knudsen, Haderslev
ll. Hcnning Forbcch, Aviator
12. Per Stjårnsund, Svcrigc
13. Jens Kristcnsen, Aviator
14. Uffc'Hunc, Sydfyn

Jesper Bobjerg (t.v.) hjalp sin far Jørgen Bobjerg med at vinde sølvmedaljer ved Limfiordsstævnet i
Good-Year klassen.

j
.*I
Il

$J

1352 pl.

-1.12 pr.

:9t'9 p:.

5lSl t:.

.......................... 4835 pt.

.......................... 4835 pt.
I l. Kauko Kainulainen, Fin1and,,..,......................... 4800 pl
12. Carsten Thorhauge, Aviator .....,.,...................... 4650 pt
13. Mogcn: Olesen, Rødekro ..............
14. Conny Åquist, Sverige ..................
I 5. Johannes Apel, Tyskland ..............

.......... 45 l2 pt.

.......... ,1419 pt.

.......... 281 3 pt.
I 6. Jan Berntsson, Sverige ...............,..,....,............. 2l 92 pt.
I 7. Hans Rabenhøj, Rydhave .............................,... 2l 85 pt.
I 8. Johan Rasmussen, Sverige ,....,.....,..................... 1959 pt.

GOOD-YEAR: I denne klasse stillede 6 hold op
til start. Fire danske og to svenske hold. Efter-
som der var tilmeldt 7 hold fra starten, havde
klubben arrangeret semifinaler, men kun 6 hold
deltog - og da en fastlagt tidsplan skulle følges
kom alle hold til at fl..y"-e mindst 4 heat. Alligevel
blev kampen om finalepladserne spændende,
idet de hold, som ikke kom i tinalen kun mangle-
de ca. 10 sek.

I finalen havde Aviatorholder John Amnitz-
bøll og Johs. Thorhauge rigtig faet styr på tinge-
ne og kunne konsranl overhale konkurrenterne.
Efter 8 min. 46 sek. kunne John smide sig på as-
falten som Limfjordsmester og se resten af fina-
len fra denne behagelige stilling.

i. Johi. Thorhauge/John Amnitzbøll, Aviator:
9 om8. 4t12,5 1:45,6 4t17,5 8:46,6

2. Jørgen Bobjery/ Jesper Bobjerg, Windy:
5:05,0 5:22,1 5:07,5 4:55, I 10:32,8

3. Ronny Carlsson/Mats Nielsen, Srerige:
disk. 5:13,8 4:55,8 5:07,5 l0;41,2

4. Jesper Buth Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:
4.26,1 0 disk. 72 omg.

5. Karstcn Krongård/Henrik Nielsen, Haderslev:
4:52,8 5:00,1 5i2O,6 5:06,8

6. Cdsta Bengt.arlPelle Bengtrar, S\crigel
5:05,5 5:10,4 5t42,9

TEAM-RACE: Første runde startede planmæs-
sigt, men blev et mareridt af omflyvninger og
modeller, der røg ind i græsset. Dette skyldtes
den hårde, ruskende vind, som spillede bold med
de meget lette modeller, som anvendes idag.

Både vores verdensmestre John l\{aulHans
Geschwendtner og de lokale helte Jesper Buth
Rasmussen og Carsten Thorhauge måtte se sig

l. OIc Poul'!'n, ALK ........
:. L.if E'lildten,6,15 .......
j. \ jel. l.\hne-Han.cn, 615
.{. Han.Ohlund. S\cfg(' ...
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I: r it f Iv ntings -U ni on c n

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

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
P. S. Krøyersvej 28A,
8270 Højbjerg
Ttf .0G27 13 28.

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst Jor Storebælt):
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C,2620 Albertslund
Tlf. o2-& 29 5r.
Dktrikt Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Naesbyhave 66, 5270 Næsby
Tlf. 09-18 02 30.

Fritllyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen

Ålborggade 17, 5.th., 2l0O Kbh. ø
Tlf. 0l-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

Konkurrencekalender 1982
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 Free Flight Days in Poitou, Frankrig
29/8 Høstkonkurrence l, distrikt Vest,

Vandel
2-9/9 EM, Ztilpich, Vesuyskland
ll-12/9 DM, Fyn
l9/9 Sjællands-Cup,Ringsted
3/10 Høstkonkurrence l, distrikt Øst
l0/10 Jyllands-mesterskab, Skjern
l7/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest,

Skive
24/10 Palle-Cup, Hillerød
24/10 Klubmesterskab klasse A, OM-F, St.

Højstrup, Odense
7/ll Flyvedagskonkurrence, decentraliseret
1/ll Distriktskonkurrencer, distrikt Øst og

Vest
14/ll Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
2l/ll Landsmøde, Korsør
28/ll >Sidste flyvedag<, OM-F, St.

Højstrup, Odense
5/12 Distriktskonkurrencer, distrikt Øst og

Vest
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EM landshold 19E2
Efter en hård kamp om landsholdspladserne spe-
cielt til FlA-holdet, enedes udtagelseskomiteen
efter vårkonkurrence 2 på Vandel om neden-
stående landshold:
FIA: Per Grunnet

Peter Buchwdd
Jørn Rasmussen
Resemer: Steffen Jensen

Finn Bjerre
Palle Pedersen

FlB. Bjarne Jørgensen
Jens Kristensen
Povl Kristensen
Resemer: Peter Rasmussen

Steffen Jensen
Erik Jacobsen

F,lC: Thomas Køster
Niels Hammer
Tom Oxager
Reseme: Steen Agner

I FIA har Jørn meldt afbud, således at Steffen
bliver trediemand på holdet, der skal afsted til
Tyskland til september. I FIB har Povl meldt af-
bud, og da Peter Rasmussen ikke ønsker at del-
tage, kan Steffen også deltage i denne klasse til
EM. I FIC er det kun Thomas Køster, der øn-
sker at deltage, så Danmark kan ikke stille fuldt
hold i denne klasse.

EM afholdes så tidligt i september, at vi skulle
kunne bringe referat fra mesterskaberne i næste
nummer af Modelflyve Nyt, der udkommer i be-
gyndelsen af oktober måned,

Danmarksrekord
Kongelig Dansk Aeroklub har nu anerkendt Jør-
gen Korsgaards rekord for indendørsmodeller,
der blev sat d. 17. april 1982 ved DM for in-
dendørsmodeller, Rekorden er på 15 min. 00
sek. og gælder både som absolut rekord i den
danske klasse B og som rekord i klasse 82 (FAI's
klasse FlD, kategori I - hal indtil l0 meters
højde). Den gamle rekord var på 9 min. l7 sek.
og blev sat i 1966 af Per Grunnet. Pers tid er i
mellemtiden blevet overgået af Thomas Køster
med en tid på over l0 min., men pga. sjusk med
anmeldelsen af rekorden, blev den aldrig an-
erkendt som officiel rekord.

Konkurrenceindbydelser
Høstkonkurrence 1, Vandel d. 29. august
Distrikt Vests første høstkonkurrence i år afhol-
des på flyvestation Vandel med Taulov Model-
flyve Klub som konkurrencearrangører.

Der flyves i alle klasser. Første periode starter
kl. 10.00, og man kan komme ind på pladsen fra
kl. 9.00. Flyvningerne påregnes afsluttet ved l6-
tiden, hvorefter vi samles på Vandel Ifto til kaf-
febord.

Startgebyret er 5 kr. forjuniorer, 10 kr. for se-
niorer.

For at kunne få adgang til flyvepladsen, skal
man tilmeldes senest d. 20. august til:,

Erik Jensen
Vesterled 11, Taulov
7000 Fredericia.

I tilmeldingen skal man skrive sit navn, sit CPR-
nummer (evt. pas-nummer) samt hvilke klasser,
man ønsker at deltage i.

I tilfælde af dårligt vejr vil konkurrencen mu-
ligvis blive aflyst. Man kan ringe til Per Grun-
nets automatiske telefonsvarer på tlf. 09-71 28
68 søndag morgen fra kl. 6.00 og høre, om der
flyves, eller hvad der skal ske.

DM 19E2, Odense d. ll-12/9
Årets Danmarksmesterskaber skal afholdes på
en plads ca. l7-18 km nord for Odense, mellem
Otterup og Hasmark Strand. Det er statens for-
søgsgård, Ørritslevgård, der har lovet at lægge
marker til. Området er helt fladt og der er god
plads ved alle vindretninger.

Til DM flyves der alle klasser: Chuck, Al
beg., Al eks., ,A'2 beg., A'2 eks., P-30, C2, Dl og
D2 samt den traditionelle Wasp-konkurrence.

Finn Bjerre er konkurrence-koordinator, og
han lover, at der bliver udsendt speciel DM-
indbydelse i slutningen af august eller begyndel-
sen af september.

Inden da kan man tilmelde sig til Finn - se-
nest mandag d. 6. september. Send navn, adresse
og klasser du vil deltage i til:

Finn Bjerre
Klingstrupvænget 17, 2.th.
5230 Odense M
Tlf. 09-15 8s 77

Forsinket tilmelding vil medføre forhøjelse af
startgebyret, som ikke er fastlagt på nuværende
tidspunkt.

Udenbys deltagere vil få mulighed for at over-
natte på en skole eller lignende i nærheden af
flyvepladsen, og der vil blive arrangeret fælles-
spisning lørdag aften.

Sjællands-Cup, d. 19, september, Ringsted
Hermed indbydes til den traditionelle Sjællands-
Cup, der afholdes på en plads nær Ringsted.

Konkurrenceleder er Peter Buchwald, der gi-
ver nærmere oplysninger om hvordan man fin-
der flyvepladsen til de modelflyvere, der tilmel-
der sig reuidigt.

Der fl1ves alle klasser, og første periode star-
ter kl. 10.00. Det er planen at flyve 5 perioder,
der hver varer ca. I time - alt efter vejret.

Startgebyret er l0 kr. for juniorer og l5 kr.
for seniorer.

Tilmelding skal være konkurrencelederen i
hænde senest til DM, altså d. 12. september -
eller send tilmeldingen til:

Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsted

Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse samt
hvilke klasser, man ønsker at flyve.

I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte Pe-
ter på tlf. 03-64 33 88 lørdag aften kl. 22-23 eller
søndag morgen fra kl. 7.00 og høre, om der skal
flyves.



Jyllands-mesterskab 19E2, Skjern d. 10. oktober
Jyllands-mesterskabet er tidligere annonceret til
at skulle afvikles d. 26. september, men konkur-
rencen er flyttet til 10. oktober.

Nærmere oplysninger vil fremkomme i næste
nummer af Modelflyve N!.1, der udkommer i
starten af oktober måned.

Linestyrings-Unionen (Cl-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller,
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og F€d6ration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 125,-kr.
for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en

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

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

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19.

Giro: 5 20 87 69.

Konkurrencekalender
l5/8 Haderslev Cup, Haderslev, alle

klasser undt. F2A
11/9 Speed-konk., Gauerslund, F2A
l9/9 l. Høst-Øst, Kbh., alle klasser
26/9 l. Høst-Vest, Ålborg, alle klasser

undt. diesel combat
17/10 KM, Kbh., alle klasser
24/lO Århus stævne, Å,rhus, F2A, F2C,

G/Y

Linestyrings-stof
til Modelflyve Nyt
Vi skal lige benytte lejligheden til at repetere reg-
lerne for indsendelse af stof til Modelflyve Nyt:

Artikler, læserbreve og lignende sendes enten
til bladets adresse eller til linestyrings-redaktø-
ten, som er:

Benny Furbo
Cypres A16 34,2'770 Kastrup
Tlf. 0l-52 20 18.

Officielle meddelelser - konkurrenceindby-
delser og lignende - samt et sæt resultater fra
konkurrencer sendes til Cl-unionens sekreta-
riat.

Konkurrencereferater samt et sæt resultater
sendes til linestyringsredaktøren, som også i det-

te tilfælde hedder Benny Furbo.
Der har især været problemer med konkurren-

cereferaterne og indbydelserne. Sørg for at sende

begge dele til rette tid (dvs. straks efter konkur-
rencen for referaternes vedkommende og i god
tid for indbydelsernes vedkommende).

Diplom
Mogens L. Olesen fra Rødekro har nu alle diplo-
mer i kunstflyvning, idet han d.2. maj har fået
godkendt et C-diplom.

Ny combat-regel
Vedr. 4.4.3: Flyvecirklen skal have en radius på
20 meter.

Dommere til FAl-konkurrencer
Hvis du vil med på listen over dommere til FAI
konkurrencer, er første skridt på vejen at give

sekretæren besked inden d. 12/9.

Konkurrenceindbydelser
Haderslev Cup d. 15/E l9E2
Haderslev Modelflyveklub indbyder hermed til
Haderslev Cup søndag d. 15. august kl. 09.00.

Stævnet finder sted på HMF's baner.
Klasser: Alle undtagen speed.

Startgebyr: 15 kr. pr. klasse pr. deltager.
Tilmelding senest d. 8. august til:

Bjarne Knudsen
Thrigesvej 16, l.th., 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 50 80.

r9E2 d.2E-29/E
Hermed indbyder Aviators Modelflyvere til DM
82 i linestyring I ør dag den 28. august kl. I 3. 00 og
søndag den 29. august kl. 9.00 på banerne ved
Hesteskoen, Aalborg.

Der flyves i følgende klasser: F2A Speed, F2C
team-race, Good-Year, F2B stunt (beg. + eks.),
F2D combat (ikke dieselcombat).

Spisning lørdag aften kl. 19.00 i klubhuset,
pris pr. kuvert 60,- kr.

Sidste frist for tilmelding og betaling d. lll8.
Interesserede dommere og tidtagere bedes tilmel-
de sig så hurtigt som muligt.

Tilmelding til:
Aviators Modelflyvere
c/o Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66

9000 Aalborg
Giro 5 62 0l 71.

Gauerslund Speed d. ll/9-E2
Der indbydes hermed til konkurrence i alle
speedklasser lørdag den I l. september kl. 12.00 i
skolegården på Gauerslund Skole.

Startgebyr: 2 kr.
Tilmelding skal ske senest d. 10/9-82 till

Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop.

Høst-Øst d. l9/9-E2
De københavnske Modelflyveklubber indbyder
hermed til Høst-Øst søndag den 19. september
kl. 10.00.

Sted: Amager Fælled og Vasbygade.
Klasser: AIle linestyringsklasser.
Startgebyr: 15 kr. pr. mand pr. klasse.

Tilmelding senest 15. september til:
Jens Geschwendtner
Spidslodden 6, 2770 Kastrup
Tlf. 0l-51 74 47.

1. Høst Vest, 26/9-E2
Aviators Modelflyrere indbyder hermed til Høst
Vest konkurrence søndag d. 2619 på banerne ved

Hesteskoen, Aalborg,
Der flyves i alle klasser + dieselcombat.
Startgebyr 20,- kr. pr. klasse.
Sidste frist for tilmelding og betaling l5/9 till

Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg
Giro 5 62 0l 71.

Stofmærker
Unionen har nu fået lavet sit bomærke broderet i
stof. Mærket koster 22,- kr.

Bestilling og betaling kan ske via vores postgi-
rokonto nr. 5 20 87 69.

Model-Genter
Special-forretning

Alt i epoxy- og glasfiber-
produkter

Model-Center lører el stort udvalg i

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

Skriv elter vort Ratalog!
(Vi lorstår engelsk, tysk, italiensk og
fransk).

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

Ord rer ekspederes sfraks/

Fritf lyvn ings-
byggesæt

SUS
Byggesæt til den kendte f ritf lyvende
A'l-svævemodel kan leveres for kr.
75,. + kr. 8,- til porto.
Modellen er særdeles velf lyvende og
meget egnet som begyndermodel til
ungdomsskole- og klubkurser.

INITIUM
Byggesæt til fritflyvende svævemo-
del i klasse 42 konstrueret af Finn
Bjerre. Pris kr. 140,- + kr.8,- til porto.
Modellen er meget velf lyvende og er
velegnet til konkurrencebrug. Kan
anbefales som model til noget erfar-
ne modelflyvere - f.eks. ungdoms-
skoleelever, der har bygget SUS.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup

Til. 02.39 04 43

53



I

I

I

i

:

å I
RC + unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontinsent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), Gejsingvej
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58
83, luftkaptajn Jens P. Jensen, KFK,
(næstformand), tandlæge Bjørn
Krogh, NFK, bankdirektør Ole
Meyer, Sydsjællands RFK, program-
mør Preben Nørholm, Midtjysk
Mfk., fuldmægtig Ole Wendelboe,
RFK.

Sportsligt 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 A116 30, 7800 Skive
Tlf. 07-52 l8 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 37, 2'100 Brønshøj
Tlf. 0l-60 29 37.

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-
sen

Over Kærbyvej 84, 5300 Kerteminde
Tlf. 09-32 12 58.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sørensen
Skolegade 2'7, 72M Crindsted
Ttf .0s-3226 56.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, 7323 Give
tlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretær:
lngeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf .06-22 n'75.

Frekvenskonsulenl:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretarial:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

Stof til denne rubrik
Meddelelser, der ønskes optaget under
>Orientering fra RC-unionen<<, skal sen-
des til unionens sekretariat, og de må væ-
re fremme senest den l. i måneden forud
for blødets udgivelse.

Sender man sådanne meddelelser di-
rekte til bladet, risikerer man, at de bli-
ver forsinkede, idet bladet først skal sen-
de dem videre til sekretariatet.

Udgået klub
Københavns Modelsvæveflyveklub er slettet af
klubfortegnelsen, da deres medlemstal i unionen
er kommet under det krævede minimum på 5

mand.

Nye adresser
Ry Modelflyveklub har fået ny kontaktmand,
nemlig Benny Busted, Stenrosevej 35, 8330 Be-
der, tlf. 06-93 6672.

Østjysk RC-modelflyveklub har også skiftet
kontaktmand, og det er nu Ejner Nielsen, Bra-
gesvej 2, 8700 Horsens, tlf.05-61 29 25.

A-certifikater
3zl4 Poul Fedders, Sønderborg Mfk.
345 Arne Lillesøe, KFK
346 Poul Erik Nielsen, Midtjysk Mfk.
347 John Klarborg, Sandmose Mfk.
348 Egon Eskildsen, AMC
349 Lars Pedersen, Viborg Mfk.
350 Gert Nielsen, Viborg Mfk.
351 Keld Schaarup, Viborg Mfk.
352 Claus Reinke, Sønderborg Mfk.

Officiel stævnekalender

353 Jørgen Møller Nielsen, Sønderborg Mfk.
354 Æex Petersen, Kongeådalens Mfk.
355 Erik Jensen, Kongeådalens Mfk.
356 Henning Nielsen, Viborg Mfk.
357 Erik Aksel Olsen, NRC
358 Jens Jørgensen, Silkeborg Mfk.
359 John Christensen, A,\tlC
360 Erik Lasborg, Esbjerg Mfk.
361 Lars Bech-Hansen, Esbjerg Mfk.

H-certifikat
008 Allan Hansen, Nordsjællands Helikopter-

klub

Indbydelser
7,/E: DM i Pylon Raee 19E2
RC-klubben Falcon indbyder hermed til DM i
Pylon Race lørdag den 7. august på Veerst Mo-
delflyveplads. Der startes kl. 13.00 med briefing.

Startgebyret på kr. 50,- bedes betalt ved brie-
fingen.

Tilmelding: Senest søndag den l' august. Her-
under opgives frekvens, racing- samt RC-
nummer. Tilmeldingen kan ske på tlf. 05-52 19

l5 eller 05-55 50 35.
Vel mødt!

Her afholdes DM i Stand-off Skala.

2l-22/Et DM i Stand-off Skala
Borup Modelflyvere indbyder hermed til DM i
skala på flyvepladsen i Kløvested. Det ligger ved
Borup midt mellem Roskilde, Køge og fungsted.

Mødetid kl. 09.00, briefing kl. 9.30 og den sta-

Dato Stævne,Oplysninger,Kontaktmånd

7/8 Pylon Race, Falcon. Olav Nielsen, 05-55 50 35.
7 /8 AMC Jumbotræf, Walther Nyborg, M-22 15 21.

14-15/8 DM i kunslflyvning, Holstebro, klasse A + B, Erik Nymark, 07-49 23 46.
2l/8 DM Højstart, SMSK, tæller til NM 83, VM 83, Pokalkamp 82, reservedaro 2218.

Steen H. Jørgensen, 02-97 87 54.
2l-22/8 DM Skala, Borup. Kaj Andersen,03-67 01 09.
28-29/8 Gudenå Open, klasse A+B + Jumbokonkurrence. Jørn Søvsø, tlf. 06-46 l0 78.
29/8 Filskov Air Race. Flemming Pedersen, 05-'73 l7 84.
29/8 Træf for små Rc-modeller, Holbæk, Niels Leitritz, 03-46 83 08.
4-5/9 Silver Slar Cup, kunstflyvning A + B. Axel E. Mortensen,03-52 03 57.
5/9 SMSK Højstart Cup, tæller til NM 83, VM 83, Pokalkamp 82. Steen H. Jørgensen,

02-97 87 54.
5/9 Fly-for-Fun, NFK. Finn Lerager, A-2'7 8606.
5/9 Luftcirkus, Sønderborg, Fly-for-Fun. Hans Chr. Rokahr, 04-4201 46.

ll/9 Fly for Fun, Vestsjællands RC-klub. Niels Leitritz, 03-46 83 08.
ll-12/9 Falcon Cup, kunstflyvning A+8. Olav Nielsen,05-55 50 35.
l2/9 Helikopler DM, Filskov, klasse A og B. Kaj Sørensen, 05-3226 56.
l9/9 Mols Cup, Skræntkonkurrence, tæller til NM 83, Pokalkamp 82. Lone Buch Rasmus-

sen,06-19 69 87.

26/9 NFK Højstart Cup, Hillerød, tæller til NM 83, VM 83, Pokalkamp 82. Jørgen Tønne-
sen, 02-80 45 32.

3/10 SMSK Skrænt Cup, tæller til NM 83, Pokalkamp 82. Steen H. Jørgensen, 02-97 87 54.
16/10 DM Skrænt, Hanstholm, tæller til NM 83, Pokalkamp 82, reservedato l7/10. Jørgen

Larsen,07-97 13 63.
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tiske bedømmelse starter kl. 10.00. Startgebyr
100,- kr. incl. spisning lørdag aften. Pårørende
til piloter kan tilmelde sig aftenspisningen til
kostprisen, gebyret betales ved ankomsten.

Alle maskiner vil blive vejet og støjmålt ifølge
konkurrenceregler F4 semiskala fra 1981, side I
a, punkt 3.

Der kan købes kaffe, sodavand, øl mm. på
pladsen.

Der vil blive mulighed for indkvartering på
Skovbo skolen i Bjæverskov, det er ca. l0 km
fra flyvepladsen.

Tilmelding skal ske til Kai Andersen på tlf. 03-
67 0l 09 eller Hans Jørn Vedby Jørgensen på tlf.
02-Ø36 38 senest den 8. august.

2l-22/E: DM i højstart
SMSK indbyder hermed til DM i højstart d. 21.
august med reservedag d. 22. august på Stenslet-
ten i Herstedøster. Konkurrencen tbller med til
NM 83, VM 83 samt pokalkampen 82.

Vi starter kl. 9.00 præcis. Startgebyr kr. 35,-.
Tilmelding til Steen H. Jørgensen, Højager-

parken 34, l.|h.,2'750 Ballerup, llf.02-97 87 54

senest d. 15. august.

29/E, TræI for små RC-modeller
Lad os slå det fast med det samme - store mo-
deller flyver sædvanligvis bedre og mere skala-
rigtigt end de små. Jumbomodeller har med de-
res vægt og omfang større træghed - ja, en næ-
sten indbygget succes, når det drejer sig om den
så eftertragtede ))gumpetunge< skalaflyvning.
Fornemmelsen af sug i maven oplever vi gang på
gang, når større modeller f.eks. laver et stall i 30
meters højde - men netop heri ligger udfordrin-
gen for småmodelbyggeren. Helt enkelt! - Lav
det samme som de store, lige så pænt, men bare i
øjenhøjdel - Nå ikke - men så i flagstangshøj-
de da!!

Meningen er ikke, at små modeller skal være
noget Dsvar( på jumbofeberen, men bare en an-
den side af modelbygningen, som flere måske
har interesse for.

Ved træffet for små RC-modeller bruger vi
følgende regler for at bestemme, hvad >små mo-
deller< er:
Motormodeller: Motor max. 1 cmr, vægt max.
650 gram.
Svævemodeller: Vægt max. 500 gram, evt. hjæl-
pemotor max, 0,5 cmr.

Er du en af dem, der tror på, at små modeller
faktisk kan flyve, så kom til Holbæk, ta' grejet
med og træf nye venner.

Små modeller - stor fornøjelse!
Sådan finder du pladsen;
Holbæk Modelflyveklubs plads er beliggende

på Holbæk Feelled med indkørsel fra Oldvejen
(der forbinder Roskildevej og Munkholmsvej),

Si. o *.Le
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og der er ved indkørsel til pladsen opsat skilte,
der viser vej til flyveområdet.

Dem, der kommer fra Kalundborg og Nykø-
bing Sj., skal passe på ikke at komme på motor-
vejen, da der ikke er frakørselsmulighed før 15

km syd for Holbæk.
Der vil være mulighed for køb af kaffe, øl og

vand på flyvepladsen, og er vejret dårligt, så
kom alligevel, da vi har plads til mange i >klub-
husek(, og der vil være et par telte til opbevaring
af modeller og grej ved flyveområdet i tilfælde
af regn.

5/9: SMSK Højstart Cup
SMSK indbyder hermed til SMSK Højstart Cup
på Stensletten i Herstedøster. Konkurrencen tæl-
ler med til NM 83, VM 83 og Pokalkampen 82.

Briefing kl. 9.00. Startgebyr kr. 35,-.
Tilmelding til Steen H. Jørgensen, Højager-

parken 34, Lth.,2750 Ballerup, tlf.02-97 87 54,
senest 30. august.

ll-12/9: Falcon Cup
Kunstflyvningskonkurrence i klasse A og B.

RC-klubben Falcon indbyder hermed til
Falcon-Cup lørdag og søndag d. ll. og 12. sep-

tember på Veerst Modelflyveplads.
Konkurrencen starter lørdag kl. 12.00 med

briefing. Søndagens begyndelsestidspunkt vil
blive meddelt under briefingen lørdag. Startge-
blret på kr. 85,- betales ved konkurrencens
start.

Tilmelding til konkurrencen foretages senest

søndag den 5. september på tlf. 05-52 l9 l5 eller
05-55 50 35, herunder opgives frekvens, RC-
nummer samt eventuel deltagelse i spisningen
lørdag aften.

OBS: Der støjmåles efter gældende regler.
Vel mødt!

l2l9: Helikopter DM, Filskov
Hermed indbydes til Helikopter DM på Filskov
Kro's flyveplads hos Nuserne søndag d. 12. sep-
tember. Stsevnet indledes med briefing kl. 10.00,
og der flyves i klasse A og B.

Tilmelding til Kaj Sørensen, tlf. 05-32 26 56,
senest mandag den 6. september.

l9l9: Mols Cup, skræntflyvning
Arhus Modelflyveklub indbyder hermed til
skræntkonkurrencen Mols Cup. Vi afholder
konkurrencen søndag d. 19. september. Briefing
finder sted kl. 9.00 på P-pladsen ved Kalø Vig
slotsruin. Startgebyr kr. 40,- betales på stedet.
Konkurrencen tæller med til NN{ 83 og Pokal-
kampen 82.

Tilmelding med oplysninger om navn, adres-
se, unionsnummer og frekvens til: Lone Buch
Rasmussen, Th. Nielsensgade 5 st.tv., 8000 Ar-
hus C, tlf. 06-19 69 87 senest onsdag d. l5l9.

Kortskitse over
H o I bæ k Mode lflyve k lu bs p I ads,

hvor stævnet for smd RC-modeller
afholdes d. 29. august.

I] øb berup
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2619: NFK Højstart Cup:
NFK indbyder hermed til sæsonens sidste høj-
startskonkurrence, hvor der bl.a. skal dystes om
NFK-cuppen.

Arrangementet finder sted d. 26. september på
markerne ved Trollesminde ved Hillerød, hvor
der af hensyn til tilbagevenden til normaltid
(sommertid slut) er briefing allerede kl. 8.30 og
sidste runde påbegyndes før kl. 16.00.

Konkurrencen tæller med til NM 83, VM 83

og Pokalkampen 82. Deltagergebyr er kr. 35,-,
og interesserede bedes tilmelde sig senest d. 20.
sept. til Jørgen Tønnesen på tlf. 02-80 45 32.
NB: Husk at bilkørsel på markerne ikke er til-
ladt.

3/10: SMSK Skrænt Cup
SMSK indbyder hermed til Skræntflyvestævne
d. 3. oktober. Konkurrencen tæller med til NM
83 og Pokalkampen 82.

Der gøres opmærksom på, at der ved visse

vindretninger må flyves på skrænter med van-
skelige landingsforhold. Flyvested og -tid oply-
ses af kontaktmand mellem 7.00 og 8.00 om
morgenen d. 3. oktober.

Tilmelding til Steen H. Jørgensen, Højager-
parken 34, \.th., 2'7 50 Ballerup, tlf . 02-9'7 87 54

senest d. 27. september.

9-10 / l0: Helikopterseminar
Der vil i dagene 9.-10. oktober blive afholdt et
helikopterseminar, hvor der vil blive mulighed
for teoretisk og praktisk instruktion i trimning,
bygning og flyvning. Seminaret vil finde sted på

en plads i nærheden af Grindsted.
Nærmere oplysning hos: K. H. Nielsen på tlf.

05-88 54 54 og i næste nummer af Modelflyve
Nyt.

16-17/10:. DM i Skrænt
1982 har budt på mange og gode skræntkonkur-
rencer, og her kommer så den sidste, som tæller
til NM 83, og her skal også Pokalkamp-pokalen
uddeles.

Thy RC-Klub arrangerer konkurrencen sam-
men med NVJ RC-klub og håber at se mange til
briefing på P-pladsen ved campingpladsen i
Hamborg ved Hanstholm lørdag d. 16. oktober
kl. 9.00, herfra køres der til skrænten.

Tilmelding til Jørgen Larsen, Hjertegræsvej 3,

Sperring, 7700 Thisted, Ilf.0'7-97 l3 63 senest d.
13. oktober.

Startgebyr kr.40,-, som betales på stedet.

Konkurrenceresultater
AMC Open d.2/5-82

l. Eri. Irrank, A\tC ....
l. CIau. Tonne.en. NIrK
1. Oili AbilJ.ren, E\lF
5. Pei.r BLr!3. A\lC ....
6. \ri. \\ rum. \fK ............................................. 3080 pl.
t. Jen. N! s-ård, Sillcbor8 ..................................... 2975 pt.
r. L j.l J S,.ren.en. Sr11rbor9 ................................. 2925 pl.
9. Je.per Eng.rcd, E\lF ....................................... 2908 pt.

I 0. \\ alter \1 borg, A\lC ...................................... 2207 pt.

Vi startede med briefing kl. 9.00. Der var 2l del-
tagere, men lige efter briefing var der 7, der ikke
ville være med på grund af vejret. Det blæste
meget kraftigt og midt i den første varigheds-
flyvning fik vi den første regn- og haglbyge og
sådan fortsatte det hele dagen. Bortset fra en en-
kelt gang, hvor vi til afveksling befandt os midt i

en mægtig sandstorm. Det var heldigt at vi, un-
der disse byger, kunne søge ly i vores skurvogn,
hvor der var varmt, og der kunne købes varme
pølser.

Efter 2 runder var der kun ti deltagere tilbage,
og kl. 17.30 var 3. runde færdig. Trods vejret
var der ikke de store uheld, der var kun to delta-

.4013 pl.

. 3442 pt.

.3176 pt.

. 3260 pt.

.3086 pt.
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gere, der måtte udgå på grund af mindre skader.
De resterende valgte ikke at flyve, da vinden var
meget hård. Det blæste konstant 8-10 m/sek, og
i stød var den oppe på 18 m,zsek.

Så alt i alt kan man sige, at det var fantastisk,
vi gennemførte konkurrencen, men modelflyve-
re erjo seje. Lone

SM i Skrænt, d. 7. og E. maj
|. BjørnKrogh,NFK ,...............4000pt.

(Roja + Epsilon - Robbe Mors Rex)
2. Peter Frank, AMC ..................,....................... 3776 pt.

Coronø + T80 - Robbe Mars Rex
3. Henrik Hvidtfeldt, NFK ....,.............................. 3690 pt.

Raja + Epsilon - Robbe Mors Rex
4. Claus Tønnesen, NFK ....,..,..,........................... 3324 pt.

Emmo I - Fulabo
5. Niels Vium, NFK

Speedy Gonzøles - Multiplex
..2969 pr

ri. Den hårde kerne fløj 4 runder (bedste tid 50,0
sek.), som den forsvarende mester Bjørn Krogh
atter vandt. Kim Zachariassen blev synligt glad
for trøstpræmien, en flot tysk modelflyvekalen-
der, som han nu kan kigge på i stedet for på sin
gamle Ridge Racer, som kunne puttes i en meget
lille pose efter 3. runde.

Dagens bedste præstation leveredes dog af 16-

årige Niels Vium fra NFK, som gennemførte de
5 runder uden en skramme. Niels kan snart fejre
I års-dagen for sin første Rc-start.

Bjørn Krogh

Jydsk Mesterskab, Højslart d. 1615

l. Claus Tønnesen, KFK ...................................... 6809 pt.
2. Eric Frank, AMC ................. 6575 pt.
3. Niels Hassing, NFK ......................................... 6572 pl.

............. 1844 pl.

............. l320pl.

............. j29pt.

............. ?03 pr.

............. 701 pt.

Store Bededag egnede sig bedre til at bede end til
at flyve skrænt, for efter kun 6n fløjet runde på
Grimstrupås (NØ-indlandskrænt) i meget varie-
rende svag vind strømmede regnen ned. I fuld
enighed besluttede man at fl) /e videre næste
dag, især da udsigten lovede NV-vind, som dog
viste sig at blive sydlig kuling med regnbyger,
dvs. Store Karlsminde skrænten.

Crundet forholdene med voldsomme turbu-
lenser og meget udfordrende landingsforhold
ønskede nogle piloter med lette modeller at mel-
de sig på officialholdet frem for at risikere hava-

i
I
I
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-Jorretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modelfly og tilbehør til modeAly.
Annoncer for ikke-modelflyvegrej afvises
med hdrd hdnd. Redaktionen bortredigerer
brutalt pladskrævende beskrivelser af effek-
terne, udbredt brug af rosende tillægsord og
alt ondet, der ikke er nødvendigt for at gire
et rimeligt indtryk af tilbuddene. Indsender-
ne bliver ikke orienteret om vor evt. omredi-
gering af deres lekster.

Til gengæld for disse Jortrædeligheder er
annonceringen pd Opslagstavlen gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en måned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen modtages ikke
pr. lelefon. Utydeligt skrevne annoncer smi-
des ud.

SÆLGES: Byggesæt til Aristokrat 120 kr.,
byggesæt til Pjerri 75 (Al) 75 kr. Tlf. 02-99
I 50 (Tom Jakobsen).

KØBES: Modelflyve Nyt 2/78 og 4/78 samt
danske modelmotorer Mikro og Thorning.
Henv.: Sten Persson, Pålslyckeg. 26, Halm-
stad, Sverige.

35 MHz MULTIPLEX COMBI 80 incl. 3

mini servoer og div. tilbehør,2000,- kr. Sen-
derpult 60,- kr. Sullivan el-starter 200,- kr.
Thunder Tiger Power Panel 200,- kr. Mul-
tiplex l2 V akku 350,- kr. Graupner multila-
der 3 200,- kr. 08-42 62 l0 (Henrik).

RC-ANLÆG KØBES: Pålideligt 27 eller 40
MHz til en pris på under 400 kr. 02-28 85 35

(Niels Kempff-Andersen).

OS FS 60 firtakt motor sælges. Har været
startet, men aldrig monteret i model, 1.250,-
kr. M-67 13 68 (Jens Møldrup).

GRAUPNER VARIOPROP T14 Expert m.
6 servoer og lader sælges, 3.000,- kr. Bygge-
sæt til Pitts Special, Byron Original, m. glas-

fiber beklædningssæt, kr. 3.350,-. 03-54 53

43 (E. Hjarbæk).

KØBES: OS Max 20 RC el. lign. med lyd-
dæmper. 06-65 90 16 (Peter Ellegaard).

KØBES: Færdigbygget Big-Lift eller Hum-
mel købes. 05-52 85 74 (Benny Påskesen).

SÆLGES: Div. Cox-gløderør og cylindersæt
sælges. Desuden japanpapir og beklæd-
ningsfolie samt nylonline. 06-46 61 99 (Poul
Erik Bøgelund Jensen).

LOW BOY, spv. ca. 130 cm,6,5 cm'OS mo-
tor og dæmper, ialt 500 kr. Fl1 Bo1 , spi . 150

cm m. resonansrør og bøjning, 250 kr. 03-65
96 85 (Verner Skov Hansen) eit. kl. 17.00.

CARRERA SB l0 svæver 3,20 m m. bremse-
klapper indbygget, styroporvinger, ferran-
krop, sælges. Prisidd 1.200 kr. Lawinget
kunstfly til 6,5 cmr motor købes. 03-'1272 41

(Henrik Andersen) eft. kl. 18.00.

SÆLGES: Kawan Alouette II helikopter,
flyveklar (har aldrig fløjet) m. Webra Speed

40 samt Futaba FP-TSLK 35 MHz komplet
m. 8 servoer. Sælges samlet for højeste bud
(3.500 er budt). 02-94 37 02 (Elowsson).

SÆLGES: Acro Star todaekker, spv. 130 cm,
m. næsten ny Webra 10 cm' m. lydpotte,
komplet incl. tegning, 1.350,- kr. Siai-Mar-
chetty skalamodel, spv. 170 cm, rn. ny OS 60
FSR m. lydpotte, nyt optr. understel, to stk.
servoer, 3,5 + 8,0 kg flaps m. I servo. Skala
dokumentation og tegning, 2.650,- kr. Zlin
526 Akrobat, spv. 218 cm, til l0 el. 15 cmr
motor, DM bronze 1982. Evt. to stk., pris
pr. stk. 2.000,- kr. 06-28 41 72 (Hans Peter
Nørgaard) bedst efter 18.00.

GRAUPNER TWIN JET 212 helikopter,
helt ny, komplet m. motor. Ikke færdigbyg-
get, sælges for kr. 2.500,-. 01-26 00 95 (J. K.
Hjortberg).

DMRSE SÆLGES: Oldtimer Clipper, spv.
212 cm m. næsten ny OS FS 60 firtakter, kr.
1.600,-. Skræntmodel m. vridevinger, Epp-
ler 180, spv. 210 cm, kr. 900,-. Termikmo-
del, Phønix m. vridevinger, Eppler 193, spv.
280 cm, kr. 600,-. Practical Scale Piper Cup
J-3, /r skala m. Quadra. Næsten ny OS FSR
25 m. dæmper, kr. 475,-. Digifleet 35 MHz
FM, 6-kanals m. antal modtagere og servoer
efter ønske. 06-99 14 12 (F. Sachmann).

FÆRDIGBYGGEDE MODELLER: Bleriot
500,- kr., Robbe Puma 500,- kr., ME 109
300,- kr., Topp Mirage m. Webra Speed
2.000,- kr., P.T. l9 Fairchild delvis færdig-
bygget 550,- kr. Byggeseet: Ryan STA 600,-
kr., Robbe Rasant 150,- kr., Spitfire
400,-kr., Lanzet 300,- kr., Delmo 400,- kr.
03-54 53 43 (E. Hjarbæk).

DMRSE SÆLGES: Webra Speed 6l F kr.
450,-. Ny Perry-pumpe til Webra 61 150,- kr.
Nyt optr. 3-bens understel ROM AIR kr.
750,-. RC kunstflyvningsmodel for l0 cm'
kr. 450,-. Ny linestyret kunstfllvningsmodel
Nakke, spv. 136 cm, kr. 350,-. 06-29 51 38

(Jens Olsen).

SÆLGES: Kavan Bell Jet Ranger helikopter,
Kavan Cyroscope, Kavan positionslys, elek-
tronisk brændstofkontrol, pontoner samt
Webra Speed 6l RC (aldrig kørt), samlet kr.
3.900. Bygning kun lige påbegyndt. 03-77 38

30 (Bo Sørensen) efter 18.00.

RC-ANLÆG KøBES, helst min.4 kanaler,
servoer + evt. lader. Gerne anerkendt fabri-
kat såsom Robbe, Futaba, Multiplex o.a.
Prisid6 1.200-1.800 kr. 03-72 72 41 (Henrik
Andersen) eft. kl. 18.00.

SÆLGES: Næsten ny Futaba FP 8JN sender
og modtager, 8-kanals. Der kan evt. indgå et

antal servoer i handelen. Helt ny ubrugt Su-
per Tigre l0 cm' med afgangsrør. 01-26 l6 98
(Peter Lass) om dagen.

FUTABA FP-EJN anlæg sælges, som nyt,
tip top stand. SIG Cessna 150 m. OS 60, 4-
takt. Pilot Piper Cup m. motor. Begge mo-
deller er færdigbygget og har aldrig fløjet.
09-16 14 78 (Henning Porsby) ml. kl. 20-21.

KØBES: Færdiglavet modelfly til 4 kanaler
med eller uden motor. Uden motor må flyet
psse til 3-5 cmr motor. 02-27 18 05.

RC-BEGYNDER søger modelsvævefly til
oplæring. Evt. ikke færdigbyggede sæt. 08-
37 23 03 (Arne Buus).

SÆLGES: Pga. sygdom sælges flyveklar Pi-
per Cherokee m. 6,5 cm' OS FSR samt Mul-
tiplex Royal FM 35 MHz m. 4 servoer. Kun
brugt ganske få gange. Prisforslag 2.?ffi kr.
Ny OS FSR 6,5 cm', pris 500 kr. Brugt 10

cm3 Webra, pris 150 kr. Startbox af alumi-
nium m. indb. tank, pumpe og powerpanel,
pris 500 kr. 05-86 59 07 (Knud Erik Deele).

FLYVEKLAR CHARTER sælges m. OS 6,5
cmr 40 FSR. Kørt få timer, kr. 1.000. 06-65
10 40 (Kim Bendtsen) efter kl. 18.00.

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 5/82 skal
værc os i hænde senest d, 6. september.
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4. Orla Abildgren, EMF ....................................... 64?4 pr.
5. Peter Bose, AMC ................. 6225 pt.
6. Kjeld Sørensen, Silkeborg MFK .......................... 610.1 pt.
7. Ni€ls Rasmussen, BMC ......................,............. 5863 pr.
8. Jens NySaard, Silkeborg MFK ............................ 5845 pt.
9. Jan Kristensen, BMC ....................................... 5733 pl.
I0.NielsVium,NFK ..................5559pI.

l7 deltagere viste fremragende flyrninger i 4 run-
der. F.eks. 5 termikflyvninger på 6:00 min. og 4
mere på 5:59 eller 6:01, 16 landinger mellem 0 og
l0 cm og 3 hastighedsflyvninger mellem 28,0 og
28,9 sek. Traditionen utro løb en sjællandsk gæ-
stedeltager med sejren og overlod vor nye jyske
mester Eric Frank en samlet andenplads. 8 elever
fra Rind Ungdomsskole, der har bygget bl.a.
RC-fly i forgangne vinter, var rygraden i offi-
cialholdet og fungerede forbilledligt uden en

eneste fejl, ligesom de fik en god forsmag på,
hvad deres RC-fremtid bringer af oplevelser.

Vejret var fra morgen til aften smukt og varmt
med svag vind fra konstant retning samt sol og
god termik.

JM Skrænt d. 20. maj
l Philipp Emborg, Thy-RC ................................. 6845 pt.

Spico - Robbe Mørs Rer
2. Knud Heb(gård, Thr"-RC .................................. 6839 pt.

Tø4un -.\lultiplet
3. PererFrank.A\lC ................6832pt.

Corona - Robbe .llor Rex
4. Klaus Unrrierer, Thv-RC ..........................

Zenilh - llukiple\
5. Ilad' Hcb.gård. Thr-RC ..........................

Tadun - 'lfultiplex
6. Preben n-ørholm, Ilidt jt st .......................
7. Jørgen Larsen, ThI-RC ............................
8. Kjeld Sørensen, Silkcborg I\lFh
9. Bruno Christensen. Nordrestjlsk

10. Eric Birkkjær, NRC ................................

........ 6740 pl

......-.6692 pr

-....... 6591 Fr
........ 6J.13 rjr
-.......6{.1? pl
........6100pt
........57.17 pr

Pcter Boe, AMC
Jørgen Bjørn, SMSK
Cunnar Bryde Hansen, SMSK ..

.......................... 4812 pr.

.......................... 4??l pt.

.......................... 4403 pt.

.......................... 4225 pr.Eric Frank, AMC ..........
Niels Vium, NFK ..........

Da vi mødtes på campingpladsen i Hamborg var
der ingen vind, så vi udsatte starten og kørte ud
til Hamborg skrænten, hvor det viste sig, at der
var en søbrise på 3 m/sek., som hen ved I l-tiden
var steget til 4-5 m/sek. Vi besluttede at starte
konkurrencen, fordi vi satsede på 8 runder og ik-
ke kunne vide, om det blev bedre hen på efter-
middagen. Men det viste sig, at søbrisen holdt.
Efter 4. runde holdt vi en frokostpause, hvoref-
ter vi fløj de sidste 4 runder i meget stabil søbrise
på 5-6 m/sek..

Man kunne se på tiderne, at det ville blive en
jævnbyrdig kamp, hvilket også viste sig, da re-
sultatet forelå. Men det var nok lidt af en overra-
skelse, at Philipp havde vundet over vores tidli-
gere jyske mester Knud og Peter Frank på tredie-
pladsen.

SM i Højslart, d. 30/5

9. Jesper Nielsen, NFK ........................................ 2353 pt.
10. Leif Pctersen, NFK ......................................... 2287 pt.

Tre timers blid søbrise på Gilbjerg skrænten var
nok ril at få afviklet NFK Skrænt Cup 1982. 12

deltagere fik fløjet 4 runder (den femte måtte af-
brydes, da der manglede 2 mand i meget kon-
stant vind på ca. 4,5 m/sek.). Den nye nordsjæl-
landske skrsentkonstruktion >Raja< fik vist sit
potentiel igen ved at besatte L.,2. og 4. pladsen,

kun Gunnar Bryde på >hjemmebane< formåede
at kile sig ind på en fortjent bronzeplads med sin
Unica.

Den flotte klub cup pokal blev efter I år vun-
det af NFK.

DM Jumbo skala, d. 12. juni
l, Leo Eriksen, Nuserne .........,............................. 802,0 pt.
2. Frede Sachman, AMC ...................................... 760,0 pt.
3. H. P. Nørgård ..................... 757,8 pt.
4.JensOlesen .........................708,5pt.
5. Pcr lrtikkclsen ...................... 657,4 pt.
5. Jcns Sondcrgård, lttlF ..................................... zl49,0 pt.
7. Sigurd Holm, \l\lF ......................................... 395,6pt.
8. J. li. Han.cI

lkun hedønt statisk)
447,l pI.

Traditionen tro var vejret ikke det bedste, da
MMF arrangerede DM i Jumbo-skala, det var
nærmest ad h..... til, men der var alligevel pænt
fremmøde. På trods af, at det er første gang, at
man afholder DM for jumboskalamodeller,
mødte alle 8 tilmeldte op. Da det øsede ned lør-

dag formiddag, blev det besluttet at holde den

statiske bedømmelse indendørs i klubhuset, og
da vi nåede hen på eftermiddagen, blev det så

meget opholdsvejr, at flyvningen kunne begyn-
de. Så der blev gennemført 2 flyverunder, inden
vejret satte en stopper for videre flyvning.

Da vejrudsigten ikke lovede bedre vejr om
søndagen, blev det besluttet at stoppe med de to
runder, der var gennemført. På trods af det dår-
lige vejr var der flere tilskuere, der var interesse-
ret og flere var i gang med at bygge jumbo-skala-

modeller, så jeg tror, at det lover godt for frem-
tiden, hvilket også fremgik af de fremmødte fly,
der var meget flotte. Derfor tror jeg, at DM for
jumboskalamodeller har en fremtid for sig, da
det jo også gør det lettere at få flere detaljer med
på modellen, når max.-vægten ligger på 20 kg.

Otto Knudsen

2016 Helikopiertræf
Xlsw A:
l. Rasmus Larsen, OMF ....................................... 3.715 pt.

2. Allan Hansen, Nordsjællands Helikopterklub ........2.175 pl.
3. Klaus Petersen, OMF ....................................... 950 pt.

Klas* Bi
l. Hans Larsen, OMF .......................................... 600 pt.

Konkurrencen afvikledes på Flyvestation Avnø i
roligt og klart vejr. Se nærmere andetsteds i bla-
det.

De tre vinderefra NFK Skrænt Cup: Til venstre Gunnar Bryde med sin Unica, der blev nr. 3, i midten
vinderen Bjørn Krogh og til højre Kim Zachariassen, der blev nr. 2, Bjørn og Kim fløj begge Raio.

6. Niels Hassing, NFK ......
7. Jcsper Nielsen, NFK ...,.
8. Peter Bcch, SMSK ........
9. Kcnneth Nilsscn .....,.....

10. Jørgen Tønnesen, NFK ,.

Til dette SM i Højstart fik vi højt, klart vejr med
meget termik ind imellem. Vi fløj tre runder,
men vi måtte også flytte en gang på grund af, at
vinden drejede fra vest til nord.

NFK Skrænt Cup, d. 6/6
l. BjørnKrogh,NFK ...............3000pt.

Rajø - Robbe lløts Re.\

2. KimZachariassen ................2918pt.
Psja - Futobø

3. Gunnar Bryde, SMSK ..,................................... 2864 pr.
Unica - Futoba

4. Henrik Hvidtfeldt, NFK ................................... 28.1.1 pr.
Roja - Robbe Mørs Rex

5. Claus Tønnesen, NFK ........................... .. ...... 27:9 pl.
Seltkonstr- - Futoba

6. Ole Lindhardl, NFK ........................................ 2633 pr.
7. Nicls Vium, NFK .............,...:566 pt.
8. Robcrt Vang, NFK .......................................... l36l pr.

Klaus Petersen ifærd med en manøvre med sin Schliiter Bell 212 assisteret aJ Rasmus Larsen.

a6fu=.-;
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Regler for helikopter-
certifikatprøver
(H-certifikat)

Formålet med certifikatprøven er at give an-
søgeren mulighed for at vise, at han selv-
stændigt og sikkert er i stand til at flyve en
radiostyret helikoptermodel og derved kunne
erhverve et certifikat som dokumentation af
denne færdighed.

Berettiget til at aflægge certifikatprøver er
medlemmer af RC-unionen, som er i besid-
delse af gyldig sendertilladelse eller som an-
vender radioudstyr med gyldig typegodken-
delse fra Post- og Telegrafvæsenet.

Prøven kan kun aflægges over for en af
RC-unionen godkendt kontrollant. Oplys-
ning om godkendte kontrollanter fås hos
unionen.

Prøven består af to flyvninger, der skal
udføres samme dag med samme model og
for samme kontrollant. Der må - bortset
fra figuren l.l. - kun gøres 6t forsøg på
hver flyvning.

Modellen skal overholde de almindelige
specifikationer for radiostyrede rnodeller
(helikoptere: rotorcirkel max. 300 dm', vægt
med brændstof max. 5 kg, slagvolumen
max. l0 cm'); også med hensyn til lyddæm-
per. Modellen (skalamodeller dog undtaget)
skal være forsynet med registrering i form af
tydeligt medlemsnummer. Senderen skal væ-
re forsynet med korrekt frekvensflag.

Flyvningerne skal udføres selvstændigt af
ansøgeren. Han må have 6n hjælper til star-
ten. Under flyvningerne må hjælperen eller
kontrollanten oplyse om rækkefølgen af fi-
gurerne, men herudover må ikke ydes hjeelp
eller rådgivning.

Figurerne skal udføres i den rækkefølge,
hvori de er angivet. Der må kun gøres 6t for-
søg på hver figur.

Hver flyvning skal gennemføres i løbet af
højst l0 minutter incl. tid til start af moto-
ren.

Flyvningerne skal i deres helhed udføres
på sikker og hensynsfuld måde.

Figurerne skal udføres i henhold til følgende
beskrivelser:

l.l.a. Start, 1.1.b. Hovering, Ll.c. Mellem-
landing: Starten skal ske fra en cirkel med 5

meter radius, hvorfra modellen skal stige til
øjenhøjde. Her demonstrerer piloten, at mo-
dellen er i korrekt mekanisk trim, dvs. at ro-
torbladene løber i samme plan og uden at ry-
ste. Derefter mellemlander modellen umid-
delbart i 5 meter cirklen, og motoren holdes i
gang. Såfremt kontrollanten finder, at det
mekaniske trim er i orden, giver han ordre til
fortsættelse af prøven. I modsat fald afbry-
der kontrollanten prøven.

1.2.a. Starl, 1.2.b. Proceduresvlng.' Model-
len starter fra 5 meter cirklen, idet den stiger
i en vinkel på ca. 45o, hvorefter den umiddel-
bart fortsætter i vandret ligeudflyvning mod
vinden. Så svinges 90' til den ene side og i
fortsættelse heraf 270o til modsatte side, så-
ledes at modellen slutter i ligeudflyvning, der
fører den tilbage over 5 meter cirkelen. Bort-
set fra selve starten skal figuren udføres i
konstant højde.

1.3.a. Vandret ligeudflyvning, 1.3.b. Bag-
læns ligeudflyvning.' Modellen fl yrer vandret
mod vinden ind over 5 meter cirklen og fort-

FT V

1. Lodret start, kontrol
af mekanisk trim, lodret
'I rndina

*g*eQ*lE-=-T
I

J. Ligeud samt baglænsflyrming

8. Lodret
højde 1

sætter ca. 25 meter frem. Herefter flyver mo-
dellen umiddelbart ca. l0 meter tilbage mod
5 meter cirklen i baglæns flyvning. Manøv-
ren skal udføres i konstant højde, som min.
skal være i øjenhøjde og max. i l0 meters
højde.

1.4.a. Rektangulær landingsrunde, 1.4.b.
Landing: Figuren består af et ben i modvind,
et sving på 90o, et ben i sidevind, et andet
sving på 90', et ben i medvind, et tredie sving
på 90", endnu et ben i sidevind, et fjerde
sving på 90' og et sidste ben i modvind, som
fører direkte til landingen, som skal finde
sted i 5 meter cirklen. Alle sving skal være til
samme side. Højden skal være konstant un-
der hele figuren, bortset fra sidste ben, under
hvilket modellen gradvist mister højde til den
lander.

2.1. Lodret starf.' Modellen starter lodret fra
5 meter cirklen og stiger i forlængelse af star-
ten lodret til ca. 10 meters højde, idet den
holder samme retning under hele figuren.

2.2. Pirouette: Modellen udfører en piroue!
te, dvs. en drejning om sin højakse, på 6n
omgang.

*-------. --=ai\
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2. Start i vinkel på t'5',
heref ter proceduresving
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5. LoCret start
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6. Pirouette
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4. Rektarnulær fa:'ldtngsrunde efterfulgt

ai iandtng
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7. i6o'cirkel med moderat

hastighed

landing fra lo meters
5 meter cirklen

2.3. 360'-cirkel.'Modellen flyver med mode-
rat hastighed en fuld cirkel på 360' med 5
meter cirklen som centrum. Højden skal væ-
re konstant med øjenhøjde som minimum og
l0 meter som maksimum.

2.4. Lodret landing: Fra ca. 10 meters højde
taber modellen gradvis højde, således at den
kommer lodret ned til landing inden for 5

meter cirklen. Modellen skal holde samme
retning under hele figuren.
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tvtÅtrt EDENS BEDSTE ...,.

HEGI Piper PA 38
Super-f lot semi-skalamodel.
Spændvidde 182 cm.
Vægt 4 kg.
Motor 10 cm3.
Glasf iberkrop og slyroporvinger.
B 3208

Normalpris 2.795 - NU 1.695,.

HEGI nyheder
Skyline
F3B-konku rrencemodel.
Spændvidde 276 cm.
Profil Eppler 178 mod.
Vægt 1.610 gram.
B 3116

Vejl. pris 1.795,-.

Kenworth Truck
Skala 1:12
UBIH:54124125 cm.

- Vejl. pris 2.450,-.

I Ken*orth Trailer
UB/H: 83/23/34 cm.

j v"jf. pris 1.270,..

lmport: John Veslergaard Hobbyleg ApS, 8800 Viborg
Tll. 06-62 70 7f - henviser gerne til nærmeste forhandler.

JS teknik tirøyaer
til startkassen.'
Startakku, power panel, akkukontrol
til startakku, lader til startakku.

Fjernstyringsanlæg:
FUTABA og MULTIPLEX anlæg til
fornuftspriser. RING og hør en pris.

Til ljernstyringsanlægget:
Ladeautomatik, ladere, af ladere,
akku-kontrol, tænd/slukenheder og
meget andet specialelektronik.
Desuden LAGERFøRES et STORT
udvalg af tilbehør til ovennævnte an-
læ9.

Til modelbygning:
'12 volt boremaskiner ....... 115-282kr.
Borestander 85-264 kr.
Stiksav/rystepudser ......... 168-153 kr.
Mini rundsav 252kr.
Trafo til ovennævnte ........ 198 kr.
Loddekolbe med 2 års garanti,
'15eller30W 115kr.
BADGER sprøjtemalingssystem el.
sprøjtemaling med trykpatron.

RO-teknik til biler, fly og skibe, hvor-
om der kan læses i vort katalog, der
fremsendes gratis. Desuden CARRE-
RA, TAMIYA og ACOMS.
Det nye MULTIPLEX katalog er på la-
ger. Fremsendes mod 40 kr. i frimær-
ker.

Uglevang 52, 1.,3450 Allerød

02-27 55 51

Fordelagtigt for aften- og
ungdomsskoler!

TRANSMERC har også MINIPRISER pa balsa, krydsfiner, lim,
beklædningsmaterialer, pianotråd, begyndermodeller med eller uden

RC. Desuden har vi et stort lager af billige el-både og -biler.

Se vor tilbehørs- og småtingsprisliste i Modelf lyve Nyt nr. 2182

- eller ring og hør!

Vi har selvfølgelig også et righoldigt udvalg for de mere avancerede
modelbyggere inden for Graupner, Robbe, Multiplex, Pilot, Goldberg,

Hegi og andet.

TRANSMERC

Da Transmerc er et postordrefirma, beder vr drg nnge forst. hvis du vil aflægge besøg * Ring eller skriv til Transmerc efter kalaloger * Hovedkataloger lra Hobbe, Multiplex,
Carrera og Hegi koster kr. 35..pr. stk. + 12 kr. porto. Send belobet i check eller frimærker * Vi sender over hele Skandinavien * Forbehold for trykteil og prisændringer.

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Teleton: 03-79 02 02 mandag.fredag kl. 9.00-15.30.

03.79 19 55 mandag.fredag kl. 15.30-18.30, saml lørdag kl. 9.00-12.00



Tartan jumbomotorer
Tartan T7C 22 cm3 gløderørs-
motor ............ kr. 1.321,00
Tartan T77G 44 cm3 gløderørs-
motortwin kr.3.620,00
Tartan-motorerne er kendetegnet
ved flot finish, lav vægt, moderat
brændstofforbrug, 5-8o/o olieblan-
ding i brændstof, ingen tændings-
støj i radio. Tartan kan leveres i

tændrørsudgaver senere på året.

Nyhed: Black Hurricane
En ny model f ra Thunder Tiger. Black
Hurricane er beregnet for 2 kanal
fjernstyring og motor lra 3,2-4 cm3.
Støddæmpere følger med i sættet.
Pris................. kr.1.595,00

Hanno Prettners
Stratos
En smart og velf lyvende deltamodel.
Spændvidde 1030 mm. Længde 750
mm. Planareal 46,9 dm,. Beregnet for
motorer f ra 3,5-7,5 cm3.
Slratos.........-.................... kr. 562,00

Kataloger
Simprop hovedkatalog 82 . kr. 37,50
ThunderTiger 1981 ........... kr. 25,00
Pilot .................................... kr. 25,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
- førende i modellly siden '1960 

-
Vi oplyser getne om nætmeste
lorhandler,

MODELLER
TIL UNDERVISNINGSBRUG

ABDUL
Begyndersvævemodel i klasse 41. Kort
byggetid og fremragende f lyveegenska-
ber. Byggesættet indeholder alle nød-
vendige dele, f.eks. udstansede prof iler,
lister (m. formet forkant), farvet papir,
højstartskrog, bly og alle dele til kurve.
klap og termikbremse.

SULIMAN

Pris 95,.kr.

Fritflyvende 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 profiler, færdige bagkantslister
med hak, beklædningsmateriale, ballast, alle øvrige nødvendige materialer samt
tegning og byggevejledni ng. Pris 215,. kr.

HR 54 PRIMA
Linestyret kunstf lyvningsmodel for den
kræsne.
Opbygning: Fladkropsmodel,
næsehjulsunderstel, justerbar I ineudfø-
ring, justerbar tipvægt, ekstra kraftigt
styretøj, finesser der gør bygningen
nemmere.
Motor: 6-8 cm. (- også de nye kraftige
schnuerleskyl lede motorer).
Spændvidde: 119-139 cm afhængig af
motorstørrelse. Længde: ca. 105 cm.
Vægt: 1100-1500 gram.

Pris 295,. kr.
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HR 46 KRABAT
Linestyret kunsttlyvningsmodel to( 2,5-4
cm3 motorer.

- Den populære model for begyndere
og ungdomsskolehold. Kan lave alle
kunstflyvningsmanøvrer. Nem at bygge
og stærk.
Byggesættet indeholder plastbeklæd-
ning. Pris 148,.kr.

nrng. Pris 68,- kr.

Pris 30,00 kr.

i
I

TILBUD!
Little Bugbear + 0,8 cm3 Cox Babe Bee.
samlet ........... ...... kr. 190,.
Little Bugbear med ombygningssæt,
PAW 0,8 cm3 dieselmotor. propel. liner,
håndtag, lim, farvet dope og 1 liter
brændstof , samlet ...................... kr. 290,-

Minicombatmodellen LITTLE
BUGBEAR
Beregnet for 0,8 cm3 motorer.
Ny udgave, der er nemmere at bygge.
Lettere at f lyve og utrolig stærk.
Byggesættet indeholder plastbeklæd-

Ombygningssæt for motorer uden tank:
Består af materialer til krop og til tank.
Pris 18,- kr.

WILDCAT
Elektrisk polf lyvningsmodel. Fladkrops-
model af den amerrkanske hangarskibs-
jager fra 2. verdenskrig, meget nem at
f 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.

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..fre. 16.00'17.30
Giro: 9 00 00 62

-fu
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Verso er en hurtig RC-
skrænt- og kunstflyvnings-
svæver i samlesæt. Den har
Robbe- Pl u ra-f æ rd i g krop,
Robbe-Si ros-færd igvi 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 finne,
planbefæstigelse og
kabineholder
Meget modstandsdygtig
over for såvel mekaniske
påvirkninger som over for
temperatu rsvi ng n i n ger

*
*

Siros-færdigvinger:
* færdig udskåret og

pudset
* lav vægt

nøjagtigt profil
stor styrke på grund af
indbyggede dobbeltl ister
rør lil styretræk er
lagt ind i vingerne
allerede under
f remstillingen

Yderligere oplysninger
i det store Robbe-katalog
hos Deres Robbe-forhandler
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t
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Agenl for Dannark, Norge og Sverige:
Briining, Nord. Handelsagentur,
D2391 Langballig, Tel. 0463618558



ROYAL. 7-kanals FM modulanlæ g på 27, 35
og 40 MHz. Kan udbygges med: Figurauto-
matik, 2 mixere, differentialstyring, ekspo-
nentialstyring, Multinaut, kombi-switch, re-
duktion, samt tomgangstrimning, vendbar
servoretn i ng, lærer/elevdrif t, diagnosedrif t,
frit funktionsvalg. Leveres med sender- og
modtagerakku. Kr. 2.935,-.

MULTIPLEX

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. 5.800,..

Vi har også f lere nye
og brugte
fjernstyringsanlæg
fra Futaba, Graupner
og Robbe på lager.
Kom og kig eller ring
og hør!

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 M Hz. Kr. 2.565,-.

COMBI 80. S-kanals FM-modulanlæg. Kan
udbygges til 7 kanaler. Frit funktionsvalg,
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. 1.985,-.

KARO As. Højtydende kunstflyvnings- og skræntmodel helt i

kunststof: GFK-beklædte stabilskum-vinger og tilsvarende hale-
plan, samt GFK-krop. En virkelig nlækkeru f lyvemaskine. Pris kr.
1.585,..

EUROPA SPORT 4/6. 4-kanals FM modulan-
læg på 27,35 og 40 MHz. Kan udbygges til 6
kanaler samt med kombi-switch, Multinaut
og mixer, har vendbar servoretning, læ-
rer/elev drift, diagnosedrift, frit funktions-
valg. Kr. 1.595,..

ROBBE VERSO. Hurtig RC-skrænt- og kunstflyvningssvæver i

samlesæt. Plu ra-færd i gkrop, Si ros-færdi gvi nger og prof i leret ha.
leplan. Hurtig og let at bygge. Alle dele i samlesættet er forarbej.
det. Pris kr. 1.050,..

f,obby touse
PARADISGADE I2 sOOO AARHUS C TELEFON (06) 120062



RISSKOV'ÅRHUS
AVf ONIC lører de anerkendte
mærker inden for RG-anlæg,
modeller og motorer til meget lave
priser.
Teknisk service og vejledning.
Vi tester dit udstyr gratis.

AVIONIC DENMARK ApS
Violvej 5, DK.8240 Risskov
Tlf. 0&17 s6 44

GRINDSTED
Fabrikation af glaslibermodeller, lly
og både.
Tilbehør lll RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 7200 Grindsted

Tll. 05-32 26 56

ODENSE

Specialtorretning lor modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C
Trf. (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fjernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 1 1, 8800 Viborg
Tll. (06) 62 24 54 (omstill.)

{ nobbe Rc-værksted
Vi udfører alt garanti- og service
arbejde på Robbe RC-anlæg i Dan-
mark.

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS
Steen Billes Torv, 8200 Arhus N
Ttf. 06-16 19 80

MÅLøV

Alle mål itrælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tr. 02-65 23 33
Abenl hverdage 1$17.30, lørdag 913.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STEilIGAIIES H0BBYCEI'ITER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Ttf. 02-21 04 60

RC.anlæg: Multiplex, Microprop, G.aupner
. Viløreraltibyggesæl . RC.brler:Mantura.
G.aupner,Tamiya . Vi ha.allrelektronikog
modeljernbaner . Seindenlor, nårdukommerpå
dasse kanter.

MB
piltrerEKTRor{lK

osrergade 5-7 6400 Sonderborg a 0,1-425888

VIBORG
Radiofjernstyring

Køb det rigtige, kontakt fagmanden.

Dumpen 18, 8800 Viborg Ttt. (06) 62 76 03

Eoet værksted.

'æ

CohpaxE-eBv

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tll. 01.14 30 10
Ma., ti. to, it.13-17, lø.10.12, onsdag lukket!

KSS HOBBY
RC

Mandag
kt. 14.19

HERNING
Alt i byggesæt, radioanlæ9, motorct
og tilbehør til fly, helikopterc og ski-
be.
30 års modeltlyveerf aring.

lind Hobby I B0-Service
Lind Hovedgade 28,
7400 Herning - Telf. (07) 124060

Hele programmet lra

MULTIPLEX
RC-anlæg - moiorer - tlY -

skibs- og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tr. 06.42 58 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC.udstyr.
Egen imporl - derlor lørst med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø.
res.

^^'""," llOBBY..'',..
Kurt Andersen, Nørregade 18,

9000 Arborg, telf. (08) 12 13 15

Hasselager R/C
Hobby

Fjernstyringsanlæg * byggesæt *
molorer * tilbehør * indhent

tilbud - vi sender gerne!

Hovedvejen 62. 8361 Hasselager
Ttf. 06.28 1s 28

NYHED
Den danske lræningsmasklne lra llyvavåbnet i 7. stala -
KZ ll T, spændviddo 255 cm.
Dslvis lærdigbyggel krop og yinge samt kralligi tsleskop.
understel med hiul .................................,................ 2.475,. tr.
TURBULENT, spændyiddo 238 cm.
Færdigbyggsi vlnge, krop, haleplan, leleskopunderstsl og
hlul ....................... ..................... 2.2fl,,. kr.

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tll. 07-14 51 85 (bedst form. el. aften)

@|æi::au*..-

e..W*)

Skalarigtige lamellimede MMD træpropel-
ler til KZ maskiner og andre.
Trebladedo prop€ller på bestilling - andte dismeire og
sligninger kan loyores - ring og beslil!
14" x 5" .......................... slandard 55,. kr. - sktla 65,- kr.
15%" x6"......................siandard 70,.kt. - skala 8{1,-kr.
16" x 6.E' ....................... standard 130,. kr. - skala 140,- kr.
16" x 6-8" ....................... standard 150,. kr. - slala 160,- kt
19" x 6.8".....,.,.........,,..,. standard 190,. kr. - skåla 200,. kr.
20" x 6'8" ....,.,....,........... standard 220,. kr. - skala 240,. kr.
2'1" x 6.8" ....................... standard 280,. kr. - skala 300,. kr.
26" x 8" .......................... slandard 325,. kL - skala 350,. kr.
28" x 8" .......................... slandard 425,. kr. - skala 450,- kt.
30" x 10" ....,................... slandard 525,. kr. - skalå 600,- kr.
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For nu mere end 10 år siden kom de første ROYAL-
anlæg på markedet. Et fjernstyringsanlæg, der teknisk
og kvalitetsmæssigt flyttede hegnspæle. ROYAL kan
med god ret betegnes som en oklassi-
ker(( blandt fjernstyringsanlæ9. Alene i

Danmark har i tusindvis af modelsports-
udøvere styret deres modeller med dette
anlæ9.
ROYAL blev i løbet af årene bestandig
videreudviklet og forbedret. I dag er an-
lægget mere attraktivt end nogensinde
før.

ROYAL bliver i dag som for 10 år siden meget brugt i

konkurrencer, og år efter år takker mange piloter og kø-
rere, der har vundet, deres ROYAL på grund af anlæg-

gets stabilitet og præcision.
Dette 10-års jubilæum var for os anled-
ningen til at tilbyde et jubilæums-sæt:
ROYAL-jubilæum leveres med indbyg-
get mixer og dual-rate uden merpris (kun
begrænset antal).
Bemærk: Fra 1983 må de "gamlen RC-
anlæg ikke benyttes mere. Måske var
ROYAL-jubilæums sæt det rigtige an-
læg at anskaffe istedet.
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