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ErnuFner NYHEDER'82

BEAVER (er på laser)
Semiskala-model til motor på 1,5-2,0
cm3. Spændvidde 1140 mm, vægt
med RC ca. 1 kg.
Usædvanlig let at bygge og let at
flyve. Komplet byggesæt med alt,
også til indbygning af RC-anlæ9.

STARLET (er på lager)
Semiskala-model til motor på ca. 4,5
cm3 eller 4-takt 6,5 cm3. Spændvidde
1525 mm, vægt med RC ca.2,2kg.
Målestok 1:5 efter amerikansk f ly, der
leveres som byggesæt til VW-motor
eller tilsvarende.
Ualmindelig smuk model og særdeles
velf lyvende. Styres på side-, højde- og
krængror samt drossel. Komplet
byggesæt med alt, også dele til RC-
i ndbygn i ng.

Nu er HELIKOPTERE igen ivælten
Må vi præsentere vore nye modeller:

PLAYBOY (er på lager)
Hovedrotordiameter ca. 1030 mm,
vægt med RC ca. 2 kg, til motor på
ca. 4 cm3.
Med cyklisk bladindstilling af
hovedrotor, og den kan udbygges til
kollektiv indstilling.

HELIMAX (ventes snart)
Hovedrotordiameter ca. 1185 mm,
vægt med RC ca. 3,2 kg, til motor på
ca. 6,5 cm3, evt. op til 10 cm3.
Med cyklisk og kollektiv
bladindstilling af hovedrotor samt
autorotations-f ri løb.
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Læs mere om disse fire nye modeller i GRAUPNER NYHEDSPROSPEKT 82 (der også er
indsat i hovedkatalog 35FS).

og til styringen bruger man naturligvis Graupner RC-sæt ....

Generalagentur og import:

lb Andersen Hobby ApS Nærmeste forhandler anvises gerne
(Vi sælger ikke detail til forbrugere)9620 Aalestrup



Kontrolpanelet findes på bagsiden af senderen,
som er beklædt med sorl kunstlæder.

Her er hvad FUTABA's Fc-serie giver dig:
* Anlæg med 5, 6 eller 7 kanaler, enten med >dual *

rate< eller >exponentialstyring< - altså 6 forskellige
modeller ialt.

* Guldfarvet aluminiumskabinet til sender. >Open *
gimbal<-styrepinde, hvor både friktion og længde
kan justeres.

* Servoreversering på alle kanaler. *
* Indbygget træner-s)'stem. så f11'r'etraeningen kan ga

så let som muligt lor begr ndere.
* Alle FG-modeilcr ha:.\T\'- drs. man kan *

diflerentiere roruC.,agene og l.eks. jusrcre
tomgangshas:i,:::;;:n uden at det parirker
luldgassi: -i::_:::t.

* Duaj-:a:r= :::..r.-:;:: for krænge- og højderor findes på
mod:l-:::..'FP-rFG K. FP-6FG/K og desuden for
siderc:=: :" FP--FG K.

* Bcggc FP--FG r,r;:llerne har justeringsmuligheder
ior k:.=:.;:-. l.-'*:-- og siderorets maksimale udslag
meilen: -ir-, t-_- - ,':" -or netop den rorfølsomhed,
man onsk::.

Har du bnrg .for mere?
Spørg om prisen hos dtn

Futaba servoer

Futaba forhandler - der venter dig en overraskelse!

Der findes mindst 2-1 io:sk:-.:_:- i)per servoer på lager i
Danmark. Der er servo, .il e:lreri iormal - og du kan
få forskellige t)'per rorhorn rii disse servoer.

Futaba reservedele
Næsten alle mekaniske reservedcle er ril stadi_ehed på
lager i Danmark. Det sikrer hurtige repararioner, når
uheldet er ude.

Exponential-omskifter for krænge- og højderor
findes på modellerne FP-5FG/E, FP-6FG/E og
desuden for sideroret på FP-7FG/E.
Begge FP-7FG modeller har mixning fra kraengeror
til sideror specielt beregnet for %-skalamodeller og
svævefly.
Begge FP-7FG modeller har mixning fra sideror til
højderor og visa versa specielt for motor- og
sr'æ','efl1' med V-hale.
Futaba FP-5/7FG sættet i fabrikspakning
indeholder:
Sender med krystal . modtager med krystal r 4 servo
S-126 r bærerem til sender r NC-akku til sender, 9,6
V r NC-akku til modtager, 4,8 V e dobbelt oplader
med to lysdioder, D-mærket o afbryder med ladestik
o forlængerledning . servomontering til I servo,
komplet med tilbehør . servomontering til 3 servoer,
komplet med tilbehør e l2 ekstra rorhorn komplet
med skruer og skiver o dansk og engelsk instruktion
o senderen har bærehåndtag og støttebøjle.

Import & en gros: Futabai
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Tlf. 02-91 0l 0l
Intet salg til private, men vi
anviser gerne nærmeste fbrhandler
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SPECIFICATIONS:
WingSpan .....60'
Wing Area...... 720 sq. in
Engine Size .... .40to.60
Flying Weight . . . 43/q 1o 51/z lbs.
Length . ........ 511/zin.

. Headmaster Sport 40 har skalaagtigt udseende.

. Tegning i f uld størrelse med trin-for-trin bygge-
vejledning og f lyvevejledning af Ken Willard.

. Modellen er opbygget i balsa med forstærkninger
af hårdere træ på udsatte steder.

Top Flite Models lnt.
European Organization
Flagspætlevej 6
4700 Næstved, Danmark
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Her er model/en for søndagsflyveren. Den er kon-
strueret af den kendte skribent, konstruktør og US-
mester Ken Willard. Med Headmaster Sport 40 kombi-
neres dejlige byggetimer med fornøjelige f lyvetimer.

Med en 6,5 cm3 motor er Headmaster Sport 40 en
stabil, pålidelig model, velegnet for begyndere og se-
nere til at påbegynde kunstflyvning. Sæt en 10 cm3
motor i den, og den samme model kan klare hele
ku nstf lyvni ngsprogrammet !

Byggesættet indeholder:
. Trykte kropssider for let og

samling.
. Udfræset forkant og krængror.
. Trykstøbt, stærk ABS plast-cowl.
. Aluminiumsmotorfundament kan tilpasses

motorer fra 6-10 cm3.
. Solidt understel med styrbart næsehjul.
. Let adgang til både radio- og tankkammer i

modellens krop.
. Byggesættet er komplet med alle dele.
. Differentialvirkning på krængror - giver ,blødereu

f lyvemønster.

Vi lagerlører ogsa: P.51 Mustang, P'40 Warhawk, P.39 Airocobra, P.47 O Thunderbolt. Metrick 2 -=
Maple propeller, nylon propeller. TOP FLITE kan købes overalt i velassorlerede hcb5;';;...'. ^- '
70 75 (efter kl. 19.00). Vr anviser naturligvis gerne nærmesle forhandlerl
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GODT NYT FRA AVIONIC IIII.
Fl BAERO's velkendte træningsmodel

TUMLER
Glasfiberkrop og skumvinger. Fås i to
versioner:
Uden krængeror. Clark Y-prof il kr.545,-
Med krængeror, halvsymmetrisk profil ... kr.580,-

Et virkeligt godt tilbud på et dansk byggesæt
af meget høj kvalitet.

Eneimport af Practical Scale fra Toni Clark
Superlækre og meget komplette byggesæt til f.eks.:
Tiger Moth - fås i lille og stor udgave, velegnet til
henholdsvis Magnum og Quadra.
De Havilland BE2e, skala 1/5, ægte oldtimer.
Pitts Special, skala 1/3,3, er naturligvis et forrygende
kunstfly til f.eks. Quadra m. resonanspotte.
CAP 21 konstrueret af G. Reinsch (Polkahår) og fløjet til
tops af samme i flere tyske konkurrencer. Vægt 7,2k9 -kan lave lodret start!

Svævere
Vi har begyndersvævere som Trimmy og ASW17 på
lager. Herudover føres moderne F3B svævere:

Eismann FOCUS, E3B7 .......... ..... kr.1.550,-
Eismann CAMARO, Wortmann .. kr.1.650,.
Simprop OPTIMA, E193/'180 .............. . RING

Motorer
Vi har import af MAGNUM 91.

OS FS 40,6,5 cm3,4-takt . RING
MAGNUM 91S, 15 cm3,4-takt ...... kr. 1.850,.
Tartan 22cm3 ................... RING
Tartan Twin ......... ............. RING

Radioudstyr
Foruden DIGICONT kan vi levere FUTABA, SIMPROP og BRAND.
Ved køb af radioanlæg hos AVIONIC sikrer du dig omhyggelig teknisk vejledning og service.

DIGICONT B-kanals mikrocomputer-anlæ9. Sender FUTABA's nye FG-serie i 5- og 7-kanals version
og modtager med NiCa-batterier ................. kr.4.400r - et godt køb. Se priser i annoncen på side 59 her i

Omgående levering - Digicont-anlægget vælges af bladet.
mange - for en sikkerheds skyld!

Byggematerialer
Balsaf iner af bedste kvalitet. Plader på 100 x 1000
mm plader.
Pris f .eks. oa 10 mm plade ........ ... kr.17,60

CECONITE - et beklædningsmateriale, der længe
har været anvendt til rigtige fly. Er stærkt, uforgæn-
geligt og kan strarnmes med strygejern. Dansk vejled-
ning.

AB Dope til kr. 50.- pr. liter.

KAVAN Listeskærer ...... kr.33,60
Balsahøvl kr.20,00

CYANO-I|m tra GREVEN:
3 gram .... kr. 15,00

10 gram .... kr. 30,00
25 gram .... kr.58,00
Rensemiddeltilcyanolim ............. kr.25,00

PROPELLER fra TOP FLITE og AIRFLOW i mange
størrelser op lil 22".
F.eks. Airf low 18 x 6 ... kr.75,00

Vi handler også med CARRERA, HEGI, PILOT, TOP FLITE, BYRON, RODEL mv.

IAVIONCT AVIONIC
VIOLVEJ 5

DK.B24O RISSKOV
TEL.: 06-17 56 44

DENMARK APS
REG. NR. 617
Bank:
Handelsbanken



amm-Modu I Mix-ModulHeli-Mix-Modul

Anlægget der har flest
udbygningsmuligheder

Topkvalitet til
lavpris

noblxl
Læs mere
i det nye store
Robbe-katalog

- fås i hobbyforretningen.

Multi-Switch-Modul Lehrer/Sch Uler-Modu i
D.cp-Modul Dual-Rate-Modul



HEGI SNOOPEY fly
Den perfekte begyndermodel.

Før: 595,- kr.

Nu kun 395r-
Med dansk vejledning.

TOP FLITE
GRATIS Top Flite katalog kan
afhentes hos Københavns eneste
forhandler!

MUSTANG P-518 byggesæt

rilbud KUN 985r-

Særtilbud
FUTABA 5-26 servo med
kuglelejer, pr. stk.

KUN 185,-

VI SENDER OVERALT RØDOYRE HOBBY
Roskildevei 284, 2610 Rødovre
Tlf. 0l -70 t9 04
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BRITFIX - 66 Celluloselim
Til alle træsorter. Tørrer hurtigt og er
vandfast. Føres i 3 størrelser: 12,26 og
55 ml. tube.

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

modelfly. 11 ml. tube.

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

BRITFIX - 70 Flydende plasticlim
For den øvede modelbygger. 30 ml
f laske med pensel i skruelå9.

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

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

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

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

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

BRITFIX - Model Filler
Udfyldningsmasse til revner og
unøjagtige samlinger i

plasticbyggesæt. 31 ml tube.
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ModeWve t{yt 5/82
Sommertid er konkurrencetid. Ikke
mindst for de modelflyvere, der er på
landsholdet. I dette nummer har vi
samlet referaterne fra fire store,
internationale stævner i en sektion.
der starter på side 19. Læsere, der
ikke bryder sig om lange, detaljerede
referater, kan så springe videre til
side 35, hvor læserbrevene står.

Mange har stillet spørgsmål angående
methanol-ordningen. Vi repeterer
bestemmelserne side 43 og bringer
samme sted den nyeste
forhandlerliste.

Holbæk Modelflyveklub har holdt
træf for små RC-modeller. Preben
Davidsen fra klubben fortæller om
modellerne på side 14 - bl.a. om en
motormodel på 147 gram ....
flyveklar incl. RC-anlæg og motor!

DM i stand-off skala blev afholdt i
Borup sidst i august. Benny Juhlin
fortæller fra stævnet - læs side 36

- og vi har også modtaget et brev
fra en vis Marcel Hanriot, der
fortæller om sine oplevelser som pilot
ved stær'net. Se side 37.

Det danske combalhold fik bronzemedaljer ved
VM i linestyring 1982.

Bagest i bladet finder man som
sædvanlig unionsmeddelelser -
denne gang er der bl.a. et tilbud fra
RC-klubben Falcon om en
træningslejr i 1983 for begyndere.
Læs det hele fra side 55.

Jesper Buth Rasmussen fortsætter
ufortrødent sin artikelserie om Good-
Year-klassen. Denne gang tager han
motoren under kærlig behandling -skynd dig at læse fiduserne på side
41.

At Jesper selv har læst sin artikel,
fremgår af resultatlisten fra DM, som
du finder side 51. Jesper og hans
makker Carsten Thorhauge vandt
linestyrings-DM suverænt og satte
ved samme lejlighed to nye rekorder.

Unionsmeddelelserne står denne gang
på side 54 - bl.a. med tilbud fra
sekretariatets materialesalg.

På side 16 fortæller Per Grunnet om
sin erfaring med byggesættet til den
svenske A2-model, Blue Bird. Og et
andet svensk byggesæt - A1-
begyndermodellen Suliman - er
testet af Frank Dahlin og hans datter
Rikke. Læs om den side 18.

Jørn Rasmussen behøvede ikke at ty
til byggesæt for at vinde NM og
Jyllands-Slaget i år. Han benyttede
sig af sin veltjente >Lady Morfin< fra
1977 . Vi bringer tegning af modellen
og en kort omtale på side 38.

Unionsmeddelelserne finder man på
side 53, bl.a. med første indkald til
Landsmøde 1982. Desuden er der
indbydelser til en masse
konkurrencer.

t

Udgiver:
Dansk Modelflyvc Forbund
Elmedalen I3, 3540 l-yn8e.

Abonnement for 1982 (6 numrc) kosler kr. 70,-, som indsætles
på biadets postSirokonto.

Løssalg: Modelflyvenyt Iorhandles i løssalg i større kiosker til kr.
12,- pr. slk. Kioskdislribulion: Dansk tslad Distribulion, tlf.0l-
t3 30 45.

Flttning:
Modelflyvenyt sendcs til abonncnternc gcnncm Avispostkonto-
rct. Ved flylning skal abonnentcr dcrfor mcddelc det lokale post-

kontor, al man abonncrer på bladct - dcrcftcr sørger postkon-

torel for, at Avispostkontorcl får mcddelelse om adrcsseændrin-
gen.

Udgivelseslerminer:
\lodelllyvenyt udkommer i begyndelscn al nånederne februar,
april, juni, augusl, oktober og decctrrber. Annonccmateriale skal

r:rre os i hænde senesl en måned før udgivelsen.

Oplag: ,1.400 ekspl.

\rlt. monlage, repro: H.P. Sals l/S, As\ens.
TnL: { C)ff\er. Holstcbro.

Materiale lil Modelfltvenvl:
lndlæg og artiklcr til Modclllyvenyt sendes til rcdaklørcn al dct
pågældende stolbmrådc eller til bladets adrcsse. Meddclclscr, clcr

skal indgå undcr nrodelllyveurrionernes ofliciellc rreddclclrcr.
skal dog scndcs til dc pågicldende unioner\ sekrctariatcr. R('drk,
lionen pålager sig inlet ansvar for uoplordrer ind\endl nralcrirle,
men vi gør !ores bcd\tc!

Redaklir)ncn slutlet d. l9l9,1982.
Deadline for n,6/82i 5/10-1982.
Modelflltenll 6/E2 udkomncr prirno dccemhcr l9Sl.

l'orsiden: Vor line\tyrings-redalitør Bcnnr I:urbo na nrodclllrrc-
sommerlejretr 1982 nred lille combal-nrod.l. l'()r dcl rr.\rc hr\df
Bcnny lravll mcd at vacrc lcjrchcl og ortlnc cn nra..c frralli'lc
problemcr for lcjrdcltagcrnc - mcn dcr I\llrd!'\ \or li)lo!rrl
Dan Hunc at lailtlc ct gliDrt al l]cnnr nrrJ cn nrodcl i handcrr!



Nyheder
TELET'ONTID - Modelflyve Nyts telefontid er
ændrct indtil videre. Den er nu hverdage fra kl.
ca. 14.00 til kl. ca. 16.ffi. Og en lille bøn - hvis
dit ærinde kan klares med et brev eller postkort,
så skriv i stedet for at ringe!

VM-83 - Efter en besynderlig beslutningsproce-
dure omkring arrangørlandet lor fritflyvnings-
VM 1983 er det nu vedtaget, at stævnet skal af-
holdes i Australien, nærmere bestemt i byen
Coulburn, der ligger i New South Wales mellem
Sidney og Canberra. For de ikke geografisk kyn-
dige kan vi oplyse, at det er så tæt på den mod-
satte side afjordkloden, som det kan blive, hvis
man følger traditionen med at afholde verdens-
mesterskaberne på landjorden.

I fortsættelse af notitsen i sidste nummer om
den besværlige beslutningsprocedure for at fasG

lægge stedet for afholdelsen af VM, kan vi oply-
sc, at samtlige aeroklubber, der var repræsente-
ret på CIAM Plenar-mødet i Paris 1981, i august
måned fik brev fra FAI om at vælge mellem Is-
rael og Australien som arrangørland. I brevet fra
FAI blev det gjort helt klart, at man kun kunne
stemme på et af disse to lande, og at det ikke nyt-

tede noget, hvis man protesterede mod frem-
gangsmåden.

Der er næppe megen tvivl om, at Israels frem-
færd i Libanon har fået en stor del af de euro-
pæiske aeroklubber til at stemme for afholdelse
af VM i Australien, selvom det har betydet, at de
fleste landshold har skullet rejse betydeligt læn-
gere, end hvis man havde valgt Israel.

Datoerne for V!I-83 ligger allerede fast, idet
den australske aeroklub har meddelt, at konkur-
rencen afholdes fra d.27. september til d. 4. ok-
tober. Ifølge de loreløbige meddelelser fra Au-
stralien råder man over en særdeles god flyve-
plads. Man påregner at indkvartere de udenland-
ske modelflyvere på en meget billig måde, hvil-
ket skulle kunne holde startgebyret så lavt som
ca. 50 US-dollars (så må vi se, hvor dollaren er
henne om et års tid ....). Man har endelig lovet at
arrangere to internationale konkurrencer i for-
bindelse med VM - en før som opvarmning, og
en efter som revanche.

KZ VII-MODEL - Frede Vinther fra Avionic i
Risskov har sendt os følgende kommentar til
Benny Juhlins referat fra VM i stand-off skala
fra Modelflyve Nyt nr. 4/82:

>På side 18 er vist en række billeder. Andet
billede fra oven i højre side viser en svensk Tiger
Moth. Flyet i baggrunden omtales ikke, til trods
for at det er enKZ VIL Modellen bærer registre-
ringen OH-KZC, hvilket gør den yderligere in-
teressant, idet det >rigtige( fly (prototypen hed-
der det vist) deltog i KZ- og Veteranflyrally'et i
1978 og 1979 og vandt l. præmie for mest vel-
holdte KZ VII fly. Prototypen er afbilledet i Ve-
teranflyklubbens blad nr. 2 1979. side ll.<

KRISE - Den økonomiske krise i Vesteuropa er
begyndt at kunne mærkes i hobbyindustrien.
Det fortælles fra Tyskland, at markedet for hob-
byartikler er svigtet næsten katastrofalt i Midt-
og Sydtyskland, hvor stØrstedelen af de tyske fir-
maers salg på hjemmemarkedet hidtil har ligget.
Tilbagegangen anslås at være på ca. 35Øo i for-
hold til situationen for blot et år siden. Afsæt-
ningsvanskelighederne har medført, at en del af
de store firmaer er begyndt at sælge ud i håb om
at erobre en større markedsandel og således ride
krisen af.

OLD-TIMER MODELLER - Svend Aage Jo-
hansen har send! os et par gamle billeder af mo-
delfly. Begge billeder erfra 1944. Det lille billede
viser Svend Aage selv med en >Allikemodek<,
som vandt DM i 1944. Det store billede viser Ole
Balslev (t.v.) og Svend Aage med alle de model-
ler, de medbragte til modelflyvelejren i Bjergsted
I 944.

DNII-IVIODELLER - Efter at Dansk Hobby for
snart et år siden opsa-ede samarbejdet med DMI
(Dansk llodelfllre-lndustri). har DMl-model-
lerne haft det svært i legcrojs- og hobbyforret-
ningerne. Nu har l\{aaetoft Trading i Randers
imidlertid overtaget grossistvirksomheden for
DMI, så nu skulle de kendte modeller igen rlrre
på hylderne i forretningerne. Maaetoft Tradin_e
oplyser iøvrigt, at DMI påregner at introducere
en række nye modeller i løbet af den nærmeste
fremtid. Dette kunne også være tiltrængt, når
man fortsat markedsfører Hans Hansens >Vic-
tory( som >En af verdens allerbedste svævemo-
deller med flyveegenskaber helt i top .... køb
dette luksusbyggesæt og byg alle tiders drømme-
model.<

Den citerede karakteristik havde muligvis en
vis sandhedsværdi i midten af 50'erne, da Victo-
ry blev sendt på markedet, men at hævde det i
dag er en lodret løgn. Victory er en på alle måder
forældet svævemodel, der på alle punkter al in-
teresse overgås af sine moderne konkurrenter:
Mustafa, Blue Bird, Nova, Dragmaster, jo sågar
Semo-modellerne Stratos og Skymaster, skønt
også disse to modeller har mange år på bagen.

CHRISTEN EAGLE - Knud Due Madsen fra
Sydfyns Modelflyveklub har bygget en Christen
Eagle, som han har problemer med at få til at
flyve. Han efterlyser derfor blandt læserne en
modelflyver, der har erfaringer med denne mo-
del og som muligvis kan hjælpe ham med at få
hans model til at blive oppe i luften mere end
nogle brøkdele af et sekund. Kontakt Knud på
tlf. 09-21 32 54, lokal 525 om dagen eller 09-20
60 50 om aftenen.

lr\,N

Indbydelse til
polflyvningsstævne
Hcrmed indbydcs til stævne for elektri-
ske polflyvningsmodeller søndag d. 7.

november kl. 10-16 på Rydhave Slots
Ungdomsskole.

Startgebyret cr l0 kr. pr. deltagcr.
Det udloves pr:emier for pæneste mo-

del, skøreste flyvende genstand, skala-
modellcr og hangarskibslanding.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 5.
november til:

Hans Rabenhøj
Rydhave Slots Ungdomsskole
Holstebrovej 38
7830 Vinderup
Tlt.07-442t 28.

Der bliver mulighed for at købe model-
flyvegrej, kaffe, pølser mv.
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Grossflugtag
i Tarp ved
Flensburg 1982
Tæt ved Flensburg ligger den lille landsby
Tarp, som er centret for RC-flyvning i den
nordlige del af Slesvig-Holsten. Tarp RC-
klub, som har omkring ll0 medlemmer, af-
holder hvert år en stort anlagt opvisningsdag
i august. Den samler hvert år flere hundrede
Rc-flyvere samt adskillige tusinde tilskuere.
Og i år var vor fritflyvningsredaktør, Jørgen
Korsgaard, blandt de ca. 10.000 tilskuere,
der var mødt op for at kigge. Jørgen har
sendt os en stak billeder og denne rapport:

Jeg ankom til modelflyveklubbens plads

noget forsinket, da der var masser af parke-
ringsproblemer, så mange, at jeg måtte par-
kere ca. 2 km fra pladsen og gå resten af ve-
jen sammen med hundreder af andre. Det er
jo problematisk at finde plads til så mange
biler på idylliske nordtyske småveje.

Netop ved ankomsten til pladsen startede
et af stævnets store trækplastre, en Focke-
Wulff Stieglitz dobbeltdækker, bygget i ska-
la l:2 (!). Den fløj meget langsomt og særde-
les livagtigt, og udførte en smuk flyvning, og
hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at
det var et rigtigt fly. Efter at have mast mig
igennem de tætte tilskuermasser og sneget

min ind bag afspærringen til modelflyverne
og deres modeller, fik jeg set en meget smuk
landing, og da Stieglitzen taxiede forbi, vin-
kede piloten til mig og tilskuerne! Men det
var altså en dukke med fjernstyret venstre
hånd!! Da flyet (eller modellen) var kommet
på plads, måtte jeg selvfølgelig hen for at se

den på nært hold. Den var fantastisk flot
bygget, og byggeren fortalte mig, at under
beklædningen var der skalarigtig opbygning.
Jeg tillod mig at spørge om, hvorfor han ik-
ke havde bygget den i skala 1 : l, men det ville
han ikke rigtig svare på, han pegede derimod
på et biplan. der holdt ved siden af. Det var
en anel.c mindrr'c'nd Stieglitzen, men \enerc
tloj han seir med den som ri-rtig pilot og gav

en mindre opri.ning : ku:.:ilrrning. \lan
>kal se O,g i..-:;:::.--:;:. :.':.'':.: !r-: rr:ri i3lC!-r
afl
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Øverste billede er en nrodel a;f en Fot'ke-WulJf
Stiegliz, skela l:2. Derunder et >rigtigt< J!.v -
sortr er rnindre end Stiegliz'en .....!
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S!' rulningcr. De kunne komme meget højt
a: nii insan iid. Da de rar landet igen kunnc
:'..:'. ::.':il'C r;lr:i lidt rOligcre!

l::: ::::;-.::.r-- i..r i;:- ::: btrn-htrn homher

O,: -;.r l'rr;-n J.: ai ;i,::ij ii:oio:\\.a\ -r. \ont
."reJr lu:,.:'.lrr n:nL rr-r r:t rtlrr min n)!'nin,.1

::mrt:clig It.r-arJr:t: ltrrhitlrrlrirrs i 5r;.t.top-
hojde og dcn ene ringr'rpids halrt indc over
modeltllrcrne - og mit hored - cfterfulgt
af ct barskt harnalesving i lav højde. Hvis
han hardc lløjet i Danmark, tror jeg, han
hardc fåct en bøde eller mistet sin Iicens. Jeg

s1ncs, det er andssvagt på den måde at spille
hasard mcd andres og sit cget liv.

Til sidst var der kampflyvning, hvor cn
itor tr.rnermodel forsynet med en lang scr-
pentine blev forlulgt al l0-12 rasendc RC-
modr'llcr, og det lykkedes ct par gangc at få
.ni:tei ct stykke af strcameren. Mærkvær-
::gi nok 5tødte ingen af flyene sammcn, selv-
,r:t cl.r \a ud til at være tæt på nogle gange.

So;r triltl),\er var jeg cgentlig ganskc im-
- i:.-!l o\cr stævnet - kig på billederne!
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GRÆNSEEGNENS MODF]I,FI,YVI]KLUB - I
Padborg ved den dansk/tyske grænse har der i
flere år veeret afholdt kurser i modelflybygning
under ledelse af Herman Moltzen, som sammen
med Jens Møldrup og andre interesserede har
dyrket RC-flyvning lra en grusgrav i naerheden

af Padborg. Mcn så skulle stcdet plantes til, og
man måtte se sig om cfler en ny flyveplads. Den
ser nu ud til at være fundet, og arbejdet med
dens planering og tilsåning er i fuld gang.

Men i modsætning til stedet ved grusgraven

bliver dcn nye plads ikke gratis, men skal lejes
hos en landmand til en rimelig pris. Udenoms-
arealcrne er me-qet slore, og landmanden var mc-
get vclvilligt indstillet over for at tillade tlyvning
fra hele området, der er helt lladt og uden hegn,
og det er blcvct interessant I'or fritflyverne fra

Harreslev Modelflyveklub lige på den anden side
af grænsen.

Ved besigtigelsen af pladsen blev man enige
om at stifte en modelflyveklub for at få en orga-
nisation bag lejemålet, og mandag den 13. sep-
tember blev der afholdt stiftende generalforsam-
ling med deltagelse af 20 interesserede. Klubben
kom til at hedde >Crænseegnens Modelflyve-
klub< og lik en bestyrelse på fem personer. For-
mand for klubben er Herman Moltzen, Mejeri-
vej 10, Fårhus, 6330 Padborg.

Iøvrigt blev man enige om på den stiftende ge-
neralforsamling, at fritflyvere, som ville bruge
arealet, skulle meldes ind i klubben på normal
måde.

46s1t$
NYFI KLUBMÆIRKER - Kolding RC-flyve-
klubs mærke cr designet af Olc Bøg. Inge og
Torben Dam fra klubben fortæller, at klubbens
flyveplads ligger i Sdr. Stcnderup, ca. l3 km syd-
ost lra Kolding. Arc.alet c.r på ca. 110 x I l0 m,
dcjlig irit beliggcndc mcll!'m marker og enge pa
lrcdet ontrade - og dcsuden ,5-8 km fra nacrme-
ste strande. Kolding-klubben startede i 1980 o-e

ticller i dag ca. 30 medlemmer.
Kongeådalens Modelflyveklub har fået nyt

klubmærke, som vi også kan præsentere her.

NYE MFIDARIIIJDERE - Modelflyve Nyt har
tået to nyc medarbejdere, der varetager nogle af
de funktioner, som ikke afspejles direkte i bla-
dets spalter, men som ikke desto mindre er al
v;esentlig belydning for, at bladet overhol'edet
udkommer.

Ole Vcstergaard Petersen er Dansk Modelfly-
ve Forbunds nye regnskabsf'ører, og fra denne
post vil han også tage sig af bladets regnskab.

Hans Jørgen Madsen har ansvarel for Model-
tlyve Nyts kartotek hos Avispostkontoret. Han
sørger altså l'or, at nye abonnenter bliver til-
rneldt, og personer, der opsiger abonncmentet,
bliver afmcldt.

Ole afløser Karsten Kongstad på posten, mens

Hans Jørgen aflaster Pcr Crunnet, der indtil for
nylig t'ørte kartoteket.

Ole og Hans Jørgen er medlemmer af Fritflyv-
nings-Uniorrcn, nren dc har begge haft både en

radiosendcr og ct linestyringshåndtag mellem
hændernc (dog ikke på en gang), så den model-
l'lr r crucssige baggrund for at varctage disse an-
.\lrr'tLlldc iobs cr i hvert fald i orden!

WAKE UP - Erik Knud-.en har sendt os yderli-
gere oplysninger om *akeheldmodellen >Wake
Up<, som han skrev en blggeiætsrr.st al i Mo-
delflyve Nyt nr. 3/82:

Modellen er nu afprøvet i to konkurrencer og
viser særdeles gode flyveegenskaber. \lir gær pa
en stillevejrstid på ca. 210 sek. er nok lor forsis-
tigt. Motorkvaliteten spiller naturligvis ind. De ti
flyvninger til NM og Jyllandsslaget fandt sted
under meget forskellige vejrforhold, som model-
len klarede udmærket. I vind skal kastet være
meget præcist, ca. 60o og en smule til højre for
vindretningen.

NM-flyvningerne gav 844 sek. til trods for et
drop på 22 sek. pga. for kort lunte - det er ikke
modellens fejl. I Jyllandsslaget endte den med
850 sek. Modellen kan anbefales kraftigt til den
modelflyver, som har fløjet i andre klasser, men
hidtil ikke har haft mod til at prøve en wake-
field-

KONSTRUKTIONSKONKURRENCE - RC-
unionens konstruktionskonkurrence har tiltruk-
ket otte forslag til en enkel motormodel beregnet
til begyndere.

De tre dommere har nu gennemgået det store
materiale bestående af tegninger, beskrivelser og
fotos, og herefter har man udvalgt de fem bedst
egnede modeller til en )finale(, som finder sted i
begyndelsen af oktober.

Vindermodellen vil blive udgivet som bygge-
tegning med udførlig byggevejledning mv. gen-
nem Modelflyve Nyt. Og det er tænkeligt, at
unionen også vil erhverve en eller to af de øvrige
modeller fra konkurrencen til udgivelse.

NY KREMIIR-PRIS - Efter successen med de
tidligere udsatte priser for menneskedrevne fly
(flyvning i ottetalsbane og overflyvning af den
engelske kanal) er man hos The Royal Aeronau-
tical Society i England i gang med at udfærdige
regler for endnu en pris. Denne gang skal det
dreje sig om hastighedsflyvning på en trekants-
bane. Det skal være tilladt at opsamle energi før
starten på flyvningen - men energien skal altså
produceres af et menneske.

Initiativtagerne regner med hastigheder på

omkring 30 km/t til at begynde med.

JAPANSK BLAD - Vi har fået et eksemplar af
et japansk modelflyveblad, som på engelsk kal-
des >Radio Control Technique<. Det udkonrrrcr'
hver måned - vi har februarnummcrc't fol i ar.
og det er på - hold fast! - 356 sidcr. Dei er
skægt at blade i, men selvfølgclig lr.r:.1r.: ai Lc-
se, når man ikke kan japan.'r.

Nordisk
modelflyve-
konference
Den årlige nordiske modclflyvekonf'eren-
ce fandt sted lørdag den 4. septcmber i

København med Dansk Modclflyve For-
bund som vært. Disse konferenccr har
nu været afholdt hvert år siden 1970, og
årets konfcrence var historisk derved, at
Island var med for førstc gang, så alle
f'cm lande var repræsentcret. Fra Dan-
mark dcltog Prcbcn Nørholm og Olc
Meyer fra RC-unionen og Pallc Pcderscn
l ra Fritflyvnin-es-Unionen, mcns Linestl -

rings-Unionen end ikkc reagcrcde pa 2

gangc skril t lige irrdhydclrcr.
Der blev givet rcdcgørelser for model-

llyvevirksomhedcn i de enkeltc lande, idet
dcr i år blev lagt sierlig vægt på tilgang af
nyc medlemmer, begynderuddannelse og
ungdonrsskolcvirksomhed, og dcr blev
udvckslct mange nyttigc erfaringcr på

disse områdcr.
Vedrørcnde de nordiske mcstcrskaber

blcv det slåct l'ast, at vinderen af cn klas-
se er nordisk mester, også hvis vinderen
cr juniordeltagcr og således samtidig
bliver juniornrcster. Dcr blev lagt kalen-
dcr såvel lbr l9U3 som langtidskalcndcr
hclt frcrr til l9tl7. I 19133 henlicgges frit-
llyvnings- og skalanrcsterskabcrne til
I inland, nrens RC-sv:evc, RC-kunstflyv-
rring og [-inestyringsmcstcrskaberne hol-
des i Norge; de to sidstnævntc rnuligvis
sorrr il Iicllcs arrangemcnt.

Dc't blcv vedtagct at indlede et nordisk
sanrarbcicle orn cl-flyvning, som Svcrige
patog sig at koordincrc.

Vidcrc clrøl'tedc rnan cn rækkc spørgs-
rnal i lirrhindclsc mccl dcn kornmende
C'lA\t-lonlcrcncc, oq mange al' dc nor-
diskc :1rr'punktcr bl*, koordinercdc.

De nordi.ke lckordc'r har i nrangc år
lørt cn kunrnrcrli,c tilricrclsc, rnen nu
Iremlagdc I:inland cn lortcgnclsc ovcr de

- cftcr dcrc' rcgn'kah - nLrgi.-ldcnde
rc-kordcr. Li:tcrt .kal icridcrc': at de cn-
kelte landc. og dcrc.lrcr orcrtagcr Sverigc
administrationcn al lt:lc dlilc. crnrradc..
Vi håbcr, at vi i lobcr ai l9S3 \en bringc'
cn å jour-l'ørt listc orcr cli..r. rcl0rdcr i

Modcll'11're N1t.
Sluttclig altaltc man at ail1()lric nlt'lc

konfcrcnce lørdag den -1. scplcnrl'cr l9S-i
i Oslo.
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AMERIKA\SK AI-REKORD - I USA har
man en rekord-kategori, hvor det gælder om at
samle flest mulige sekunder i et konkurrence-
forløb. lvlan lægger altså tiderne i de ordinære
starter plus fly-off-starter sammen til en total,
som så er rekorden. Englænderen Martyn Cow-
ley har for nylig forbedret rekorden i klasse Al
ved at flyve 5x2 min., derefter 3-, 4-, 5- og 6-
minutters fly-off, hvorefter han kun skulle bruge
et par sekunder mere i sin 7-minutters fly-off
start for at slå den eksisterende rekord. Men
hans model var fløjet væk i 6-minutters starten.
Han tog derefter sin coupe d'hiver-model, skar
haleplanet midt over og smed halvdelen væk. Så

var arealet i orden. Så satte han 8 små batterier
fast i kroppen - ikke til RC-anlægget, for sådan
et brugte han ikke, men til ballast - så var væg-
ten nemlig også i orden. O-e endelig bøjede han
en højstartskrog og satte den fast med tape - så

var alt klar til at sla rekorden. Den sammenflik-
kede model klarede 55 sek., hrormed \Iart1n
overtog rekorden fra den tidligere indehaverl

VM 85 - Det forlyder, at mindst to lande i

øjeblikket arbejder med planer om at arrangere
fritflyvnings-VM i 1985. Det ene land er Jugosla-
vien, der har en 40x 12 km helt flad græsslette

udlagt til formålet (selvom de lokale beboere
vistnok mener, at den er der for at deres kvæg

kan græsse .....). Det andet land er Rusland -og det er nok en slørre overraskelse. Rygtet

stammer fra Eugene Verbitsky, der under sit op-
hold i USA i foråret fortalte, at russerne ville til-
byde at atholde dette VM.

LSA-HOI-D - Udtagclseskonkurrencerne for
dcr anr:rikan.ke l'riltllr ningshold til VM-83 blev

alholdl : .:a:::n ai .r'ptember. Med forbehold
for ,itar ei:- I i..: r : :'o:ntrjclsen af at kunne brin-
ge hoidor..:..:::!i';r h.r. Fl.\: \latt Gewain,
Braddell. E,;.: - ::.:rrc: \lacClecrY. FIB:
Stcie B;:'::. \\: : C:::r. C:ttrge Schroedter -
re\er\J: Bol \\:r::;. ilC: Rt l .-\ndcrscn, Nor-
marl PLr:i. \l:. :- \::.::::--:-t - r.'.ar\ e: Ilob Gu-
ta1 . De : a: ::-::;: :-r J ::i::-.. \l:iil Clc*ain har i

nogle Sat'lrl:a:::': -:-: -.:'..:l ..'':rtrrdCtttlig gOd

A2-flyrer - J;::. i::-:: \:-:l\!:r-.'har ikke
gjort si,e reat-ljg l.:l-'-:!.i: i.r :: E.l'()ira). I \\a-
kel'ield cr kun S:.r - 3::l: :l'. ' -- 'r. - \\'alt
Chio er jo .,:;::i::.. :-: : -.ja.. o,t (ljorge
Schroedter cr i'ci'.;: -.::- ::r:--:..:.-:;il 'r: il!ggc-
:ætrmodellcr \\.,..r . : ( ,"-.. . -: :! i: IIlc
navne - mest kcn;: :: C--:-,. :: -J-.:ir:ii1J.!'n.
Udtagelseskonktirra:-,a::r :-.- ' ..- .' .:..:::: - --l

mcd 240 sek. tnrr. ,': l: :, -:-.: - ' :: -'-.

KAVA\-KATALOG - Fra Vestergaard Hob-
bl leg har r i modtaget et Kavan-katalog med ind-
ia_et nl hedsprospekt og prisliste. Det må jo være
no,set af et eldorado for RC-helikopterinteresse-
rede at bladre i dette flotte katalog, hvor de sid-
ste ca. 35 sider optages af en reservedelsforteg-
nelse for Kavans helikoptermodeller. Men også
andre RC-flyvere kan have stor glæde af at kigge
tilbehørsprogrammet fra Kavan igennem.

F'MV-GLøD - I team-race har den hollandske
FMv-motor vaeret kendt i et stykke tid, og som
noget helt nyt bliver den nu sat i produktion i en

frontindsugnings gløderørsversion omkring ja-
nuar 1983.

Ved banerne i Utrecht er der blevet indrettet et

værksted, hvor motorerne skal produceres som
et arbejdsløshedsprojekt. Den foreløbige proto-
type (billedet), som blev præsenteret ved VM i

Oxel6sund, havde delt krumtaphus, mens pro-
duktionsmotoren vil få et helstøbt hus. Vægten

bliver ca. 125 gram, mens der for øjeblikket ikke
foreligger noget om ydelsen, dog var prototypen
ikke særlig overbevisende i VM-sammenhæng,
men den var også kun en uge gammel.

Prisen forventes at blive 250-300 gylden (800-

950 kr.) og motoren er foreløbig bestilt af et par
danske combat-piloter.

Hcnrik
Ht idt-feldt

blev nr. 2 ved
Hanstltoltn
sotttnterle-ir

tned sin
utlgLtre o.l rlen

nye nord-
sjællttnd-ske

konstntktron
>Ro1a".

Hvornår er
>gomle< RC-anlæg
ulovlige?
Nogle uklart formulerede rnnoncer i

Modelflyve Nyt har desr'ærre giret an-
ledning til, at nogle læsere cr bleret i n,ivl
om, hvornår de anlæg, der er godkendt
elter >Cirkulære om radioanlæg til
ljernstyring af modeller mm., april
1963< egentlig er ulovlige at benytte.

Disse >gamle< anlæg karakteriseres
ved, at man skal have sendertilladelse til
dem - og betals afgift til P&T hvert år
lor at bruge anlaeggene.

Anlæg godkendt efter P&T's nye cir-
kulære fra august 1977 er blcret typcgod-
kendt og bærer -sodkendelscsskilte f'ra dc
forskellige danske importørcr - og til
disse anlæg skal man altsa ikke have in-
dividuel tilladelse til at benytte dcm.

De såkaldt >gamle< anlæg kan bruges
til og med d.31. december 1983. Vi cite-
rer paragraffen om overgangsbestemrnel-
ser i P&T's cirkulære fra april 1977:

>De it'ølge >Cirkulærc om radioanlieg
til fjernstyring af modeller mm., april
1963<, udstedte tilladelser, for hvilke der
skal betales en årlig afgift på l5 kroner,
vil være gældende indtil den 3l/12 1983,
hvorefter samtlige efter nævnte cirkulæ-
re udstedte tilladelser kan forventes ind-
draget.<

Det er klar tale. Så flyv roligt videre
med dit gode, gamle anlæg indtil udgan-
gen af 1983.

N*
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Træf for små RC-fly
- Mindste RC-fly vejede 147 grom

incl. motor og RC-udstyr
og modellen kunne flyve !

Holbæk Modelflyveklub afholdt
søndag d.29. august træf for små
RC-modeller. Preben Davidsen
fortæller her om arrangementet,
der tiltrak l3 piloter med ialt l8
modeller.

I indbydelsen til træflet var der fastlagt føl-
gende vægtgrænser, motormodeller: max.
650 gram og motor max. I cm' - svæve-

modeller: max. 500 gram og evt. hjaelpe-

motor max. 0,5 cm'.
Modeller, der vejede mere, blev dog ikke

afvist, da vi kun betragtede vægtgrænserne
som vejledende. At vægtgrænser og motor-
størrelse kun blcv betragtet som vejledende
skyldes, at det var f'ørste gang, der blcv
holdt et træf l'or små modeller.

Det var ikke helt uden >sommerfugtc i

maven(, at klubbens medlemmer mødtes
kl. 7 søndag morgen for at rigge til med af-
spærring, senderdepot, øltelt og meget me-

re. Ville det gode vejr holde helc dagen?
(det g.iorde det heldigvis). Hvor mange små

modeller ville der komme? Og var der no-
get, vi havde glemt at gøre klar?

Da klokken var t havde vi rigget det hele

til og havde endda haft tid til fællcs mor-
genbord. Lidt over 9 ankom den lørste pi-
lot med sin model. Det var da altid en be-
gyndelse, men det viste sig, at der heldigvis
kom Uere endnu. I løbet af formiddagen

Jørgen Pelersen sottr sin Zuunkdnig,
stærnels eneste doblrcltdækker. Den er

udslvrel rned en Co.r Bube Bce .

ankom der ikke færre end l3 piloter med I 8

modeller.
De l8 modeller vejede tilsammen 8,967

kg (hvor 18 >Snoopey<<er ville have vejet
ca. 36 kg). Den samlede spændvidde var
14,2 m (18 Snoopey'er: 26 m) og det samle-
de motorvolumen var på 11,47 cm' (18

Snoopey'er: mindst 56 cm').
Det skulle snart vise sig at den begræns-

ning, klubben havde sat ved kun al have tre
fly i luften af gangen, var meget hæmmen-
de for flyvningen, og antal fly i luften blev
derefter givet frit. Så kom der gang i flr'r'-

,{ -!

* " øi':Øi

Ole Linclhardts Chipntunk kunne kun Jd
vegten op pi 117 zratn-ntrerkel.

ningen. Modellerne for rundt som arrige
hvepse i luftrummet o\,er vores fl1.r'eplads.

Flyvningen med disse små modeller viste
sig at være meget underhoidende, og de
små fly havde en helt fantastisk manøvreev-
ne i luften. Der blev vist kunstflyvning og
manØvrer, som ikke kan laves med større
modeller. En model lavede et spin med 38

omgange, og der blev lavet rulninger, ud-
vendige og indvendige loop i 5-10 meters
højde, rygflyvning og mange manøvrer, der
ikke kan beskrives.

Motormodel pår 141 gram
En af de mindste modeller var en Chip-
munk, der vejede 147 gram (den havde ve-
jet 135 gram, men var havareret, og lim ve-
jer jo meget). Spændvidden var 43 cm, og
motoren var på 0,33 cm'. Modellen var ra-
diostyret over 2 kanaler (højde- og sideror),
men kunne den flyve og styres? Det blev
forsøgt nogle gange, men der var motor-
problemer. Problemet med motoren blev
løst, og flyet blev atter sendt i luften, og det
kunne virkelig flyve og styres.

Af andre ekstremt små modeller skal og-
så nævnes en Tee Dee, som Børge Knudsen
havde med. Den havde en spændvidde på

44,5 cm, vejede 200 gram og havde en mo-
tor på 0, I cm'. Jørgen Petersen havde et bi-
plan med (det eneste ved træffet), og mo-
dellen var en Zaunkbnig med 4l cm spænd-
vidde og en vægt på 340 gram, motoren var
påt0,44 cm'. De tre meget små modeller fløj
ganske udmærket og nogle lavede endda
kunstflyvning med rul og meget andet.

Mange >Grokkere<
Seks af modellerne var Grokkere, som vel
nok må betegnes som den mest almindelige
al de små fly. Som tilskuer var det i begyn-
delsen lidt af en prøvelse at se >Grokkeren<
fare rundt i luften i meget, meget lav højde.

At: 2
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Mange gange troede vi, at llyenc rille blire
ødelagt ved et sammenstød med "\loder
Jord<s græsklædte overflade. Del r ar e;t

overraskelse, hver gang når il1er blr.i :eiiel
op en halv til en hel meter o\er jorden cr-r

fløj videre.
Det, vi som tilskuere tf o!.d3 \ a: :: bell n-

dende styrt, viste sig at \ ære nel: sorrrolle-
ret flyvning, og med de :mit i-lr. hurri.'ee o_e

elfektive manør'rerins rar ienne iorm for
flyvning på ingen made hasa;Jerer eller
>vild<, den var lakti:k m:get untlerholden-
de og spændende. Pa 3i iidipunkt startede
tre piloter med ,,C:okk.re(( og loretog
combatflyrning. og cicr blev i en times tid
jagtet papirstrimler.

Der deltog ogia ire modeller af typen
Mach \'Iini. spændr iddc pa 69 cm, vægt ca.
570 gram og moior pa 0.82-1,0 cmr. Også
Mach N,lini'en harde meget fine kunstflyv-
ni ngsegenskaber.

Også svævemodeller
Der var ogsa et par svævefly med, bl.a.
havde Ole Lindhardt medbragt en >Hr.
Hyst( (tegning i Modelflyve Nyt nr. 3/81)
med spændvidde på 92 cm og vægt 205
gram. Dette svævefly blev styret med
højde- og sideror. Modellen er egentlig en
skræntmodel, og gummitovstart med så lil-
le en model er ikke mulig. Den er ikke til at
se i optrækket, og hastigheden er for stor
ved denne form for start.

Hvad gør man, når man gerne vil flyvc
))svæveren( og der ingen skrænt er? Ja,
man flyver den op på r1'ggen af cn motor-
model. Umuli-ut!! Nej. absolut ikke. dct
blev bevist flcre gan,oe.

Hyst'en bler placeret i en ofr.rt. nf, r\!-
gen al Leil Petersens motorlll (Clobe \la-
ster, spv. 75 cm. 37,i gram og 0.8 cm' mo-
tor), og så gik det deropad. Til:kuernr' og
piloterne fulgte denne opsrigning med
spænding, og da Jørgen Pr'tL'r.en ' :la:,
svævellyet i ca. 50 m hojde. klanr:de a.lr-
af begejstring. Jørgens kon:mlnl:r ;:::-:
denne velll'kkcde tllrning r3-.:: i:: \lr:::
en motormodel dog i.li:.. ::. :. ;:.'.'::..::-
ti-st. Ole og .Tor':e;: t,\r,'.\. t.-:: ;: .;:..ij
llyirringer. o_r dl: 3ik -ri*' :.r -: -j.l;tJ..

Radioanlæggene
RadioanL.-gg.-nr- ; d:::e ntodeller \ar meget
forskellige. ;rr-n i ll1 >on.r Grokker og Ko-
bra cr dct mulir: ai brugr' standardanlæg,
hvilket ijr're ogla gjorde. I de meget små
modellcr kan der sellsagt ikke bruges al-
mindelige servoer og akku'er, og flere hav-
de o_sså blgget modtageren selv. Flere spa-
rede rægt i deres modeller ved at anvende
en mindre akku, og der lindes fabriksfrem-
stillede modtagere, dcr vcjer og lylder me-
get lidt. Der kan også købes standard ser-
voer, der ikke vejcr mere end l6 gram, hvor
en normalservo vejer knap 50 gram.

Små modeller er holdbare
Det kneb af og til for piloterne at lande mo-
dcllernr- rigtigt, og en fire-fem kolbøtter
hen ad baneri rar ikke helt sjældne. Det

skete også, at piloten glemte trimmet og
ved start (håndstart) fløj modellen lige i
jorden. Dette ville med >normale< model-
ler medføre havari, men der skete kun et
havari, og det var et sammenstød i luften
mellem to Grokkere i combatflyvningen,
og trods et styrt fra fem meters højde var
skaderne meget begrænsede. Den ene mo-
del var faktisk uskadt, og den anden havde
knækket sideroret samt et par ribber i vin-
gen. Det var lantastisk, hvad flyene kunne
holde til bade i luften o*q ved hårde srarter
og landin-oer. Arsagen hertil ma nok r'ære
den ringe \ægt og den dertil svarr'ndr- lille
inerti i modellerne.

Stor fremtid for de små fl1'
Sml RC-:ltrcelle: "an det .amme som de
ilrrrr-. O,i .13 rar -n ma-sei SiOr fOrdel - in-

-r-lIl i i3i1:rrrri D:oblemer I Dert il kommer, at
J. r.: t.a:ioidsr ir hurrige og billige at bygge,
r..i.ler :ii enormi meget og er (iflg. piloter-
ie) :j(r\e at i11re.

Pa trods af, at Holbæk Modelflyveklub
kun havde annonceret i Modelflyve Nyt,
haide vi dagen igennem et stort tilskuerbe-
søg (ca. 200 personer i løbet af dagen), og
alle besøgende fik et godt indtryk af RC-
flyvningen som hobby. De fik megen god
og underholdende flyvning at se. Der var

fly i luften hele tiden og meget ofte 5-6
stykker på dn gang, så der var hele tiden no-
get at kikke på.

De små modellers mange fordele vil nok
(- og forhåbentlig) medføre, at de bliver
bygget i et større antal rundt om i klubber-
ne, således at det i løbet ai nogle få sæsoner
bliver almindeligt at se små Rc-styrede fly
rundt om på flyvepladserne.

Holbæk Modelflyveklub takker de frem-
mødte piloter for deres medvirken til en

dejlig sønda-e med masser al flyvning, og vi
håber, at endnu flere piloter vil møde op,
nar vi i 1983 holder træf for små RC-mo-
deller igcnl f

Ole l-indhctrclt ntecl Chipntunk'en.

cm' Vægl Spv. \avn på model

Per Knudsen
Niels Leitritz
Vcrner Hansen
Peter Hansen
Frits Steffensen
Kristian Katic
Børge Knudscn
Børge Knudsen
Børge Knudsen
Børge Knudsen
Jørgen Petersen
Jørgen Petersen
Leif Petersen
Olc Lindhardt
Ole Lindhardt
Ib Lyngkilde
Per Nielsen
Alf Olsen

(,r,rLlcr
\lrruh \lini
CiroL lcr
Crrri.lcr
(lrollcr
(irrrklcr
(lrollrr
( trhra
\laih \lrni
Tte Dec
Zaurtkonig
Canon Ball
CIobc Maslcr
tlr. IJy!t
Chiprnunk DHC-l
styropormodcl
l{alf and tlall'
Mach Mini

Holbæk Modelflyveklub
Holbæk Modelflyveklub
Borup Modclllyvere
Borup Modcltlyvere
Borup Modelflyverc
Borup Modelflyvere
Sydsjællands Modelllyveklub .

Sydsjællands Modclllyvcklub
Sydsjællands Modeltlyveklub
Sydsjællands Modelfl yveklub
Københavns F'jernstyringsklub
Københavns Fjcrnstyringsklub
Nordsjællands Fjernstyringsklub
Nordsjællands Flern\tyring\klub
Nordsjællands Fjernstl ringsLluh
Ikke oplyst
Comet
I kke oplv't

70ti 90,0
56'7 8 r ,5
675 92.5
675 9:.i
'i t'0 91,)
7(f) \7.o
6t 5 9:.5
j()5 -l.r I

5-5 \1.{)
:ur li.5
lJ(, -11 .lJ

J:r ' 69.{)

t-: ;5,0

I Jr .11,0

l(x) 105,0
r50 90,0
510 8t.0
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Sådan starler tnon en lille svævetnodel: Op pd en Globe Master og så bare aJsted!



BLUE BIRD
- Svensk A2-model til konkurrencebrug

konstrueret af Agne Hammer

Modelflyve Nyt fik tilsendt et byggesæt til
den svenske FIA-model (det vi i Danmark
kalder klasse A,2) >Blue Bird< fra Lars-G.
Olofsson, der er redaktør al det svenske
Modellflygnytt. Lars-G. havde fået tre byg-
gesæt til test - han byggede selv de to og
overlod så det tredie til os, for at også dan-
ske modelflyvere skulle få kendskab til mo-
dellen.

Byggesættet indeholder alle nødvendige
materialer undtagen lim, dope og beklæd-
ningsmaterialer. Der medfølger tegning af
modellen og en svensk byggevejledning
med en del skitser, som viser forskellige trin
af byggearbejdet.

Materialerne er udsøgte. Der er virkelig
gjort et stort arbejde for at finde det rigtige
træ til de forskellige dele. Listerne er lige og
ensartede, balsaet har den rigtige vægt -
det er virkelig flot. Balsaprofilerne er tilsy-
neladende savet ud i blok - i en fantastisk
god kvalitet. Man kan ikke gøre det bedre
selv. Det eneste i vores sæt, som ikke var
tip-top i forarbejdningen, var krydsfiner-

delene. Men disse dele var absolut brugba-
re.

Bortset fra et par kropslister, som var
knækket under postvæsenet tilsyneladende
ikke helt nænsomme transport af pakken
med byggesættet, skulle der ikke udskiftes
nogen dele overhovedet i sættet. Det er
sjældent, at man får et sæt af så høj kvali-
tet !

Bygning af vinge og haleplan
Byggevejledningen er ret grundig, og der vil
ikke ske fejl undervejs, hvis man følger den
slavisk. Jeg loretrak dog at gøre tingene i
en lidt anden rækkefølge end vejledningen
anbefaler - det er et spørgsmål om vaner.

Vingen er konventionelt opbygget uden
torsionsbox, men med to dobbeltlister med
webbing. I ørerne er nogle af listerne af bal-
sa, mens alle lister i centralplanet er af fyr.
Forkanten skal limes sammen af en fyrre-
og en balsaliste.

Jeg ændrede lidt i vingen, idet jeg lagde
en ekstra dobbeltliste ind i midten af vin-
gen. Den spidser til og slutter ca. 25 cm in-
de i vingen. Denne dobbeltliste er min for-
sikring mod at trække vingen over i en

kraftig katapultudløsning.
I midtervingen har man almindeligvis 4-5

ribber af 2 mm krydsfiner til at optage den

belastning, som vingen får under højstart,
og til at sikre, at vingesamlingen med pia-
notråde bliver stærk nok. På Blue Bird er
disse krydsfinerprofiler erstattet af tykke
balsaribber med pålimede krydsfinerprofi-
ler af 0,8 mm tykkelse. Jeg har en fornem-
melse af, at formålet med denne måde at la-
ve tingene på er at undgå det hårde arbejde
med at udsave en masse 2 mm krydsfiner-
profiler. Umiddelbart forekommer denne
detalje ved vingen at være for svag.

Der var ingen problemer med bygningen

- delene passede fint sammen. Det var
faktisk helt mærkeligt at bygge en vinge,
hvor stumperne passede sammen uden at
man skulle bruge tid på at tilpasse dem.

Agne Hammer anbefaler, at man lægger
en masse webbing ind i vingen samt kryds-
ribber i bagerste felt ved bagkanten. Jeg
startede med at sætte krydsribberne i, hvor-
ved vingen tog ca. 2 gram på pr. halvdel.
Webbingen skulle være balsatræ, men det
ændrede jeg til I mm krydsfiner. Og jeg
webbede kun forreste hovedliste helt ud til
knækket. Bageste dobbeltliste blev webbet
ca. 30 ud, >min< ekstra hovedliste blev
webbet i hele længden, mens ørerne over-
hovedet ikke har webbing.

Byggebeskrivelsen foreskriver også, at
man lægger webbing på forkanten - altså,
at man indlimer forstærkninger mellem
profilerne, hvilket jo svarer til, at der bliver
>hakker< i forkanten til profilerne, ligesom
man bruger i bagkanten. Dette sprang jeg

over, da jeg lor det første syntes, at forkan-
ten var rigelig stærk og for det andet men-
te, at sådan en omgang webbing ville blive
ret tung.

Efter at have færdiggjort vingen har jeg
ærgret mig over, at jeg satte krydsribberne i
vingen. Den blev ikke nævneværdigt stivere
af det - men det vejede nogle gram og tog
lidt tid at lave. Men det ser da pænt ud!
Hvis diagonalribber skal have nogen effekt,
skal de sidde længere fremme på vingen.

Erfaringerne fra vingen blev brugt på ha-
leplanet. Her undlod jeg helt rvebbingen og
diagonalribberne, hrorled haleplanet da
også blev meget let.

Det anbefalc's. at man beklæder med to
lag tlndt papir pa centralplanerne og et lag
i tipperne. Je_e beklædte med Graupners
tlnde ,,P11 Span< beklædningspapir. Det
er iapanpapir, hvor fibrene er lagt på

kryd.. sa det skulle blive meget stærkt og
:emmelig stabilt over for vridninger.

Papiret er meget let at sætte last - det
:ug!'r måske lidt mere dope end almindeligt
ilndr papir, men det er betydelig steerkere
og arbejder mindre. Efter anden gang dope
satre jeg andet lag papir på centralplanerne.
Det gøres meget let ved at skære papiret ud
i det ønskede format (man behøver jo ikke
at beklæde hele bagkanten og hele forkan-
ren to gange), hvorefter man doper papiret
tast oven på første lag. Start midt på vinge-
delen og brug forholdsvis rigeligt med tynd
dope - så går det som en leg.

Haleplanet fik et lag >gammeldags< ægte
japanpapir (det helt tynde, der knitrer og er
meget tæt i overfladen).

Per Grunnet med hans
udgave af Blue Bird.
Som det ses af billedet,
er Blue Bird en ret
konvenlionel moderne
konkurrencetnodel at
se på - men Per
anbefaler, at den

fors!ærkes et par
steder, før man sender
den ud i det vilde
konkurrenceræs!
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Færdig, ubeklædt, uden dop.- 66.S
2 gange dope af træet
*amr I lag papir -r.:
I I gang dope
r I gang dope
Dobbelt papir pa cen:ralr,l:: !-:.5
+ 1 gang dope pa cen::,rip,:r !:.5
+ I gang dope ore:ai: :6.j

Vinge:

Haleplan:

Færdig, ubeklttdt. Lc.:. ;!.:.
+ 2 gansc dop; a: ::=;:
samt japanp3lii
+ I gan-s dopi
+ I -san-e doFe
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Vceg pa -forskelli:e siadier a.f bygningen.

Bygning af kroppen
Forkroppen besrår af en hårdttræskerne af
en forholdsris let træsort, som er nem at
bearbejde med løvsav. Man kan roligt save

et stort hul ud i næsen til blykammer, idet
det lille hul, der er savet, ikke række til at
indeholde den nødvendige ballast, hvis
tyngdepunktet skal ligge, som det gør p^
tegningen.

Jeg savede forkropskernen ud, så både
timer og bly kunne være der. Desuden lag-
de jeg et lag 2 mm krydsfiner på hver side af
kernen for at få kroppen bred nok til at
kunne rumme min nys hjemskrevne Køster
Digital Timer. Derefter var det bare at følge
vejledningen - bagkroppen er af meget let
balsa - 5 mm i top og bund, 2 mm på si-
derne. Den skal ikke spidses til, hvis man
følger tegningen - 

jeg gjorde det nu allige-
vel, lidt. Det ser pænere ud, og det hjælper
altsammen på vægten.

Finnen er lavet af en 5 mm balsaplade -
det er en ordentlig klods at se til. Byggevej-
ledningen foreslår, at man kan bore lette-
huller i den. Jeg foretrak at høvle den i pro-
fillorm og lade den stå ubeklædt uden lette-
huller. Jeg har tidligere fløjet med opbyg-
gede frnner og er ikke begejstret for ideen
om. at der også på det sted er japanpapir,
der far masser al huller, når man lander i
træcr og br.rske ......

Onk:ing den tid. hvor kroppen er ved at
rr':-:;::-:;,g. .kal man træffe beslutninger
,. r-*r.-rrt u; ::talier omkring kurveklap,

Oe

Finn Bjerre
holder Blue

Bird, således at
ntan rigtig kan

se den
superkorte

næse, de over-

flødige
krydsribber i

vingen saml den
ekstra

dobbeltliste ved
vingeroden.

merne og fik placeret russerkrog, Køster-ti-
mer og pianotråde rimelig godt, hvorefter
kroppen kunne lukkes og pudses af. Jeg
dopede bagkroppen tre gange, hvorefter
jeg beklædte den med tyndt glasfiberklæde
(18 g/dm' indkøbt hos Urs Schaller i lta-
lien). Lars-G. Olofsson anbefaler, at man
beklæder med kunstsilke.

Tyngdepunkt, totalvægt
Da podellen var færdig, samlede jeg den
og lagde den på vægten. Den vejede 418
gram. Inden jeg lukkede kroppen, havde
jeg limet 50 gram bly i næsen så langt frem-
me, som jeg kunne. Der var plads til yderli-
gere 30 gram fremme i næsen - det kunne
man lime på plads gennem timerhullet.

Modellens tyngdepunkt lå nu på 62Vo -og tegningen angiver, at det skal ligge på

5690. Så jeg skar ca. 20 gram bly ud og li-
mede det ind i næsen på modellen, hvoref-
ter tyngdepunktet lagde sig på 5790. Her
har jeg ladet det ligge - nu vejede model-
len 440,5 gram, og jeg var ikke begejstret
ved tanken om at lægge yderligere ca. l0
gram i lor at få tyngdepunktet placeret helt
præcist på 56V0.

Flyvning med Blue Bird
Min Blue Bird fik sin egentlige luftdåb til
EM i Zillpich, hvor jeg fløj en masse trim-
starter med den, og hvor den pga. havari af
min bedste selvkonstruktion fik lov at flyve
de to sidste starter i konkurrencen. Det gik
glimrende - den fløj max i begge starter.
Ugen efter fortsatte modellen med at score
gode resultater, idet jeg fløj DM med den

- og vandt med 6 max'er og en flyvning på

2.20 (hvor den ramte et træ i 7-8 meters
højdc og mistede 20-25 sek. flyvetid).

Sa modellen kan absolut gøre sig gælden-
dc i konkurrencer. Den flyver glimrcnde -men højstarten er lidt problematisk, idet
nrodellen har det med at åbne kurvet pa li-
it!-n. nar der er termik. Det er ikkc rart, nar
j:: cr bare en smule vind. Katapultudlos-
::ng.-n :r normalt hæderlig - modr-llcn
'.:rc;: ::: .rnulr- højde i udlosnin,sen. men
Irl': .a il;-tc: !Om nline andrc nloCc-llr-r. da

vingerne på Blue Bird begynder at tlutre,
når modellen bliver trukket op i hastighcd.
Glidet er glimrende - modellen glider fladt
og synker tilsyneladende ikke voldsomt.
Jeg vil skyde på en stillevejrstid på omkring
160 sekunder uden katapultudløsning -
altså en virkelig god flyvetid.

Men et er, at man kan opnå gode resulta-
ter med Blue Bird, noget andet om model-
len er velegnel til konkurrenceflyvning. .leg

har haft omkring 50 starter ialt med model-
len og mener derfor at have et ganske godt
grundlag at bedømme dcn på. Og eftcr min
mening er der en række ting, som skal icnd-
res, før Blue Bird bliver en rigtig god kon-
kurrencemodel til danske l'orhold:
o Der går alt for let fluttcr i vingen - det

ødelægger muligheden for højdegcvinst i

katapultudløsningen. Vingcn må være
stivere - f.eks. ved at l:cggc krydsribbcr
ind mellem dobbeltlistcrne nridt i vingcn.
Men en D-box ville selvf'ølgclig hjiclpc
endnu merc.

o Engang imellem lægger modellen sig op i

en kraftig krængning cltcr udløsningerr
og mister derved en del højdc. .lcg har
den store finne mistænkt lor at v:ere
skyld i såvel denne uheldige cgcnskab
som de løromtaltc problenrer med at
cirkle i termik.

. Kroppen er for svag. Da jeg >plantcdc<
modcllen blidt i græs under trirnningen
til EM i et forsøg på at cirklc, knickkcde
bagkroppen halvvejs. Det burdc ikke vic-
re sket.

o Haleplanets forkant cr helt al balsa, og

den brækker let. Der burdc liggc cn t1'nd

fyrreliste ihaleplanets l'orkant - rrart
kan sagtens undvicrc noglr' al li:tcrnc i

halcplancr til,r.rcngrc ld.
o Vingerne er -sanrlct nrcd to 3 tnnt piano-

trade. De er for :r agc - jc.'u nta bø.ic dclt
bag!-\tc pianotrac! til rnindrc r -l'ornt ctter
hrcr.tari. \lindrc cnd tre 3 mrn piano-
lrad!' gar ikkr' til cn russerkrogsudstyrct
Blu.- Bird. Og hrorfor sa ikkc bnrgc cn

cnkr'lr J mrn pianotrad i stedct?
o Til-r] neladendc. blivcr der også snart

forlsættes ncesle .side
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problemcr med vingesamlingen, idet hul-
lerne til de midterste profiler, hvor pia-
notrådssamlingen sidder, allerede begyn-
der at virke overordentlig store.

Konklusion
Dct cr et fremragende byggesæt, sorn en er-
f'arcn modelflyver ikke vil have problemer
med at bygge. En mindrc erfaren skal have
hjælp mcd detaljerne omkring indbygning
af russerkrog, termikbremsc, kurveklap og
den slags, da dcn nogct kortlattede vcjled-
ning ikke -eiver nogen hjælp på dettc punkt.

\{ed f'orholdsvis få ændringer al sættet
vil man kunnc lave en Blue Bird, som vil
va:re særdelcs vclegnet til konkurrenceflyv-
ning. Dc ændringer, jeg vil foreslå, fremgår
nok al ovenståcndc, men her er de samlet:
. Krydsribber i hele vingen mellem listerne.
o Vcd vingcroden skal der pålimcs et 2 mm

krydsfincrprofil ud over, hvad byggesæt-
tet foreskrivcr.

o Vingesamlingen skal forstærkes - l.eks.
ved at udskifte den f'orreste pianotråd
med en 4 mm tråd.

r Bagkroppcn skal lorstierkes - man kan
cnten bruge lidt stærkere træ (men det
bliver nok lor tungt), cllcr man kan ænd-
re kroppcns dimensioner, såledcs at dcn
bliver højcrc og tynderc (på tcgningcn er
den kvadratisk).

o Halefinncn skal sandsynligvis -søres
mindrc.

o Forkantcn i haleplanet skal forstærkes
med en I x 5 mm fyrrelistc i bunden - så

kan fyrrelisten og den nederste balsaliste
undværcs.

Disse ændringer kan sagtcns laves ud fra
byggcsættct.

Et sidste punkt er vægten. Min model er
ca. 30 gram overvægtig, og jeg har faktisk
hcle vejen igennem bcstriebt mig på at byg-
ge lct. .lcg vil menc, at det er sveerl at bygge
crr Bluc Bird på 412 gram, hvis man også
skal havc plads til en elektronik-timer. Og
dcn vil jcg nødig undv.cre efter at have
prØvct at flyve mcd den i efterhånden tem-
rrclig mangc starter!

I-or at holde v.cgtcn ncde, skal man nok
I'orl:cngc nicscn på modellen med 3-4 centi-
rnc'tcr. S:i skal der mindre ballast til at afba-
l:rncere bagkrop o-e haleplan, og så skullc
dct 

"'icrc 
muligt at lavc dc loreslåcde icnd-

rin,qcr, at indbygge elcktroniktimcr og sta-
dig holdc \icgten.

Iø\rigt cr de' 30 granrs overvåcgt på rnin
Illue Bird nok al mcgct lille betydning lor
l'11'veegcnskabcr og priestationer. Dct er
nogel andct nrcd ntotornrodeller, hvor mo-
torcn skal slicbc derr ckstra vicgt nlcd til
vc.irs. For svicvcmoclcller bctydcr vicgten

.io ikkc nogct t'or udgangshøjden.

"Bl,UL IllRI)u lav's 't'istrtok kun i tnindre scrier
os cr derfi;r.sver at oprlritc i ultnindcligc hoblt_r'-

l()t't('lnin!(r. I'i har ./br.sr.t,qt ut ./å pnxluccnten,
'listtttotttont Snickcri, lil ut .li'artnende o1tl.r,snin,

!L'r ortt ltritt'r o.g./orltundlcrc, rncn hur ikkc.[tie t
svor. I-il :L'rrgpkl kurr yi o1tl.r'.se, at Blttc Ilirrt kan
koltcs ltrx,'l:l,GLCO<, Ilo.t'8012, S-42 I 08 Vd-

.\tt'u I:t'olundd. 5rr,/igc. trl. 0-1 1/17 35 60 til en
pri.s lttr tu. li0 tlurtske kntrtt'r.
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Rikke Dahlin holder sin
Sulinnn frem til ære for
fotografen - og os.

Byggesæt-test:

Suliman - Al-model beregnet
for nybegyndere
>Suliman< er en svævemodel med vinge og
haleplan i Jedelskl.opbygning med 77 cm
spændvidde. Byggesættet lremstilles af
Sven E. Truedsson, Malmo og er konstrue-
ret af Jan-Olle Åkesson. Sven E. Truedsson
har en række byggesæt i forskellig svær-
hedsgrad, der specielt henvender sig til kur-
ser i modelflyvning. Ideen med at have en
række modeller af stigende sværhedsgrad
er bestemt rigtig.

Suliman henvender sig til begynderen,
som har prØvet at bygge en chuckglider og
som mener, at f.eks. en Abdul er for stor
og kompliceret. Tanken er, at man vil være
>moden<< til en Abdul, når man har bygget
en Suliman. Og efter Abdul'en kan man så

tage fat på Truedsson's begynder-A2-mo-
del, Mustafa.

Umiddelbart ser Suliman ud til at kunne
udfylde sin plads på glimrende måde, men
under bygningen og senere under fllyvnin-
gen viste der sig ting, der gør, at jeg ikke er
så bcgejstret for modellen som begynder-
model.

Byggesættet
Kvaliteten af materialerne er god, og alt
undtagen lim følger med. Ligeledes er der
en - svensk - meget detaljeret vejledning
med små skitser, der beskriver bygning,
trimning og højstart. Derimod er tegningen
ikke i lutd størrelse, men en målsat or,er-
sigtstegning på et A4-ark.

Sammenfattende må den danske pris på

kr. 48,- dog siges at være rimcli-e.

Bygningen
Opby-eningcn al forkroppen er lidt uklart
bcskrevct, men vi lik det do-c til at -eå op.
.lcg tror ikke, at en begyndcr overladt til sig
sclv villc værc kommet -eodt fra dct. Der er

en stang bly med, denne rulles op og limes
ind i kroppen og dermed færdig! Der er in-
gen mulighed for at ændre tyngdepunktets
placering.

En Jedelsky-vinge består jo ikke af så

mange stumper, så den er hurtig at bygge,
men det er efter mit skøn, eiter at have set

og hjulpet en del begyndere med især Ab-
dul, al en traditionel opbygget vinge
egentlig ikke volder det store besvær, den
kan samles lidt af gangen. Med Jedelsky-
vingen står begynderen med store stykker,
store limninger og mange knappenåle lor at
holde delene på plads.

Flyvning
Da glidet kun kan trimmes med justering af
indstillingsvinklen, var det egentlig spæn-
dende, om det kunne lade sig gøre, men det
gik udmærket, den glider nydeligt. Så skul-
le højstart prøves. Det viste sig, at en nor-
mal højstartsline er rigelig tung for så lille
en model, men med en tynd og let line går
det. Der er ingen kurveklap, så der er ikke
de store muligheder for at få justeret kur-
vet, når den også skal kunne højstarte til ri-
melig højde.

Da vi begyndte at flyve med Suliman, vi-
ste der sig desværre en anden skavank. Ved
et par landingshavarier, der normalt ikke
ville have betydet noget særligt, tog vingen
så megen skade, at en begynder ikke ville
kunne lime alle disse splinter sammen til
noget brugbart.

Nå, men flyve kan den, og med hjælp lra
en mere erfaren kan der også vristes et A-
diplom ud af den. Det vil nok være klogt at
sætte termikbremse på den; det giorde ri,
så Rikke fik den igen, efter at den havde
været højt til vejrs i Vandeltermikken.

Fronk Dahlin
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I sidste nummer refererede ri \/\l i stand-off skala. Denne gang er der referater fra fire store internationale
konkurrencer: VM for linestl'rede, EM for fritflyvende samt NM for fritflyvende og NM for radiostyrede
svævemodeller. Der er masser af læsestof på de følgende sider for konkurrenceinteresserede!
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Mesterskab for
Nordisk

fritflyvende, d.
15.-ll. juli 82
Fritflyvnings-Unionen stod sont arrangør al
årets NM, og allerede pa landsmødet i l98l var
det blerct vcdtaget, at man i år skulle forsøgc at

ændre pa lormen, som et NM normalt llyves un-

der. Tanken var at tilnærme NM til det åbne
nordiske mesterskab, som Fritflyvnings-Unio-
ncn i de sidste år har propaganderet for.

Det var blevet vedtaget at afholde NM under
sommerlejren umiddelbart inden Jyllands-Slaget

- i håb om at deltagerne fra NM også ville llyvc
mcd i Jyllands-Slaget. På planlægningsstadict
lignede det også en stor fordel at lægge NM på

sommerlejren, da der jo burde være tidtagere og

ol'ficials nok på lejrcn.
Men dt er teori, noget andet praksis. Vi havde

invitcret maksimumshold fra de nordiske lande

- dvs. seniorlandshold, juniorlandshold samt

tre særligt indbudte i hver klassc fra hvert land

- ialt 9 deltagere i hver klasse pr. land. Der kom
ikke luldt hold fra alle lande - det blev til ialt 28

deltagerc iFlA,20 iFlB og kun ll iFlC. Alli-
gevel blev dette det største NM, dcr nogensinde

er blevet afholdt. Og det var et af vore proble-
mer. Det viste sig nemlig, at vi havde mcget

svært ved at findc tilstrækkelig mange tidtagere
på sommerlejren. Det lykkedes, men tidtagerin-
struktionen blev dårligere, end man kunne have

ønsket - hvilket især var synd for tidtagernc,
der ikke alle føltc sig hclt velkvalificerede.

Det skal dog understreges, at tidtagerne gjor-
de et godt stykke arbejde - vi hørte ikke om til-
fzelde, hvor tidtagerne traf forkcrte beslutninger
uden at problemerne hurtigt blcv løst til dclta-
gernes tillredshed. Jørgen Korsgaard - dcr var
konkurrenceleder - har bedt mig om at takke
tidtagerne varmt, fordi de ol'redc en hel I'lyvcdag
lor at hjaelpc os med NM. Forhåbentlig fik de

set så me-sen god flyvning, at de synles, det ikke
var spildt tid.

Konkurrcnceledclsen var kral'tigt underbe-
mandct, idct et par al de hjælpcrc, sont .lørgcn
skulle have hal't på denne post, blcv brugl som
tidtagcrc. Det korn til at betyde, at arrangcmen-
tet forløb noget tungt og langsornt, spccielt l'ordi
dct blcv nødrendigt at flytte startsted et par gan-

gc urrdcrve'js. O-e al facrdsel skulle foregå til lbds
.... pga. de nyc reglcr I'or benyltclse af flyvcf'cltet
på Vandcl.

Alt i alt betød problemcrne, at vi måttc nøjcs

mcd 5 startcr i stcdet lbr de planlagte 7. Og det

fik dcn af'smittendc eftekt, at Jyllands-Slaget og-

så måtte indskricnkes til 5 starter.
Vorc' nordiskc venncr tog iøvrigt problcmertlc

nred stor forståelsc o-e ovcrbicrcnhed. Det bør vi
nok huskc på cn atrden gang .... jeg tør knapt
tænkc på, hvor mcget ballade og surhed der ville
havc vicret, hvis de svcnske, norske og l'inske

rnodclflyvere havdc protcsterct lige så voldsonlt
ovcr err usikkcr konkurrcnceal'vikling, sont dan-
ske landshold har for vane.

Nair dctte er sagt, skal dct til gcngitld trcm-
hicve's, at det l'lyvcnricssige rcsultat al NM var

overordentlig till'rcdsstillcnde'. Takkct vicrc det
godc, nrcn vanskclige fl]vevcjr fik vi cn dejlig
konkurrencc, hvor de bedst placcrede virkclig
havdc -vdct en stor og god indsats for at ltå til
tops pa listcrnc.

ffi:rybfuw
*:"*il'-ffi"*''i

Dc sidste arrangementsmæssige ting - over-
natning og bespisning - l'ungerede også rintc-
ligt. En af unionens intentioncr med dctte NM
var at gØre stævnct meget billigt - det lykkedes
absolut, idet startgcbyr, gcbyr lor overnatning i

militicrtelt samt måltider fra torsdag alten til
lørdag nriddag kunne holdes helt nede på tall 180

danskc kroner. Så var der heller ikke til andre
pricmicr end nogle T-shirts og abonnementer på

Modelflyve Nyt .....

l'lA
Konkurrencen blev først startet lørdag morgen,
idet vcjrudsigtcn gav løf'ter om godt vcjr - og

det blæste lor nrcget fredag cl'termiddag, da vi

il'ølgc den oprirrdelige plan skulle have lagt ud.

l-ørdag morgen var vejret niesten helt stille -
modcllernc drev ct par hundrede metcr på et

max. I andcn periode luftede dct l'ortsat ganskc

svagt, men i trcdie pcriode konr der lidt Dri-qtig(

vind - 3-4 m/sek. I fjerdc og fenrtc periode

kom der rct kraftige vindstød, mcn det mcste af
tidcn blieste det vel kun 4-5 m/sek. - altså dej-
ligt llyvevcjr hclc dagcn.

I l'ørste periodc var vejret ret dødt - dc lleste

A2-f11-r,ere havdc problemer med at nå de for-
jicttcde 180 sek. - men sidst i pcrioden viste

Jørn Rasmusscn, at det var ntuligt, idct han ma-

rcde og havde 4-5 meters højdc endnu, da brcm-
sen gik noget ovcr max. lngcn andre danske tlk
nritx., skønt icg sclv og Finn Bjerrc var titt på

nrcd hhv. 173 og 170 sek.

I anden pcriode fløi allc danskere undtagen to

NSi.
'ir 

*::: ,

Øt'erst ses en lrret delloger - flylning af start-
,slcd lapperle energien! Iterover lv. Pcr-Thotnas
Skjulstad, der ikke havde ntodeller at Jl.vve nted i
Jetnte perioda - hvor han havde 4 nrux'er! Her-
over Inger Johun.s.son .fru Sverige. Billeclel ne-

derst på siden viser Ossi Kilpak)inen Jru Finland,
sorrt blev nr.3 iwake.field kun 19 sekunclerfru
ftv-qfl.

V*'t*-'
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Ole Torgersen./'ra .\-orge rned :lake.field.

max. Den ene af de to, der droppede var Steflen
Jensen, der endo,s kom under 2 minutter, den
anden var mig - med 179 sek. Så det var en god
dansk periode med maxer til Jørn, Finn, Peter
Buchrvald, Palle Pedersen og hele vores junior-
hold: Tommy Jørgensen, Tommy Jensen og
Christian la Cour. Christian var iøvrigt kraftigt
handicappet, idet han havde fløjet sin helc nye
model væk på dens første trimstart nogensinde.

Vi var ikke ene om at have en god 2. periode

- der blev fløjet l7 maxer al28 mulige, og man-
ge havde tider lige under maxet, så alle klarede
sig godt. En al storfavoritterne, Svein Larsen fra
Norge, måtte dog se modellen i græsset kun l6l
sek. efter udløsningen. Det blev Sveins eneste
drop, så det var bittert. Endnu mere bittert var
dog Inge Sundstedts tid i perioden - 176 sek.
Også han fløj iøvrigt fire maxer.

l!{en dem, der kun havde droppet lidt, behøvc-
de ikke at miste modet, for ved slarten af tredie
periode blev det klart, at kun to havde maxer i

begge perioder. Det var Jørn, og det var Svein
Olstad fra Norge. Begge maxede sikkert i tredie
periode. Og Bror Eimar f'ra Sverige holdt sin tre-

Johnnl' A. Reinli .l'ro Norge deltog i klosse FlA.

dir.plaC.. idet han nu harde to maxer efter sit
drc.p p; lll sek. i tørste periode. Vore juniorer
:3\d!- problemer med termikken - alle tre fløj
iider omkring 100 sek., hvilket også Steffen Jen-
i.n. P!'ter Buchrvald og jeg selv gjorde. Palle gik
der lidt bedre, men kun Finn og Jørn maxede.

Fjerde periode bragte en stor ændring i top-
pr.n, idet Svein Olstad blev snydt af hvirvlerne
omkring startbanerne på Vandel og sendte mo-
dellen afsted på en 33 sek.-flyvning. Dermed var
Jørn alene i spidsen med fire maxer, fulgt af
Bror Eimar og Inge Sundstedt. Peter Buchwald
var nede på 49 sek. i en panikstart, Finn droppc-
de l5 sekunder, og jeg maxede for første gang i

konkurrencen - og fløj modellen væk ..... Ju-
niorerne havde problemer - Tommy Jørgensen
lik dog en pæn tid hjem.

Sidste periode var svær, idet vinden var støt
og termikken virkede sparsom. Jørn højstartede
i næsten en halv time, før han fandt luft, som
han havde lyst at udløse i. Og det var umagen
værd, for han maxede og blev dermed nordisk
mester.

Bror Eimar og Inge Sundstedt maxede også og
blev nr. 2 og 3. Finn fik også sin max og blev nr.
6 kun 25 sek. efter Jørn - så det var nydeligt.
Peter Buchsald og jeg kom i alvorlig tidsnød
pga. Jørns langvarige højstart, men det lykkedes
os at komme afsted på gode flyvninger i perio-
dens sidste sekunder - 

jeg fløj max og blev nr. 9

(pokker stå i 3. start ....), Peter fik 162 sek. og
sikrede dermed vores andenplads i holdkonkur-
rencen, som blev vundet af svenskerne kun 88

sek. over os.

De danske juniorer kom langt nede på listen

- det var ikke fordi de fløj specielt dårligt, men
nærmere fordi de ikke fik den hjælp fra resten al'
holdet, som de burde have haft. Men her var det
igen arrangemenlet, der krævede et par af delta-
gernes tid ind imellem.

De svenske juniorer klarede sig rigtig godt.
Magnus Sundstedt og Thomas Weber blev nr. 7

og 8 i den samlede stilling. Svenskerne havde
sendt to holdlederc - en lor juniorerne (Bo Mo-
deer) og en for seniorerne (Per Qvarnstrbm), og
det så ud til at være en vældig god id6.

FIB
Det var lykkedes at overtale Povl Kristensen til
at stille op på det danske rvakefieldlandshold,
der iøvrigt bestod af Jens Kristensen og tsjarne
Jørgensen. Som særligt indbudte havde vi Peter

Rasmussen, Erik Jakobsen og Erik Knudsen. De
to Erik'er gjorde dermed come-back i internatio-
nal flyvning efter mange, mange års pause.

Efter femte periode stod det klart, at næstbed-

ste dansker - det var Peter Rasmussen - havde
fået 870 sek., og dårligste dansker - Erik Ja-
kobsen - havde fået 839 sek. - kun 3l sek.

skilte fem af de seks danske deltagere.
Bedste dansker blev Povl Kristensen med 900

sek. Han og svenskeren Sture Johansson gik til
fly-off. Peter Rasmussen var tæt på at komme
med, idet han havde 4 maxer efter 4. periode.
Men som så ofte 1ør blev sidste start fatal, Dårlig
luft tvang Peters velflyvende model ned på 21/:

minut - og så blev det kun til 5. pladsen i stedet

for en top-tre placering.
Fly-off'et blev en mærkelig affære. Begge fløj

4 minutter i god luft - o-e det var flot at se. I 5-
minulters starten kastede Povl først - i rigtig
elendig luft, ct decideret lufthul. N'lodcllen kvit-
terede da også lynhurtigt ved at lande citer 2.12.
Dermed burde konkurrencen jo r'ære afgjort til
Sture Johanssons fordel, og Povl var vist også

på vej hen for at gratulere ham med sejren, som

af de fleste bctragtedes som en ren formalitet.
Men også her spillede nerverne ind. Sture lag-

dc tilsyneladende ekstra kraft i kastet til ære for
de mange tilskuere, hvorefter hans model power-
stallede og fik meget ringe udgangshøjde. Og da
ingen nådig ternrikboble fandt det rimeligt at

trække modellen op i passende flyvehøjde, kun-
ne Povl til sin storc forbavselse trække sig ud af
konkurrencen som nordisk mester med 132 sek.

mod Slures 107 sek. i sidste fly-off.

FlC
Gasklassen var forholdsvis dårligt besøgt med
ialt I I deltagere. En gennemgang af konkurren-
cens resultater afslører, at kun uheld eller fejl
var årsag til, at ikkc i hvert fald tre mere end de 5

endte i fly-off'et.
Jan-Olle Åkesson lavede den klassiske lejl

med at DT'e ned på 28 sek. i første periode.
Thomas Køster lløj 88 sek. i en fejlstart med sin
flapper-model i anden periode. Per Thomas
Skjulstad mistede to modeller i kornmarkerne og
kunne ikke få sin femte start (han havdc da 4
maxer) - noget tilsvarende gjaldt vist for Hans
Lindholm, der heller ikke fik sin l'emte start,
men som inden da havde droppet l3 sekunder.

De fem mand, der gik til fly-off var Steen Ag-
ner og Tom C)xager fra Danmark, Ull'Carlsson,
Cunnar Ågren og Alvc Hansson l'ra Sverigc.
Gunnar og Alve f aldt fra i4-minutters I'ly-ol'l''et.
Tom Oxager fandt en voldsom nedvind i 5-
minutters startcn og var nede på ntindre end 3

minutter. I 6-minutters starten laldt al-eørclsen,
idet Ulf Carlsson, dcr havde f1øjct lirrncmt hele

vejen igennem, ramtc ved sidcn at'termikkcn og
kom ned pa 179 sek. Steen Agncr ramtc i plel

med sin start, og nrodellen lløi nrax. i stor højde.
Dermed gjorde- Stcen - igcn - c( contc--back.

Iør'rigt nrcd dcn nrodc'I. han hardc b1-ugct spc-

cielt til 'it tidligcrc eomc-bacl i 1977 tcd V\l i

Ro.kildr-. hr or han o{.a lonr igcrtncnt til
t1y -oll';t.

\M's fremtid
Tili. Jc .torc organisatoriske problcmcr skal
..::: .yi.ir cr rak til alle, der hjalp til ved NM. Ikkc
:;:i:d.i til Jorg.'n Korsgaard, dcr havdc dct mcst

rf:hagr-ligc job af alle - at l.cgge ryg til alle
n:Lrbiemcr pa l'lyvcpladsen.

Jc,u :1ncs, at NM'ct har givct os i [:ritllyv-
ning:-Unioncn en del stof'til ef'tertanko - hvcnt

skal arrangcre konkurrencer, hvor stor arbe-jds-

blrde kan vi l:egge på medlemmcrnc, hvcm skal

forlsælle.s ncesle side
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Lennart Hansson fra Sverige klarede sig udtttær-
ke! i konkurrencen pd trods af at han - ligesom

flere andre - blev narret af Vandel-termikken.

sørge for, at tingene bliver gjort. Der er allerede
mange, der har gjort sig tanker om disse ting -hvilket bl.a. årets DM-arrangement er et godt
bevis på. Forhåbentlig vil mange møde op og
diskutere sagerne på landsmødet til november.

Ved samme lejlighed bør vi måske diskutere,
hvordan vi vil stille os til NM i fremtiden. I år fik
vi jo en konkurrence med så mange - og så go-

de - deltagere, at vores tidligere kritik af NM
som en konkurrence med 8-10 halvgode deltage-
re i hver klasse må tages op til revision.

Per Crunnel

llA: l. Jørn Rasmurscn, I)K. 900 sck., 2. IJror Eimar, S, 1197

\ek.,3. InSc Sundsledl, S,896 sck.,4. Bengt wendel, S,883
\c|..5. Srein A. l.arsen, N.881 \ek.,6. l-inn lljcrre, DK,875
\ek., 7. \lNgnus Sund\ledt, S-jun., 828 sck., 8. Thomas Wcbcr,
S jun.,ltl9 rcl.,9. Pcr Clrunncl, DK,8l8 sek., 10. Risto Puhak-
ka. SI'juD., li(X) rek., I I Mika Hcnriksson, SI--jun., 7t39 sek.,

ll. (;unnrr llolm, S.789 \c|., 13. Johnn! A. Reinli, N,756

'c1.. 1.1. S\crn Olstad. N,7.19 sct.. 15. Petri Harsia. SF,721
rcl., I6. Holgcr Sundbc'r8. S. 712 sel\., 17. Hakon Nilsson, S,
7{)9 \t'1., lli.'Tiilro Pajuncn. Str. 70,1 scl., 19. Harri Kiljunen,
Sl:,696 se|., 20. l'cler Uurhwald, DK,6Ul sck..2l. .larmo I.uh-
rrpLro, SIijun..667 sel.,22. Slcllcn Jcn\cn, DK,666 \ck.,23.
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Verdens-
mesterskaber for
linesFrede
modeller 1982,
d. 21.-25. juli
253 deltagere fra ialt 28 nationer
gjorde VM for linestyrede modeller
til et af de største stævner for disse
modeller nogensinde. Godt flyvevejr
og et godt arrangement gjorde
sammen med gode danske
præstationer konkurrencen til en stor
oplevelse for de danske deltagere, der
her beretter om VM'et.

Danmark deltog med fuldt hold under ledelse af
Jørgen Bobjerg, og holdet bestod af følgende: I
team-race Jens Ceschwendtner/Luis Petersen,
Niels Lyhne-Hansen/Kurt Petersen, Ole Poul-
sen/lb Rasmussen. Stuntholdet var Leif Eskild-
sen, Leif O. Mortensen og Henning Forbech.
Speed-flyverne var Leif Eskildsen, Ole Poulsen
og Niels Lyhne-Hansen. Combat-holdet: Uffe
Edslev, Bjarne Schou og Benny Furbo. Desuden
deltog John Mau/Hans Geschwendtner som for-
svarende mester i team-race.

Indkvartering og baner
Flemming Jensen havde arrangeret holdets ind-
kvartering i nogle virkelig lækre lejligheder, som
lå næsten lige op til banerne. Dette sammenholdt
med vejret gjorde, at danskerne havde de bedst
tænkelige fysiske forhold at konkurrere under,
mens Jørgen Bobjerg ydede en glimrende holdle-
derindsats både hvad angik den psykiskc oplad-
ning såvel som de mere praktiske problemer. En
indsats som Jørgen fortjener stor tak for.

Banerne var anlagt på et sportsanlæg og dertil
hørende parkeringsplads. Combat foregik på
fodboldbanen, hvor der var 2 cirkler, og på et
græsareal bagved var der hele 3 træningscirklcr.
Speed og team-race banerne var på parkerings-
pladsen, hvor der var en udmærket asfaltbelæg-
ning. Stuntbanen var en spccielt anlagt asfaltcir-
kel, som efter VM påny skulle fjernes. Og der er
ingen tvivl om, at stuntfolkene havde de dårligc
baneforhold, da banen var lct ujievn, ligesom
dcn var en del plaget af turbulcns. Den lå des-
udcn en smule skråt.

Der var ikke grund til andet end tilfredshed
med baneforholdene .bortset fra ovennævnte
stuntbane, og den mangelfulde afspærring af
combatbanerne, hvor ingen respekterede af-
mærkningen, som var opsat.

Det var karakteristisk for hele ugen, at vind-
retningen skiftede ofte og pludseligt, hvilket na-
turligvis voldte en del besvær for deltagerne.

F2A - Speed
Heller ikke ved dette VM var de danske deltagere
udråbt som favoritter. Holdmedlemmerne havde
i foråret haft resultater mellem 240 og 265 km,zt,
hvilket skulle muliggøre en placering i midten af
feltet.

Dagen før konkurrencens første runde var der
processing og officiel træning. Alle danske mo-
deller blev godkendt, efter at der var blevet æn-
dret et par småting. Under træningen blev der
ikke satset på det danske hold, og ingen hastig-
heder blev opnået. Denne tendens var i øvrigt
gældende for de fleste andre lande - kun Un-
garn og Spanien viste deres klasse med hastighe-
der på ca. 2'70 km/t.

Resultatet af første runde pegede på, at opgø-
ret ville blive mellem de ungarske deltagere og
europamesteren Parramon fra Spanien. Szegedi

lagde sig i spidsen med 2'74 km/t, derefter Mol-
nar også Ungarn og Parramon, Spanien. I denne
runde blev kun Leif fra det danske hold noteret
med et resultat, 242 km/t, i øvrigt med nød og
næppe på grund af styreproblemer ved model-
len.

Tendensen i toppen fortsatte i 2. runde, men
nu var også den tredie deltager fra Ungarn, J.
Mult, kommet ud af starthullerne, hvorefter de

tre ungarere førte konkurrencen. Mult fløj iøv-
rigt med sin reservemodel, idet han aftenen før
havde linebrud på f'ørstemodellen med over 270
m/t!!! Szegedi øgede sin føring med en flyvning
på over 275 km/t, hvilket senere viste sig at blive
vinderhastigheden. De polske og kinesiske delta-
gere var også med i toppen med hastigheder på
over 260 km/t. I denne runde lykkedes det for
Niels at komme på resultattavlen med 248 km/t.
Leif fløj kun 234 km/t, og Ole måtte notere end-
nu et nul.

I 3. runde skete der ikke de store ændringer i

toppen. Parramon havde ikke kraft nok til at
bryde den ungarske triumf og måtte således
>nøjei< med 4. pladsen med en hastighed på 269

km/t.
På den danske front skete der imidlertid store

ting, idet Niels forbedrede sin personlige rekord
med en fin flyvning på 258 km/t, hvilket gav

ham en 16. plads. Leil forbedrede til 243 km,/t,
og Ole kom endelig på resultattavlen med 240
km/t. Leif havde stadig problemer med model-
len, og Ole havde storc problemer med motoren.

Rossi motorerne var igen fuldstændig domine-
rende. De fleste anvendte den gamle type Rossi
motorer, men den nye Rossi lik dog sit afgøren-
de gennembrud, idet bl.a. ungarerne anvendte
denne motor. Modellerne var en blanding af ty-
perne med liggende og motor og med stående
motor. De fleste stærkt asymmetriske med in-
dervingen op til 1,2 m lang. Samtlige deltagere
anvendte l-blads propel med meget varierende
facon. De flcste støbt med kulfiberarmerin-e,
dog var ungarernes udført af træ. Det mest be-

nyttede tanksystem var tryktankstypen med
centrifugalventil (som Ole), herefter var det su-
gctanksystcmet og sidst resonansrørstryk (som

Niels og Leif). Schuette fra USA fløj som den

eneste med sul.
Til slut en hilsen til de svenske speed-

arrangØrcr, der ledcde konkurrcncen i en hell
igenncm positiv ånd, altid parate med en hjlcl-
pende hånd og ct smil.



F2B - Stunt
På træningsdagen var alle spændte på ar se. hr il-
ken flyvestil >de skrappe drenge< r ille læg-re pa
den meget skæve bane. Det iiste sis. 3r i.rer
amerikanerne lavede ekstremt jnla manrr\rcr.
som lå væsentligt under de foreskrc-rne J-<'.

Da der i år var 56 deltagere. måne de ro indle-
dende runder flyves over tre dagr.. Forste dan-
sker i ilden var Leif O., men her r ar uhclder ude.
for under trækprøren brod :r]:elojcr .ammcn,
og Leif måtte droppe denne t11rning. En hurtig
opskæring af modellen riste. at irekanten havde
foldet sig sammen. Derefter rar der Hennings
tur og på trods af en del nerrositei lik han en
god flyvning, som ga\ l3:2 poinrs. Leif Eskild-
sen kom på banen næste iormiddag. og her lave-
de han også en god l-11ning, som ,eav 2464
points.

Efter første runde r iste der sig ikke uventet, at
de fire amerikanere (Les \lcDonald deltog som
forsvarende mester uden for holdet) havde lagt
sig i spidsen efterfulgt af Compostella, Ove An-
dersson og kineseren \\ru Dazhong. Efter at Leif
O. havde fået rettet lrekanten og limet modellen
sammen igen, var han klar til at flyve i anden
runde. Her scorede han 2245 points, medens
Henning lavede en pæn, men lidt ukoncentreret
flyvning til 2080 points. Leif lavede igen en god,
stabil flyvning og scorede 2369 points. Ove An-
dersson var denne rundes overraskelse, idet han
scorede 2842 points og dermed lagde sig ind på
2. pladsen. Wu Dazhung fik også en god flyi-
ning og pressede sig ind på en 3. plads foran de
tre amerikanere. McDonalds anden flyvning var
ikke særlig overbevisende, da han lavede en del
småfejl, men alligevel gav denne flyvning den
bedste score ved dette YM: 2923 points!!!

Alle danskere var hermed lærdige med kon-
kurrencen, da ingen blev placeret mellem de bed-
ste l5 for deres bedste t11r'ning. Derl'or marte de
overvære de sidste to runder som tilskuere.

I 3. runde kom Wu Dazhong foran Ore An-
dersson, og en anden kineser, Zhan-e Xiandong,
viste sin styrke ved at rykke fra en 14. plads til en

7. plads.

Under 4. runde havde vinden lagt sig i det dår-
ligste hjørne, og næsten alle havde problemer
med de mange hvirvler. Den eneste, der undgik
disse problemer, var Ove Andersson, men det
skyldtes, at han havde så meget vrøvl med moto-
ren, at han helt måtte droppe denne flyvning.

Holdkonkurrencen blev ikke uventet vundet
af USA. N'lere overraskende var det nok, at det
kinesiske hold kunne blive nr. 2. Hvis de kan gø-

re lige sa storc fremskridt op til næste VM, som
de har gjort siden sidst, er det sikkert, at de vil
blire cn alrorlig trussel mod det mangeårige
amerikan.lr- hcrredømme inden for stunt.

\loc;i.:n. Les \lcDonald fløj med, var en ny
raria::r: :: :r::. kendte Stiletto design. En ny-
::J i:: Ra:::: Br:on': Avanti ll. Denne model
r,:r rrelri:. . :::. a,r rrieplan anbragt på linie.
\[o!er::: r.: -: OS -i'r FSR t'orsynet med en

bredhlai:: .. ' : :::;:.. - mm renturi og l09o
nitrorn:l:,::: ::=:-:.:,-::;:. Dct rar med denne
model Ro'l::- B.:--:...:..: r'::ifar \andt det
amerikan.i: ;:--:::.i.::. E:. .: J: kine.iske mo-
deller r ar irrl.:, ia: rr.iJ. -.tl l-,: r \ rl:_rl understel.
Hjulene bler t:uksc: !-: r!- :----.: i: ::'. :imtr og

kom ned igen. eire: a'r ::-.:.-:.: .:: .:arlii.
Resultaterne blcr i ar ui::;::: ,: r: EDB-iir-

ma. Det skulle give mulighec :rr: ::. :-:::-i Ld-
regning og løbende udskrilter ai d:;: r;r-c-:itci:-
ge stilling, men desværre gik der .on: :c;:. 3-tr :!-
mer, før man kunne se resultatet ai 'in til r:.ing.
Udskrift af dommersedlerne lik ri lbr.r -:i:c:
konkurrencen, og det eneste man kunne biugr
dem til på det tidspunkt var at undre si-s orer.

Den forsvarende verdenstnesler Les McDonald vanrlt atter stunt.
kendte g i let b- konst ru k t ion.

hvordan de 5 dommere kunne bedømme samme
manøvre fra 3 og op til 7?????

F2C - Team-race
Et verdensmesterskab og en andenplads for hold
fra VM i Polen 1980 var meget at skulle levc op
r il.

Der havde op til VM været travlhed rundt om
i hobbyrum og værksteder med at gøre modeller
og motorer klar. Meget godt var blevet lavet, en

del nåede ikke at blive færdigt og ikke alt virke-
de elter hensigten. Endnu engang må vi konsta-
tere, at vi skal i gang mcd l'orberedelserne mer!'

end en maned tor \'\1. Hans/John og Jcns/l-uis
hardc- de n1.e BG motor!-r mL'd. som rar blcrct
færdi-lre en u,ee lør \'\l og harde rist. at de kun-
ne køre stærkt, men \ar nogcl kritiske at ind:til-
le pa til el team-race lob.

Efter at alle modellerne var kommet glat igcn-
nem processing onsdag, var torsdag officiel tric-
ning, og alle holdene arbejdede på at få mest

muligt ud af motorer og modeller. Der var alle-
redc gået rygter om, at russerne fløj meget

stærkt, og der blev nævnt tider på 17,9 sek. tbr
l0 omgange. Der skulle virkelig ydes noget for at
genvinde verdensmesterskabet og en god hold-
placering.

Fredag kl. 8.00 startede team-race konkurren-
cen på den tip top bane med elcktroniske om-

gangslællere ogde første danskcre pa banen var

IblOle, der havde en god lodtra:kning. I.obct
tegnede godt, nrcn desværre blev en foring om
hjulet revet at, og modcllen kørtc ind i cirklcn,
så Ole ikke kurrne nå dcn ved andct pit stop. In-
gen af holdene i dette heat genncmførtc.

I løbet efter var det Niels/Kurt, der kom på

banen, men desvierrc kom de i luften ntcd cn
kold motor, som det ikkc lykkedcs at lå varmct
op eller stillet, så resultatet blcv en darlig tid på

4:45,1. Det tredie danske hold var.lohn/Hans,
der l1øj stærkt og så ud til at få cn god tid om-
kring 3:30. Dc fik cn advarsel ved startcn for ik-
kc at have handtaget rred vcd asfalten. Ve'd .1-5

omgange fik dc advarsel lor at blokcrc og elter
andet pit stop blcv dc diskvalil'iceret tirr igen ik-
kr' at harc' handtagct rcd jordcn undcr stoppet.
En kendclic', dc'r gar an['dning til Inegcn diskus-
sion i den danskc lcjr. Dct sidste danskc holcl r ar
Jens/Luis, der lrardc en r irkclig god I'll"rchastig-
hed, men i pitstoppcrrc kncb det nred at lii starlct
motoren og i sidstc pit stop tabtc.lcns crtclda rrro-

dellen, men alligcvel t'ik de cn ticl pa .l:03.ti.

Kun 26 af 5l hold lik noterct cn tid pa lorstc-
dagen, årsagen var cn dcl urutincrcdc holcl og crt

hård linie lra jurycns side. Den bcdstc ticl pa lirr-
stedagen levcrcdcs al' Barkov/Suracv (USSR)

med en helt fantastisk tid på 3:23,9.

forlscel lc.s nrcs te sitlt,

Denne kinesiske stunt-ttrotlel lutrle optrtekkcti,qt unrterstel oF, rur ttta,t:?!.llot l)_r't!:,et li:tt'.sorrr trturr!t'
uf de øvrige ntodeller i klus.sen.
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Hans Ceschwetrdtner og John Mau onslrenger sig;for al fri en lid, der giver adgang til finalen i team-
race. Desv,ærre mi.slvkkedes del.

Der var lra dansk side ikke blevet præsteret
nogen tider, der rakte til semifinalepladser eller
cn god holdplacering, så det var ikke det bedste
humør, man havdc med til 2. runde, der startede
lørdag kl.12.00. Første danske hold var
Niels/Kurt, der nu havde fået stillet motoren rig-
tigt og kØrte et godt løb - desværre med lidt for
langc pit stop, hvilket gav en tid på 4:01,0 -
bedste danskc tid indtil da ved VM 82. De næste
på bancn var IblOle, der nu havde fået repareret
modcllen og havde sidste chance for at få en tid.
Det blcv et godt og stabilt løb, uden den store
dramatik, men flyvehastigheden var for lav, så

tiden blcv 4:05. John/Hans var med i trediesid-
ste løb, og de vidste allerede på dav.rrende tids-
punkt, at tiden skulle under 3:40 for, at de kun-
ne komme med i semifinalen. De fik et virkelig
godt løb, hvilkct gav dem cn tid på 3:36 og det
på trods af, at de havde problemcr med moto-
ren, som kørte lidt koldt. Denne tid kvalificerede
dem til cn plads i scmifinalen, hvor kravet var en
tid undcr 3:40.

I sidstc heat var Jens/Luis med, og de vidste,
at dcr skulle satses for at komme i semifinalen.
De fik en god fbrstetlick start og kørte virkelig
sticrkt, mcn desværre vistc det sig ved første
rnellernlanding, at den ene propeltip var knæk-
ket, sii de trak sig ud af'løbet.

Dct var nu klart, at der kun var dt dansk hold
nrcd i sernif inalcn, John/Hans. Holdmæssigt så

dct rroget sløjt ud, der var ingen tider under 4
nrin., så det rakte kun til cn 7. plads.

Hans/.lohn's tid taltc ikke med, da de deltog
som rcgercnde verdensmestre.

Førstc runde af semifinalcn blev fløjet søndag
kl. 10.00 og blev fløict noget bcdre cnd ved VIVI

1980 og EM 1981. John/Hans var optimister ef-
ter dcn -qocle tid i andcn runde og var udmærket
tillicds nrcd lodtriekningen i begge semilinale-
hc-at. I fbrstc heat mødte de Rossi/Rossi (ltalien)
og llarkor /Surar'r' (USSR). John/Hans kom
godl l'ra stiirt, nrcn kørte varm og kunnc ikke
holdc hastighed nred de to andre hold. Ved før-
ste pit stop slog Rossi/Rossi understellet af mo-
dellc.n og mattc udga, hYilket gav russerne fril
løb. John/Hans kørtc med en gloendc' motor o-q

korn hjenr nred tiden 3:47 c'fter Barkor'/Suraev i

tiden 3:34. Efter løbet viste det sig, at det var
tanken, der var gået løs i danskernes model.

Anden runde startede kl. 13.00, John/Hans
skulle forbedre deres tid på 3:47 væsentligt for at
komme i finalen, men da de havde fået repareret
tanken, var der også håb om, at det kunne gøres.

I første runde fløj de mod Albritton/Perkins
(USA) og Rossi/Rossi. Det var et spændende løb
med tre gode hold, som satsede hårdt på en fina-
leplads. Alle tre hold kom godt fra start og fløj
meget stærkt, men pitstoppene var ikke i Johns
sædvanlige gode standard, så det blev en dansk
tid på 3:40. Dette var desværre ikke nok til en

dansk finaleplads, da Rossi/Rossi f1øj 3:32, og
der var flere andre tider under 3:40.

John/Hans sluttede på en 5. plads, som bedste
danske hold, og dermed var en tradition brudt
med danskere i finalen siden VM 1976 i Holland.

Finalen blev fløjet kl. 16.00 og bestod af: Sha-
povalov/Onufrienko (USSR), Barkov/Suraev
og Rossi/Rossi og tiden for en plads i finalen var
3:34, næsten 10 sek. hurtigere end ved VM i Po-
len. Det blev et meget hurtigt og velfløjet løb,
hvor Shapovalov og Onufienko fløj 40 omgan-
ge, hvilket sparede et pit stop og det gav ro og
plads ved stoppene. Ved 169 omg. knækkede
Barkov/Suraev propellen i et pitstop og udgik.

Vinder blev Shapovalov,/Onufrienko med ti-
den 6:56,3, der er nu verdensrekord for 200
omg. (20 km). Nummer to blev Rossi/Rossi i ti-
den 7:22,3 og Barkov/Suraev på trediepladsen.
En virkelig velfløjet og spændende finale med et
par meget populære vindere, og russerne tilbage
som verdensmestre i team-race, hvilket de sidst
var i 1976.

F2D - Combat
Det danske combathold fik sig tidt af en overras-
kelse, da vi ankom til vores lejlighed, fordi vi
derfra kunne høre at alle de andre tilsyneladende
fløj med Nelson eller russermotorer, og vi
skyndte os derfor ned på træningsbanerne for at
se, hvor hurtigt de fløj, hvilket chokerede os en
del, da en stor del af de øvrige deltagere fløj ca.
20 km/t hurtigere end os. Vi så her for første
gang nogle eksemplarer af den hollandske FMV-
motor, som der dog var nogle problemer med,
da de ældste var ca. I uge gamle. Det viste sig
dog senere, at næsten alle, der fløj hurtigt, slog
sig selv ud, da de ikke kunne styre den høje ha-
stighed mod langsomt flyvende modeller, og der-
for ofte tog hele streameren i første klip. Dette
ligner en del situationen, da gløderørsmotoren
for alvor slog igennem i combat - hvor proble-
met helt klart var mangel på treening.

Efter at en dag var gået med kontrol af model-
ler og officiel træning, begyndte den egentlige
konkurrence. I første runde mødte Bjarne, som
første danske på banen, schweizeren S. Borer,
der under træningen havde fløjet med Rossi med
effektpotte og nogle meget særprægede model-
ler, der dog ikke fløj ret godt, og hastigheden var
ikke højere end hos dem, der fløj med Nelson
motorer. Bjarne tabte kampen med I klip mod
2.

I kampen lige efter skulle Benny flyve mod ita-
lieneren D. Vegetti, der blev nr. 4 ved VM 80 i
Polen. Benny fik samme skæbne som Bjarne og
dermed var der to danskere i opsamlingen.

Uffe fløj mod canadieren R. Melhuish og på
et tidspunkt under kampen, hvor der var viklet
liner, væltede begge til liggende stilling med Uffe
nederst og tilmed ramt af en albue i tindingen, så

han havde hovedpine resten af kampen, som han
til gengæld vandt med 3 klip mod l.

I opsamlingen fløj Benny mod ovennævnte
Melhuish, der for anden gang tabte til en dan-
sker, og så fik han også delvis ødelagt en af sine
Rossier, da motorerne stødte sammen under
kampen og en del af toppen på Rossien blev re-
vet af. Benny's Super Ti-aer lik en mindre skram-
me, som \ar udL'n betldning.

#
Dcr blcv pa andendagcn vist nogct bedre flyv-

ning al cic llestc hold, og tcam-rice jury.n uar IJfJe Edslevs model sendes afsted igen e.t'ter ut huve r'(erct en rur nerle og ktippe græs.

gaet nrcrc ovcr til anvisninger i stedet for uddc-
littg irl aclvarslcr.
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Bjarne fløj mod en kineser og vandt, selvom
han først i kampen tog hele streameren, da Bjar-
ne fløj en god taktisk kamp og fik viklet liner,
hvilket kineseren ikke kunne stå for.

Glæden i den danske lejr over, at alle danske
combatfolk var blandt de resterende 36 deltage-
re, var kun ganske kort for, da lodtrækningen ril
de 4 eliminationsheat kom, viste det sig, ar både
Bjarne og Benny havde været så uheldige ar blir e

udtrukket.
Benny, der i flyveteknik voksede med opga-

ven, vandt sin kamp ifin stil orer J. Kar,eer ira
Vesttyskland. Bjarne, der skulle flpe mod en
amerikaner, der hedder T. Fluker J:.. iabre des-
værre og måtte se sig ude af konkurrencen.

I anden runde fløj Ulle mod -{. Ko;h (Hol-
land), der brugte den nle F\I\--moror. L fte, der
fløj med glasfiberpropel. harde dog ikke besrær
med at følge med og randl kampen med 3 klip
mod l.

Benny fløj her mod \\'iseman. der r ar den ene-

ste englænder, der ikke brugte \elson motorer.
Benny fløj her fint op med \\'iseman og vandt
med 3 klip mod 2.

I 3. runde tabte Benn) do-s elter en hård kamp
mod canadieren C. Cibson Jr.. hr or begge fik to
klip, men Bennl' med mest jordtid. Uffe fløj
mod en mericaner ved narn Qezada og tog også
her 3 klip, hvilket mericaneren, der fløj med
Nelson, ikke kunne hamle op med, og Uffe var
så med i kvartfinalen, hvor han mødte A. Bec-
kers fra Belgien, der i 3. runde havde været så

heldig at vinde over den forhenværende verdens-
mester Doroshenko efter at have fået en om-
kamp på protest. I denne runde var Beckers dog
ikke så heldig og måtte se sig slået med 4 klip
mod l.

Tilbage til semifinalerne var nu kun Salerma
(Finland), Benincasa (Italien), Fluker (USA) og
Uffe.

Uffe og Salerma var de første, som skulle
flyve, og kampen startede med, at Uffe fik strea-
meren i to klip, hvorefter de fik viklet liner, hvil-
ket var til Uffe's fordel, da finnens meget tunge
og dårligt flyvende modeller havde svært ved at
holde linerne stramme, men han fik dog et klip
inden hans liner knækkede, og hans model fløj
et par hundrede meter væk, hvilket ikke var no-
get i forhold til en model, der i den foregående
runde fløj opad i loops, indtil den lorsvandt i

skyerne. Den blev vist ikke fundet igen, da den
sikkert er landet nogle kilometer ude i Øster-
SøCN.

Den anden semifinalekamp vandt Fluker Jr.,
der fløj med Fox motorer og 5090 nitromethan i

brændstoffet, hvilket i Danmark ville give en li-
terpris på omkring 125 kr, dvs. 12,50 kr. pr.
flyvning.

Det var tydeligt at se på Flukers flyvning, at
han undgik at komme i rygfllwning, og at han
ikke turde fl1re nede ved jorden, så han burde
have været en let modstander for den særdeles
velfly'vende Ufle, der kun var handicappet af en

noget lavere flpehastighed, men til gengæld
havde større manor redl_øtighed.

Salerma og Benincasa's kamp om 3. pladsen
faldt ud til Salerma's rordel med 3 klip mod 2 ef-
ter virkelig god flpning ira tinnens side.

Finalen mellem Uffe o,e Fluker startede godt,
da Uffe let kunne følge den no,eei hurtigere Flu-
ker på grund af en bedre fl1rereknik. men efter
ca. 45 sek. flyvning fik de vikler liner. og uheldet
skete for Uffe, da han klippede hele Flukers
streamer i 6t klip og derefter skulle iorsrare sin
streamer i 3 lange minutter. Der llkkede. de-

sværre Fluker at få to klip fra Uffe. inden han
blev lokket i jorden af Uffe, der kunne fl1r e solo
resten af kampen med Flukers liner riklet om-
kring sine egne. Uffe tabte med 30 points, så han

9. O. Velunsek, Jugosla\ien .............................. 261,9 km/r
16. Niels Lyhne-Hansen, Danmark 158,0 km/t
32. LeifEskildsen. Danmark ............. lJl,2 lm/t

8. P. Fontana, Italien ......

34. Ole Poulsen, Danmark

F2A hold:

161,3 km/t

1.10.3 kn/t

............................ 2312 pt.

............................ 2245 pt.

l. Ungarn 819,6, 2. Kina 782,5, 3. Polen 767,3, 4. Sch*eiz 767,0,
5. Ves[yskland 164,4 ....'1. Danmark 741,5.

l2B stunt (56 dcltagere):
l. Les McDonald, USA........................................ 5813 pt.
2. Wu Dazhong, Kina ................... ....................... 5622 pt.
3. Or e Andersson, Sverige .................................... 5609 pt.
4. T. Fancher, USA .................5592 pl.
5. R. Baron, USA ....................5567 pl.
6. B. \\'ersage, USA ................5560pl.
7. Zhang Xiandong, Kina ..................................... 5.191 pl.
8. Niu Anlin, Kina ...................5481 pt.
9. M. Latalelle, Frankrig ..................................... 5476 pl.

Og danskemes bed.tte _fl)\nine:
29. LeifEskildsen. Danmark ....
15. Henning Forbech, Danmark
47. LeifO. Mortensen, Danmark

213'7 pt

F2B hold:
1 USA 16719 pt., Kina 1659'1 pr., 3. Frankrig 16229 pt.,4. lta-
lien 15451 pt.,5. Sverigc 15385 pt. .... I4. Danmark 11557 pt.

Før finalen tnellem Uffe Edslev og Fluker Jr. fra
USA.

ville have vundet, såfremt Fluker var gået i jor-
den 15 sek. før.

Det var særdeles ærgerligt, at Uffe tabte den-
ne kamp efter at han gennem hele konkurrencen
havde vist virkelig fremragende combat, og dob-
belt ærgerligt var det, da hans modstander ikke
på noget tidspunkt havde vist, at han virkelig be-
herskede at flyve kontrolleret kamp, men han
havde måske de stærkeste nerver, da det endelig
gjaldt. Der var heller ikke mangel på sympatitil-
kendegivelser over for Uffe efter kampen fra en

stor del af de øvrige deltagere, som også mente,
at kampen havde fået et forkert udfald.

Modellerne som blev anvendt i konkurrencen,
var for en stor dels vedkommende efterligninger
af det russiske princip med skum/balsa beklædt
med mylar - men både vægtmæssigt og mht.
manøvredygtighed var danskernes papirbeklæd-
te skummodeller (i særdeleshed Uffes) disse

overlegne. Danskernes modeller mangler dog
nok noget i styrke, så muligheden for at model-
byggemetoden ændres fra dansk side foreligger,
især såfremt danskerne går over til hurtigere mo-
torer.

Til slut en tak til de svenske combatarrangører
for en god, gnidningsløs ledelse.

Afslutningen
Den afsluttende banket søndag aften var absolut
brugbar - lige bortset fra det slatne, svenske ø1,

der stod i direkte modsætning til det øvrige VM-
arrangement, som fungerede udmærket uden at
virke for stramt.

At arrangere et VM er et kæmpearbejde, og
der vil naturligvis altid være nogle små fejl, men
når der som fra de svenske arrangørers side bli-
ver giort et stort stykke arbejde for at rette disse

fejl, og det samtidig bliver gjort i den rette ånd

- 
ja, så skal man være et skarn for at være util-

freds.
For at vende tilbage til resultatet af dette VM,

så kan vi være ganske godt tilfreds, for vi er sta-
dig med på vognen, og det vil altid svinge lidt op
og ned. Det mest positive er, at der blev ydet en
god indsats fra hele holdets side, og vi fik da to
medaljepladser, og at disse blev taget af combat-
folkene er særdeles positivt, for nu kan vi med
rette påstå, at vi er med i to klasser i internatio-
nal sammenhæng.

Tak til de svenske VM-arrangører og deres

mange hjælpere - vi er allerede begyndt at spa-
re \ammen til VM-84 i USA.

l'2C leam-race (51 hold):
l. Shapavalov/Onufrienko, USSR:

3:26,8 3:32,4 3:26,5
2. Rossi/Rossi, Italien:

3:17'0
3. Barkov/Suraev, USSR:

3:23,9 4:01,4 3:31,7
4. l\letkemeycr/Mctkcmeyer, Holland:

3:14,4 - 3:36,2 3r40,:l

6:56,3

I l)o 1.)71

5. John Mau/Hans Ccschwendtner. Danmark:
3:36,5 3t41,3 3:,10,5

6. Albritton/Perkins. USA:
3:36,9 3:35,2 3:39,3

7. Smith/Brown, England:
3:36,9 3:48,2

8. Cray/Haycock, England:
3:38,8 3:54,9 3:41,4 3:40,2

9. Voghera/Menozzi, ltalien:
3:39,9 3:43,9

2?. Niels Lyhne Hansen/Kurt Pclersen, Danmark:
4145,1 4:01,0

29. Jens Geschwendtner/Luis Pelersen, Danmark:
4:03.8

31. Ole Poulsen/lb Rasmusscn. Danmark:
4:05,2

Team-race hold:
l. England ll:01,7,2. USSR llr0l,8, l. Holland Il:16,8,.1.
Frankrig ll:54,9, 5. Sihweiz ll:58,8 .... 7. Danmark l2:10,0.

121) combal (47 dellagere):
l. Flukcr Jr.. USA
2. Ulle Edslev, Danmark
3. P. Salerma. Finland
4. C. Benincasa, Ilalien
5. D. Vegctli, ltalicn

O. Tirov. USSR
A. Bcckcrs, Bcl-eicn

C. Cibson Jr.. Canrda
9. Bcnn\ Furbo, I)anrnark

31. Bjarne Schou, l)anmarl

('()mhål-hold:

L USA I I pI.,2. Ilalicn l2 pI.,3. Dannark l2 pt.,,1. Snanicn I7
pl., 5. Schwciz I7 pr.

VM-referotet er skrevet af Jørgen Kjcergoard,
Leif Eskildsen, Henning Forbech sarrtt combat-
holdet.
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Nordisk
Mesterskab for
RC-svævere,
Ystad, Sverig€,
august 1982
Det var med spænding vi tog til Ystad. Mon ikke
SMFF's arrangører og de øvrige hold alle tænk-
te: Denne tropiske sommer kan da ikke blive ved
med at holde? Men det gjorde den: Strålende sol
hver dag, luften 30 og vandet 2l grader. Og så

kan et NM næsten kun blive en succes. Men også

kun næsten; det er jo lidt småt med skrænt-vind
under sådanne forhold, så resultatet blev et lidt
amputeret NM uden skrænl.

Ærgerligt, den var ellers rimelig om fredagen,
men alle på nær det danske hold var overbevist
om, at vejrprognosen lil lørdag ville holde. Så vi
røg lige lukt i den klassiske fælde: Man skøl
flyve skrænten, når vejret er der, ikke vente til
det måske bliver bedre i morgen, ellers får man
måske ikkc fløjet. Det må ikke ske igen - vi må
værne mere om denne specielle nordiske disci-
plin. Stop højstarten og se at komme afsted til
skrænten, lige så snart reglerncs minimum er op-
lyldt stabilt. Tre dage er et meget snævert inter-
val at forvente idealforhold med l2 m/sek. lige
ind på! Næste gang må vi sætte hårdt mod
hårdt, så dct ikke sker igen.

Heldigvis kom skræntgutterne ikke til at kede
sig, som det vil fremgå af resten af denne beret-
ning.

Fine forhold
lndkvarteringen var arrangeret på Ystad Saltsjø-
bad. Det var en helt anden komfort end vi var
vant til fra vandrehjemmet i 78. Desværre var
det jo heller ikke billigt, og der er altid et job til
cnhver, som er med. NM er dejligt, men det kan
godt blivc hårdt, og i det vejr var friske forsynin-
ger af vieske livsnødvendigt. Men det hjalp, at vi
kunne hoppe i havet både morgen og aften, lige
uden for hoteldøren. Her var der ingen nåde:
7.30 ved standkanten og så i! Også selv om det
stadig rumlede lidt i hovedet efter souper'en.
Dcr var ingen, der først vågnede op afdagen, nej
allc f'riske og struttende af energi fra første start!
Og om aftenen, når vi kom hjem, var det i igen,
ahhhh hvor det var skønt. Vi blev aldrig trætte,
ku' bare det hele, 500 m fri (hvor holdlederen
blo nordisk mester).

Irlyvningcn? Ja, det ordnede vi imellem duk-
kertcrne. Det gik såmænd meget pænt: 1.,2.,4.,
7. og 8., hvor nr. 4 og7 vN vore juniorer, hold-
sejr og hjcm igen med alt metallet. Vi må jo have
slappet lidt for meget af, når der sårn ku' ryge en
2-3 stykker ind imellem?

Hård konkurrence
n-c-j, ret skal være ret: Der var sandelig sket en
markant l'remgang i nivcauet. Vi troede, inden vi
tog hjemrnefra, at vi som sædvanlig kunne hente
r orcs tr.aditione.llc forspring i hastighedsflyvnin-
gcrne og barc satsc på det sikre i varighed. Men
ncj. der rar ikkc så meget at fedtc med, så vi
nrattc rirkelig stramnc os gcvaldigt op i varig-
hed, og dct bler mange gan,ee til både 2 og 3 star-
tcr for al :ikrc nrarirnalc pointr.

Ilortsct fra I 980. har r i siden I 977 i ieret i top i

Nordcn. selr,onr r,i bortsct fra lsland er det mind-

Når der gdr kludder i linen er del godl at have
mange hjælpere.

ste land. Det er der nogle grunde til. Den vigtig-
ste er selvfølgelig, at vi har regelfred her i landet.
Siden 76 er der ikke ændret andet end småting.
På den måde fået vi stabile og dygtige piloter.

Vi har førsteklasses slartudrustning med me-
get lille fejllrekvens, og vi har s-vstemer, der
borteliminerer indflydelse af fejl på samme, så

når en dansk pilot går op, er han tryg, kan kon-
centrere sig helt om det, det drejer sig om: flyv-
ningen. Vore kollegaer i branchen er overemsige
med startmetoderne, prøv bare at se alle de be-
synderlige diskussioner vedr. samme på CIAM
møder og nordiske regelkonferencer. Det drejer
sig kun om at komme sikkert op, så piloterne
uden nerver kan koncentrere sig helt om flyvnin-
gen. Vi bliver ofte skældt ud for at udnytte vore
gode rekvisitter til at skaffe os særlige fordele,
f.eks. at skyde os ind i hastighedsbanen. Til det-
te NM prøvede man endda at forhindre dette ved
en særlig form for signalgivning. Vi startede som
vi plejede, men havde selvfølgelig forinden plan-
lagt, hvordan hastigheden skulle flyves optimalt
i forhold til det indrrådre vindskift. Så mens de

andre kæmpede for at forbedre deres starter,
fløj vores piloter fra dem ved at flyve den bedste
bane. Og det endda efter udprægede sidevinds-
starter. Sådan!

Holdarbejdet meget vigtigt
En tredie og overordentlig rigtig ting: \'i c: ::
hold, alle for en og dn for alle. Der cr ingen nri-
madonnacr, ingen pr1-eclknahr-r. .-\lll _irr: ;::-i
job lor ham, som f'lrrer. har kun dr'l i i.trrr-i:t.
Når man selr skal i-irrr'. red m3:. 3i c: 3:c:-
hjælper tilsrarendr.. Hr ir de n cnk:.:c r-: ...,r;:
sin c-gen chance. blir cr alle< chan:;: ::.:r- ;":i:-
gerc.

Vi gik alieredr'isan,r n.reu l:t.;::.,::.::,::i: o:-rr

tor\d3qen O-e unrireJ; O. rr\ -t. i: i : 1:: ::.: ..:nl
pa pladsen. Dcr rrr;t:ntlr: \si: i:::l\:\r:-
ståelse et eller andel .tcJ. :: \la 3:;:i ir{r- \3r
klar orer. at der kunne !rænCr. \': ::r i;:to: hr'li
fred og ro til at koncenlrere oi o::'. \!a:i-. \\:ie-
mer og specielt tindc uJ .jl :.::i:\:i::a.Jcne.

Jobs skal fordt'les. og cie n1.' r\al ,:::e .rrie-
merne at kende. Dct klapnecic iin: :or tr. rcd
træningen, så r'i kunnc- roiigt tage htcm lrs 'lap-
pe af, nogle af os. Jeg 'kullc tii hrrldiedernrode.
og det kan godt rære hcktisk.

Regelkonference
Bjørn Krogh og je,e mødte så op til holdledermø-
det. Der \ar som sædvanlig en del kludder om
eftertilmeldinger og den slags. Nå, men vi kom
da igang og fik en heldi,c lodtrækning, startnum-
mer 3. Vi fik fordclt slartnumrene og fik rettet
de sidste ting i reglerne, som var blevet vedtaget
sidste år, men ikke trykt endnu, og vi fik korri-
geret på FAI's skræntregler, som tidligere vedta-
get (Sverige havde indbudt til svenske skræntreg-
lerl).

Så var det tid til det altid fornøjelige: Regel-
slagsmålet! I Modelflyve Nyt nr. 4/82 så I et ci-
tat fra det norske blad om danskernes starlmeto-
der. Det skal her siges med al klar tydelighed:
Den anbefalede baneopstilling, som kritiseres,
var kun et forsøg på at sætte sikkerheden så højt
som muligt. Dette er åbenbart undgået et par
nordmænds opmærksomhed, og i stedet taler de

om danskerstarter.
Det der særligt undrer os i denne sammen-

hæng er, at når vi er så smarte, hvorfor er de an-
dre ikke lige så smarte. Da vi kom til VM i 79
med vores el-spil, var der flere, der mente, at så-
dan noget måtte gøres ulovligt. Men alle konsta-
terede efterhånden, at el-spillet var både stabilt
og ensartet, så tit VM i 8l var der næsten kun el-
spil. Det er lettere at lave et godt elspil end at fin-
de en olympisk 100 m løber! Nu er det faldet på
plads i FAI, og vores spil svarer nøjagtig til
FAI's specifikationer, og det har de altid gjort.
Nu må vi se at få ro om de spil, I kan sagtens la-
ve det samme, nordiske venner! Det har aldrig
været meningen, at svæveflyvning kun kan dyr-
kes i samarbejde med et atletikforening. Så vidt
je,e har set, forsvandt løbestarten i fullsize svæ-
veflyvning en gang i trediverne!

På regelkonferencen måtte vi også slås lidt
omkring juniorspørgsmålet. Der var desværre
sket det, at på sidste nordiske modelflyveråds-
møde i Goteborg sidste år havde man hen over
hovedet på de danske styringsgrupper vedtaget,
at juniorer skal deltage på lige fod med de øvrige
deltagere. Dvs. hvis ranglisten i Danmark f.eks.
har de bedste juniorer som nr. l0 og 17, så vil
holdet blive nr. l, 2, 3, l0 og 17 fra ranglisten,
hvorved nr. l0 og l7 vil få chancen for at blive
nordisk mester, selv om de ligger langt elter på
ranglisten, hvor nr. 4 og 5 jo så i stedet skulle
være udtaget. Jeg udtrykte det således: Et hold
skal åbenbart bestå af 5 mand, hvoraf 2 ikke må
være mere end 20 arl

Alle var nu eni_ce om, at regelændringer, der
gribcr ind i de enkelte landes styringsgruppers
lorskelligartc'de udtagelscssl'stemer, kun kan ta-
ges op elier iorudgac-ndc. behandling i de respek-

.S \/FF -. 'rtrtl.iorttnde< Bo Jansson lykønsker
CiLrL. Tttntesett nted andenpladsen for juniorer.
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Eric Fronk blev nr. 2 r'erl -\-I1 trtecl .sin Optitna, sorn han her er ved ol scelle sotnttrcn. Europa-
mesterskaber for

.forlsællcs næsle side

tive stl,ringsgrupper, o,s det blev enstemmigt
henstillet til nordisk modelfll'r'eradsmøde at
sløjfe sidste års vedtagelse på dette punkt.

Så det spændende emne: Nordisk eller FAI?
Ja, tro det eller lad være: Både Norge og Sverige
kører to udtagelsessystemer, et for FAI og et for
Nordisk. Vi forstår stadig ikke hvorfor. I Dan-
mark flyver vi bare og har det dejligt, og vi bliver
bedst til VM hver gang, selvom der reelt ingen
var på holdene, der nogensinde har fløjet FAI
konkurrence før. Man måtte også erkende, at in-
teressen især i Sverige er dalet betydeligt. Leo,
den finske holdleder, udtrykte sig sådan: Vi er
glade for de nordiske regler, det er modne regler,
som det ikke er nødvendigt at lave om på mere.
FAI reglerne er umodne regler med stribevis af
ændringer hvert år.

Finland understregede dette udsagn ved at op-
nå sin bedste placering hidtil til NM og var end-
da meget læt pa at true Sverigc.

Konferencen understre,sede de nordiske reg-
lers modenhed: Der var ikke anmeldt et eneste

ændringsforslag, og der blcr ikke diskuteret no-
gen ændringer overhovedet bortset lra. at ntan
vedtog at lølge FAI vedrørende el-spil.

Godt arrangement
Flyvningerne gik helt som planlagt. Vi scorede
næsten max'er hele tiden, lavede næsten ingen
lejl og ingen nødsystemer svigtede. På et tids-
punkt kunne det være gået galt. Linen på reser-
vespillet r,ar spolet forkert op med kludder til
følge. Heldigi is var både Henry, Bose og
skræntholdet i n;erhcden, så det i løbet af få mi-
nutter \ar klarr igcn.

Vi demonsrrerede rores professionelle ap-
proach til konkurrencen sa overbevisendc, at vi
opnåede en aulori:e: na pladscn. der bl.a. gav sig
udtryk i folgenrlc' h.tnJ:i.c:

Gunnar Brlde rar >.-rd: aiitcd i ,sammc nu ar-
bejdstidssignalet harde llii og ia allerede i bob-
len, da vi opdagede. de: ra: _:rei kluddcr på de
andre baner. De hardc ma<ir- ikr' hort si,gnalet.
Stævnelederen rille derto: .:r::i'rr:n\et tr-
bejdstid, men overdommcrcr; -i::i' :i J-j-i initiJ.-
tiv ind og sagde, at han harde c,.::i;.t: Dan-
mark, og at de ikke skullc straile.. :;: i; harde
handlet rigtigt. Jeg havde ,selr rrrr-r ::::ic,:id
på mit ur, så ri fik lov at fort..tri;. ,)-j -- r:.::(
hold fik ny arbejdstid.

Det blev også et godt NM for arran!Lrr.rr',-.
Det hele klappede og blev styret mcd rior nro:e.-
sionalisme. Der var ingen slinger i \ alsen L\rrrii.:

fra små tekniske problemer som hurtigt og ef'-

l-ektivt blev rettet. Jeg behør'ede stort set ikke
gribe ind som i 78. Tak for det Sverige, sådan

skal et NM køres. Der er kun en ting, vi ser an-
derledes på: Vi synes stadig, man skal afholde en

rigtig prisoverrækkelsesmiddag, sådan som vi
gør det i Danmark og Finland. Det er et mere
festligt punktum for en trods alt stor begiven-
hed.

Codt klaret drenge. Næste stop VNI-83 i Eng-
land. Sådan som det kører lor os nr.r, skal de pas-

se på, de såkaldte store landel Udtagelse ved de

nordiske regler, så lår vi de bedste piloter med.
Peler Be(ll

Det vindende rlanske holtl - .l'ru tertstre: I:rit
Frank, holdleder Peler Betlt, Gunnur Brvde og
Niels Hassing.

fritflWende
d. 5.-7. sept. 82
Efter det skuffende VM i Spanien i
198 I har mange europæiske
fritflyvere glædet sig til EM 1982, der
skulle afholdes i Ziilpich, syd for
Køln i Tyskland. Ialt l9 nationer
sendte deltagere, og stævnet blev en

succes takket være en god flyveplads,
mange deltagere og dygtige
arrangØrer.

Per Grunnet var Modelflyve Nyts
udsendte medarbe.jder - han
rapporterer:

Danmark kunne kun sende fuldt hold i to al de

tre klasser. I klasse FIC - gasklassen - halde
vi kun en deltager, idet Thomas Køstcr var cnc
på holdet. Wakefield-holdet havdc også måttet
ty til reserverne for at blive fuldtalligt, idet kun
to af de først udtagne ville mcd - .lens Kristen-
sen og Bjarne .lørgensen. Men da Stcf'le n .lcnsen

kvalif iccrcdc si,c til IrlA-holdet, gik han ogsii ind
sonr trediemand på FIB-holdet. Forudcn Ste I'l'cn

rar unclertegnedc o-e Peter Iluchuald på A2-
holdet - og Peler havde tilligc tjansen sottt
holdleder.

Pladsen ved Ziilpich er et stort ontråclc mr'd
landbrugsjord. Et par rnajsrnarkcr kunr)c \icllc
ekstra kryddcri på hjcmhcntning. ligcsor.n ctt
strategisk anbragt lille skov gav problcntct uttdcr
dc afsluttendc f'lyvninger i baclc nakc'lic'ld og
gas. Men alt i alt må fll"replad'cn :irc. at rrcrc
endog særdelcs god og lrcgct rclcsnct til cn sa

stor konkurrcncc.

Trimmedagene
Allc dan'kr' ankonr i torholdsris -uod tid, og vi

tik 'tor glicdl al irinlnrcdagcne op til konkur-
rcnecrn!'. \'circt rar ridunderligt I'redag og lør-
dag lcrr .\1-dagcn. Stillc, rneget varml med ter-
nrikakriritct hc[- dagen og altenen - så isicr
A1-il1rcrnc trimmcde pir livet løs.
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l)agen før A2-konkurrencen fløj vi >konkur-
rence<, idet vi simulcrede en konkurrence og fløj
med fuld tid på timerne. Det er en meget givende
mådc al trimme på, fremfor den sædvanlige,
hvor man sietter 30 sek. på timeren og så på den-
ne tid for\øger al vurdcrc, om trimmet er i or-
den, om termikkcn nu også er tilstrækkelig til at
sikrc et max, osv. Som Erik Nienstædt fortalte
mig f or knap 20 år siden: Den eneste måde at
trimme til konkurrenceflyvning er at flyve med
fuld tid i sine trimstarter!

Når det overhovcdet kunne lade sig gøre at
gennemf'øre dette trimmepro,uram, skyldtes det,
at vi havde en meget cffektiv hjemhcntning.
Henning Nyhegn havde anskaffet en terri€nga-
ende motorcykel, som fræscdc efter modellerne
med den f'lyvende på bagsiedet. I den lette \,ind
nåede man på forbløfl'ende kort tid ud under
modcllcn, hvorefter man sprang af motorcyklen,
når timeren gik og greb modellen! Ca. 5-6 mi-
nuttcr efter at modellen blev udløst, kunne man
så vicrc tilbage på startstedct igen.

Undcr trimningen havde Peter Buchwald det
uhcld at kn;ckke hØjstartslinen til sin model,
hvorct'ter modellen dampede afsted med låst
krog og det mcstc af linen hængende under sig.
Hcldigvis var dct hans modcl med elektronisk ti-
nrer, så bremsen virkedc alligevel eftcr 180 sek.
priccis! Denne h:endelse mcdførte, at Thomas
l'ik ct større antal ordrcr på elektroniktimcrc
nrcd sig h jcnr lra EM.

Wakefieldflyvcrnc havdc nogle fa trimstarter
og konstatcrede, at alt var i orden - de mente
crrdda, at deres udgangshøjde godt kunne sam-
rncnligncs rncd de russiske wakelieldflyvcres,
sorn dc havde stillct sig tict op af undcr trimnin-
gen. Og Thornas Køster l'ik et imponercnde trim
pil sin n1'e flappcr-modcl nted Wortman-profil,

Henning Nyhegn
starter Per
Grunnels
>Celeste<< under
lrimst0rterne
lørdag - dogen

før FIA-
konkurrencen.

så alle var godt tilfredse med sig selv og så med
fortrøstning og entusiasme frem til konkurrence-
dagene.

FlA - uventet russisk nedtur
A2-konkurrencen startede i næsten stille, død
luft. Inden konkurrencen havde vi et par starter i
lovende luft, men da perioden blev skudt ind,
virkede luften fuldstændig død - og da tiderne
begyndte at strømme ind, lå de for det meste
godt under, hvad man ville forvente af stille-
vejrstider. Det virkede som om der var nedvind
over hele startområdet.

Jeg var først startende dansker og elter ca. l5
minuttcrs højstart uden den mindste indikation
udløste jeg i nærhedcn af en model, som sa ud til
at ligge i rimelig luft. Jeg tror ikke, at den eller
nogen al de andre modeller i samme lufi fløj
max - og jeg fik kun 2.19. Så blev det Steffens
tur, og han gentog stort set min flyvning, men
var endnu mindre heldig, idet han kun fik 2.09.
Steffen havde også brugt et kvarters tid af perio-
den, så Peter havde ikke så lang tid til sin rådig-
hed. Han fik kontakt med noget rimelig luft, og
modellen fløj iflg. hjemhenterne max, men des-
værre kunne den kun ses 2.48 lra startstedet.

Så det var et noget nedslået dansk hold, der
gjorde sig klar til 2. start - det hjalp dog lidt på
humøret, at vi fik at vide, at kun l0 havde max i
fØrste runde. Min anden start var stort set en
gentagelse al den første, dog med 2.27 som re-
sultat. Da Steffen startede som anden dansker,
skete der et pludseligt skift i vejret. Der kom
nogle ret kraftige vindstød, og luften var pludse-
lig voldsomt turbulent med kraftige op- og nedv-
inde. Steffen kæmpede lidt med modellen i tur-
bulensen, hvorefter han fyrede den al i en utrolig
termikboble. Modellen blev kastet rundt i luften

Kinr Køster og
Torleif Jensen
unclersøger de
ædlere dele af
den tredie
hjemhenter -
Nyhegns
>Suzukk<.
Sår,el Kint og
Torleif sont
Sttzuki'en var helt
uundværlige sonr
hjenthentere.

- men det gik opad hele tiden, så maxet blev
sikret i stor højde. Kort efter gentog Peter be-
driften, og perioden resulterede da også i 26
maxer af 52 mulige.

Vi fløj maxer i tredie periode og i fjerde drop-
pede Peter yderligere 20 sekunder, mens Steffen
og jeg maxede. I tredie periode var vi vidner til et
sammenstød i luften mellem Hermann Motsch
og Andres Lepp. Motsch fandt en svag boble på
startlinien og fløj afsted i den ned mod Lepp, der
var trukket bagud for at kunne cirkle i fred i tur-
bulensen. Da også han mærkede termikken, lag-
de han an til udløsning - hans model blev accel-
lereret kraftigt op, og netop i udløsningsøjeblik-
ket torpederede hans Motsch'model, der passe-

rede i samme øjeblik. Lepp's model blev totalt
smadret - der var ikke en stump, som ikke var
knust i sammenstøddet, mens Motsch slap med
nogle småskrammer på sin model, der dog blev
sat ud af spillet i resten af konkurrencen.

Steffen havde i sit første startforsøg i fjerde
periode ødelagt sin A-model ved at trække den i
jorden. I omstarten maxede reserven overbevi-
sende. Og vi brugte resten af perioden til at sætte
A-modellen i stand igen.

I femte start gik der kludder i starten for mig

- jeg kom for sent i luften og oplevede det uhel-
dige, at den termikboble, som jeg havde højstar-
tet i, netop forsvandt, dajeg katapultede model-
len af. Den slags straffes med 60 sekunder. Stef-
fen gik det endnu værre, idet han startede med at
trække sin ene model ijorden, så kroppen bræk-

Andres Lepp's smukke 4-minutters model.

kede. Så fløj Peter max, mens Steffen gjorde
klar til en omstart. I omstarten trak modellen
voldsomt ud og bankede i jorden med samme re-
sultat som tidligere - en knækkel krop. Det
blev altså et 0 på tavlen - og en samlet holdsco-
re på 240 sek!

I sjette periode var det min tur til at smadre
modeller. I højstarten var termikken så kraftig,
at jeg ikke kunne udløse modellen, hvorefter den
gik ind i en cirkel med forrygende fart på og til-
svarende træk i linen. Da den var på vej nedad i
cirklen gik der flutter i vingernc, og linen knæk-
kede sanrtidi-e med at ørerne på modellen hoppe-
de af. Nu fortsatte forkrop og centralplaner med
uhyggelig fart ned midt i en gruppe tilskuere -og forsvandt. Det viste sig, at modellen havde
strejfet et par af tilskuerne, der havde fået rifter
af det - 6n havde stået med en øldåse, som var
blevet ramt af vingen og trykket sammen! Men
heldigvis var det jorden, der havde taget imod
det meste af slaget fra modellen - de >sårede<

tilskuere smilede og beroligede os, da vi temme-
lig rystede spurgte, hvad der var sket. De tog det
som en oplevelse!

Steffen maxede og Peter fløj 132 sek. på kan-
ten til en boble. I min omstart sidst i perioden
blev min Blue Bird reddet i lav højde al en kraf-
tig boble, så den fløj max.

I sidste periode maxede vi alle - det gjorde
Cenny Breeman fra Holland ogsa, hvorved han

sikrede sig sejren med en ret konventionel hol-
landsk model udstl'rct med impulskrog. lvan
Crha fra Tjekkoslovakiet droppede 20 sek. i sin
sidste start. hrilket kostede ham muligheden for
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at slå Breeman i et fly-off, idet de var de eneste

med fuld tid (de havde ligget alene i spidsen lra
2. periode).

Victor Tchopp fra Rusland lå på trediepladsen
med kun 10 sek. drop i 2. periode, men i sidste
start lavede han et helt tydeligt nervedrop - han
udløste i noget, der til at begynde med li-enede en

60-sekunders nedvind, men som retrede sig op ril
en flyvning på 123 sek. Dermed bler der gjort
plads til Hermann Motsch pa trediepladsen.
Hermann havde droppet 35 sek. i lorsie stan og
l5 i tredie, men det rakte altså rii en rredieplads
alligevel.

Peter fik en fin 8. plads. jeg en 18. plads og
Steffen blev nr. 23 på trods af sit 0.

Holdkonkurrencen blev ikke særli-e overra-
skende vundet af tjekkerne foran en større over-
raskelse, det tyske hold. Hollænderne blev nr. 3

og på fjerdepladsen kom såmænd danskerne.
Hvis blot Stelfen eller jeg havde maxet i 5. perio-
de, var vi blevet nr. 2 - og havde vi begge max-
et, så havde vi vundet hold! Hvis og hvis ....!

Men hvor blev russerne af? Ja, det var vel det
mest sensationelle ved denne konkurrence. Rus-
sernes hold måtte helt ned på 8. pladsen, flere
hundrede sekunder efter os! Det skyldtes især
deres nye trediemand, Orlov, der efler 4 rimelige
perioder sluttede af med 0, 58 og 69 sek. i de tre
sidste. Men også Lepp var langt under vanlig
standard med et mindre og to ret alvorlige drop,
der placerede ham som nummer 15.

Jeg var - som altid - meget imponeret af de
tjekkiske A2-fl!'r'ere. Lsær Ivan Crha og Ivan
Horejsi fløj fantastisk sikkert med fuld kontrol
over sagerne selv i den til tider temmelig hårde
vind. Begge havde temmelig kompakte modeller
med spændvidder på 190-10,i cn og med sikrc.
stabile flyvemønstre. Trediemanden Parel Dro-
rak fløj stadig med sine >,Saper,,-modellcr. rom
han vandt VM med i 1971. I modsætnin,c tii .inc
holdkammerater iirkede han ikke specielt orer-
legen i det vanskeli,ee vejr. og han måtte da også

inkassere tre flylninger under mal.

FIB - russisk opvisning
På wakefielddagen var det regnvejr, da vi an-
kom til flyvepladsen. Det var ret stille, og regnen
holdt op inden starten på konkurrencen, uden at
vinden af den grund tog til i styrke.

Vi var temmelig nervøse ved mulighederne for
at få en periode ligesom første periode på A2-
dagen med nedvind det meste af tiden. Men tilsy-
neladende var vejret en del anderledes denne
dag, for både Bjarne Jørgensen og Stelfen Jen-
sen kunne notere sig for en max i første start.
Jens Kristensen var ikke så heldig - hans model
kom i srag nedvind, og da den oven i købet dyk-
kede nogle meter sidst på flyvningen, var den ne-
de pa 1-i5 'ek.I takt neci at reiret forbedredes yderligere,
f1øj rori holLl n:arer i anden og tredie periode. I

anden periode bler den regcrende verdensme-
ster, Lothar D.r:i:r_i. hægtet af førerfeltet. Lo-
thar hatde problen-r ned .it timerstyrede stig,
således at hans ternrkb:ensc gik efter et par se-

kunders stig: D3: i1\.teJ:. n-rodellen at nå ned på
l9 sekunder, .J Liiri: i:nr: i, in om\tart,
men nu kom han i iid.n..; og ;T:j.:ia iiaite model-
len ien dårlig periode m:l::. lll::k. -start til
følge. Det blev Lothar: ene:i: c:o:. men han
gentog spøgen med bremsen i en :;:rc:; leriode.

I ljerde periode måtte Steffen .: .:i :::kke af
maxer brudt af en flyvning pa lOl :;\. \ltriellen
kom aldrig rigtig højt op, og selrom d:: L,ade

lør og siden har vist evner for rermikiLrg:iing.
kunne flyvningen ikke reddes.

I næste periode skulle det dog ga endnu ra-'rre
for Jens, idet han måtte stå for en 8.1 sek. fl\\-

..ii å,r

li:i'

Ny Europamester: Cenny Breeman fro Holland
fløj som eneste fuld tid i FIA.

ning. Også her var udgangshøjden nærmest be-

skeden - det virkede som om Jens' model uden
nogen rimelig grund blev dårligere og dårligere i
løbet af dagen. Dermed var forhåbningerne om
gode placeringer til Steffen og Jens definitivt op-
givet, hvorefter vi kun havde Bjarne at håbe på.

Og i sjette periode måtte også Bjarne ned før
tiden. På trods af en omhyggelig termiksøgning
ramte han ved siden al termikken og måtte nøjes
med I I I sek. Steffen og Jens maxede begge, og
ri kunne i endnu en periode stå som tilskuere til
en rus;isk oprisning i avanceret sakefieldflyv-
ning. Hidrii harde hele det russiske hold luld tid

- og r i sa Sang pa gang. hr ordan dere' modciler
sreg beildelig hunigere og hc,iere end så godt
som alle andre modeller pa pladsen.

I sidste periode droppede bade Steffen og
Jens. Steffens drop var det mest ær-eerlige, idet
han sandsynligvis kunne have klaret maxet, hvis
han havde haft en frisk motor i modellen. Han
havde ventet med optrukket motor i flere minut-
ter, da han endelig fløj og fik I 54 sek. Jens' drop
var mere regulært - 120 sek. - og Bjarne slut-
tede af på bedste vis med et max, der sammen

En af de russiske wakefieldflyvere storter. Man
kan næsten se, hvilken kraft hon lcegger i kastel.

med de ør'rige starter bragte ham op på en lin 13.

plads.

Jens harde i sid-rte -start lornøielsen af at flyve
i samme luft som cn af rusrcrne, Stefanschuk, og
det blev russernes eneste t11 r ning under mar hele

dagen - 16l sek. Dermcd randt de holdsejren
suverænt - og med to mand i fl)'ot'l'r 

", 
U. tod,

ruslet lil individuclle placeringcr.
Fly-off'et blev atholdt med uiendrct startsted

- en efter manges mening uoverrejct disposi-
tion, idet modellerne drev hen imod dcn lille
skov, der lå i netop 3-4 minutters afstand ira
startlinien. I første fly-off fik dettc dog ingcn
indflydelse på resultaterne, idet fire al'de fem fi-
nalister fløj max i samme boble. Den fcmtc -
Jordanov fra Bulgarien - så ud til at være løbct
ind i problemer, f or hans model fik næsten ikke
højde på sammenlignet med de øvrigc modeller.
Så han måtte nøjes med femtepladscn.

De fire tilbageblevne var to russere, den altid
velflyvende Landeau fra Frankri-e (der dcltog
som forsvarende europamester) og en overmåde
velflyvende Pim Ru1'ter, dcr jo var europamcstcr
i 1978. I fem-minutters starten kom i hvcrt fald
russeren Corbanj's model om bag tr:eerne med
en registreret tid på kun 164 sek. Pim Ruyter fik
noteret 186, Landeau 212 efter en motorløbetid
på knap 60 sekunder og endelig den anden rus-

ser, ny europamester Alexander Andrukov mcd
den fantastiske tid på 241 sek. Der så nærmest

ud til at være dårlig luft over hele området, om-
end i hvert fald Pim Ruyter og Corbanj havde
dårligere luft end de to andre.

Russernes modeller var enestående at se flyvc.
De startede omtrent lodret, knækkede lidt al i

stiget efter et par sekunder (Jens sagde, at det
var sideror og tailplane-setting, der kom ind),
hvorefter de steg videre i mere almindcligt spiral-
stig. Modellerne var meget flotte - r,ingcrne lig-
nede nedskaledc A2-vinger med D-box. Der var
tilslneladende gjort meget ud af styrken, og alle
rLlsserne harde kral'tige kast, så vingcrne skullc
ab'olut ogsa kunne holde til en voldsom belast-
ning.

Bortset fra Landeau sa var franskmændene
langt fra sa imponcrendc, som man kunnc have
forventet. Det blcv i stedet svenskerne, der over-
tog den traditionelle franske rolle med de mange
gode flyvninger og kun få og små drops under-
vejs. Veteranerne Bjdrn Srjderstrom og Bror Ei-
mar blev nr. 9 og l0 med to små drop og et lidt
større. Trediemanden Lars Lind6n er rct ny i in-
ternational sammenhæng, men han lavede en f in
serie flyvninger, hvor kun fjcrdc start på 94 sek.

faldt ved siden af.
Endelig kunne det ikke undre nogen, at det ty-

ske hold besatte tredicpladsen. Man kunne nrå-
ske have ventet sig lidt mere al et så strcrkt holcl
som D6ring, Silz o,u Nimptsch.

FIC - imponerende standard
Pa gasdagen rar rejret orntrent som vi hardc
prøvet det pa trimmedagenc fredag o-e lordag.
Varmt og dcjligt. Tcrmikaktiritctcn rar ikkc
voldsom, sa dct \ar idtalrcjr lor,ca'scrnc.

Af de 37 deltagcrr' gik dc 23 i,scnncm til l'lv-
off'et. Det Ivder e-ucntlig utroligt. mcn blandt
disse 23 rar der Iakii<k kLrn cr hold nrc-d l\rld tid.
Det rar En-slanC. der dcrrrcd allcrcdc inden 11y-

off'et ,cik i gang. kunnc'gLcde sig til at skullc pii
scj rr-'kanrlcn ou hr'nic' guldntc-dalicr.

Engll,:ndcrnc rlap al' nred to al de ståcrkcste
konkurrcntcr i l. og 5. slart. I første periode la-
rede Bruno Fiegl lra Italicn kunstflyvning med
al:luttende spiraldyk på 45 sek. Dermcd var dct
iclrrigt utroligt stærkt llyvende hold sat ud al'
:pillct - Mario Rocca og Ciorgio Venuti havde

for\sæIles næ.sle .side

s
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de to andre pladscr på holdet. I femte periode
sendte Valcntin Mozirskij sin i forvejen noget
gumpetunge metalgasser op i en stor nedvind,
hvorefter den landedc på 174 sek. og dermed sat-
te det russiske hold ud al spillet om førsteplad-
sen.

Thomas Køstcr satte uden problemer de l'ørstc
syv maxer ind med sin nye flapper-model. Set

med vore lokalpatriotiske øjne var Thomas' mo-
del uden sammenligning den bedst stigende mo-
del på pladsen. Og så gled den oven i købet frcm-
ragende med sit tykke Wortman-profil. Der er
ingen tvivl om, at Thomas med dcnne modeltype
er tilbage i den førerposition i klassen, som han
ikke rigtig har kunnet leve op til siden VM-sejren
i t977.

Blandt dc andre, dcr nåede l'rem til fly-off'ct,
er der særlig grund til at nie vnc Hans Lindholm
fra Sverigc, der korn utroligt højt nred sin rct
store modcl. C)gsii clcn havdc tilsyncladende et

smukt glid. Og 1'or at blive ved skandinavernc, så

notcrede jeg mcd glæde, at linncn Yrjo Walto-
nen var meget tåct på at komme med i det gode

selskab med sin Square Crcam-lignende modcl.
Kun en dårlig oprctning i lørstc periodc forhin-
drcdc ham i at kommc i fly-oif.

R u.t, M o n k s .f r a E n g I a n d .f I øj nr e ge I o t' e r b e r i.se n -

de o,q hlet' nr. 5.

Den berømmelige skov havde hele dagen ligget
og ventet på, at vinden skulle blæse modellerne
ned til den. Det skete ganske rigtigt i fly-off'et,
hvor vinden drejede den smule, der skulle til. Vi
proteslerede naturligvis mod placeringen af
startstedet, og her viste konkurrenceledelsen og
FAI-juryen for første gang under stævnet - ef-
ter hvad vi havde oplevet - manglende fornem-
melse for, hvad der var væsentli-st. Man beslut-
tede sig nemlig for den letteste løsning - at be-
holde startstedet - med henvisnin,s til >at det
var ens for alle<. Dette forekom os at være et

dårligt argument, lor det var tydeligt, at med en
meget lang startlinie, ville nogle f11r'e forbi sko-
ven, mens andre ville flyve ind i den - alhængig
af, hvor man startede på linien.

Protesterne medførte, at startlinien blev truk-
ket først lidt den ene vej, så lidt den anden - det
hjalp selvfølgelig ikke på problemet, men enden
på det hele blev, at man fløj - og at 4-5 model-
ler landede i træerne, bl.a. Thomas' model, der
satte sig i toppen af det højeste træ i skoven efter
at være DT'et ned fra sit mar. Det varede nogle
få minutter, og så var hjælpen klar. Torleif Jen-
sen viste sig som en værdig efterkommer af
orangutangen, han klatrede op i træet og hejste
modellen ned i en højstartsline.

Der blev mere palaver og flytteri, inden næste

fly-off start, men stadig fastholdt man samme
startsted. Denne gang var Thomas blandt de hel-
dige, der fløj forbi skoven - han fik de fem mi-
nuttcr sammen med l3 andre. I seks-minutters
starten var det blevet så diset, at modellerne næ-
sten ikke kunne ses - Thomas fik sit mar, selv-

om tidtagernc tils-vneladendc tog tid på en helt
anden model. \len det var i realiteten helt håb-
løst - man kunne højst sc' modellerne lire mi-
nutter med det blotte øje.

Ialt I I mand klarede de 300 sek. og til vores
store overraskelse ville konkurrenceledelsen
fortsatte med endnu en fly-off start, skønt det
var næsten umuligt at se modellerne i bare 5 mi-
nutter med kikkert. Man havde endog en reser-

vcdag næstc dag, som man jo bare kunne have
inddraget til de fortsatte flyvninger - ganske
som det blev gjort i Jugoslavien i 1980. Men nej

- nu skulle en afgørelse trumfes igennem, og de

I I llyvcre skulle igang igen.
Denne gang gik det galt for Thomas. Han fik

kastet modellen helt fladt, hvorpå den i slutnin-
gen af stiget trykkede og endte helt omme i ryg-
flyvning. Derfra rettede den op ved at gå lodret i
jorden og blive hclt ødelagt. Det tog under 20 se-

kunder, så Thomas kunne tage en omstart med
sin Spaniens-model. Det gik så godt, som det nu
kan gå med den model - den I'løj ca. 4% minut,
men I'orsvandt for tidtagerne elter 234 sek., hvil-
ket ingcn kunnc bebrejde dem. Dcrmed bler
Thomas nr. 10.

Vinder blev Vaclar Patck lra T,ic'kko.lorakict
tctratt \lario Rocca. \ikol t.i \aktrll:t.e hr:: 1r-:

RLt.land (lor'rarcrrdc nra.lcr lrii l9:ttt.'1 5;._1-

fricd Reda. Dc' l'ik hcnhold.ri. -i10. -:!-. -r$! qrg

lSl .ck. Dc'rc: tidtacere ila harc lal: -.,::l:g _io-
dc- rrinr'. ir)r \ i andra krinn: ii\.' .r' :iL\-;ll:-in3
ntagai (r\et J ntiliir:lr: .al\ nta.t r:rir':i.

Om arrangementet m\.
Dct r ar <r nd nr:J ijt :::::rs.' l:o:l::i::l olnIring
111-oft'et ig;ir[-;..311 - J:: .i..,::;'.;:;ir- r't r'ilers
i m p on r're n d r- g rr J I r r r; n g : :.- : :it ;. : : :. r Jt .

Dct rar tldc-ligt. ai .1:r:.n!ilnr.r:::: rar tilrette-
lagt af aktire trittlrrrrr'. iJc: aii; ,j.' .",:dranlige
problernati.lc .'tl.r'LclrJl.. \Jr,r:-isnr.cref :a-
ledes, at der lakti.k ikkc r a: \ !'n:.:id.r cllcr bler'
stillct urimeligc krar tii dcltagcr;:r'.

[)roccssingen rar l'orbillcdlig. \'i iik ct nrodc-
tidspunkt, dcr var alsat rim.'lig tid til hclr' hol-

det, og der var så meget mandskab til stede, at vi
var færdige længe før den afsatte tid var udlø-
bet.

Tidtagerne var meget dygtige og meget velin-
struerede. Vi opdagede kun en tidtagerfejl un-
dervejs, idet Thomas' model i gasfly-off'et blev
forvekslet med en anden.

Også udenværkerne var i orden. Vi boede på
et rimelig godt hotel, fik udmærket mad (efter at
have brokket os lidt den første dag ....), osv. Vi
kunne selvfølgelig have ønsket, at alle var ind-
kvarteret samlet - men det er en næsten umulig
opgave for et så stort arrangement.

Ja, og til slut skal de utrættelige hjælpere
nævnes: Kim Køster, Torleif Jensen og Henning
Nyhegn ydede en enestående indsats som hjæl-
pere og hjemhentere på samtlige konkurrenceda-
ge. Man kan unde dem selv en dag at prøve, hvor
meget lettere en konkurrence bliver, når man ik-
ke behøver at bekymre sig om, hvor modellen
bliver af, efter at man har fløjet.

Andrukot' qiver autografer e.fter Fl B-sejren!

Prtrntteot err(ekkelsen blev forsinket, fordi rus-
,arna .for tild og ikke nåede frem lil liden, Til
sitlst heg.t ntlte tnan uden dem - derfor den tom-
rrit ltluds pa skantlen for FIC-hold.

W,Y
'4:: 

a

r\$.

Thoma.s Køster ned sin nye model.

v.;
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Nu har JUMBO også svævere ..r.r
..... fOTUdEN KAVAN - PILOT _ SIMPROP _ PROCTOR - FLAIR - SLEC - SID MORGAN -HEGI - OS - TARTAN - J5 - cbAssociates - DU BRO - BøcER - MINICRAFT - BALSA
- KRYDSFINER - TOP FLITE - BYRON - PRACTICAL SCALE - GREVEN - NOOEI -VERON - CAP - THUNDER TIGER - FIBAERO - WILLIAMS BROTHERS - osv., osv.

M ET R lC K f ra Top Flite er et nyt produkt. Det er en 2-meters begyndermodel. Den er bygget i balsa på traditionel måde. Vingen er dett
og den er iøvrigt udf ort med et modif iceret Eppler 205 prof il. 2-4 kanaler RC. Tegningen er i f uld størrelse og illustrationer giver begynderen
en god hjælp. JUMBO giver ogsa et bidrag - det er prisen kr.423,-(ve.ll. pris er over 600,- kr.) så længe lager rækker.

FUTABA RC-anlæg, der dur .....
F.eks. FUTABA 7FG-E komplei .rn. 4 servoer. akku s. opla-
der og tilbehØr. Udbetaling 75A.- kr..6 raier å 372.-kr.tmd..
ialt kr. 2.982.00.

BØGER
Vi har mange titler pa lager, f.eks.:
The Piper Story 107's, kr.59,50. The Air Racers med 234
racertly f ra 1909-1975, 180 s., kr. 13'1,50. JANES All The
Worlds Aircraft 1980-81 , 880 s., kr. 1.498,00. RC Buyers
Guide, 2.500 modelartikler,290 s., kr.79,50. Krigsf ly 14-18

- de 84 f ly som var med i 1. verdenskrig, 223 s.,702 lo.
tograf ier, kr. 231,00. Aircraft Camouf lage 1907-1954,234
s., 600 ill., kr. 263,00. Model Aircraft Aerodynamics, 266
s., kr. 296,45. Action bøger, modelbøger, ultralights, osv.

Mål med Hansen
AT 1 er et billigt universalinstrument.
Med sine små dimensioner er det let at
have i lommer. Elegant udførelse i slag-
fast ABS plast. AT 1 leveres komplet
med batteri og testledninger. Følsom-
hed 2 kohm/V.
Måleområder:
Jævnspænding 0-1 0-50-250-1 000 V.
Vekselspænding 0-1 0-50-250-1 000 V.
Jævnstrøm: 1-0,5-5-250 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.

BALSA
Vi holder stadig en lav pris på vore balsa-
plader. og vi køber kun den absolut bedste
kvalitet. Normalt har vi alle opskæringer og
hårdhedsg rader.
Eks.: 1000x 100x 1 mm kr.7,35 eller

1200 x 1 00 x 1 2.5 mm kr. 32,00.
HUSK AT vi ka1 senCe 5 kg balsa tildig for
kun 14.00 kr. scm'c.s gtig.pakke.

BALSA.LISTESKÆRER
Lav dig en stor stak f ine lister på et øjeblik
med denne fantastiske listeskærer. Nu kun
kr. 44,00.

10 sek.-lim
JUMBO's nye 10 sek.-lim er bare fantastisk.
I styrke - i anvendelighed og i PRIS. 10
gram i fiks flaske kun kr.30,00 og 25 gram
(JUMBO.FLASKER) til kun kr. 59,00.
Nu kan det ikke betale sig at lade være med
at bygge hurtigt, let og stærkt!

GLOW.MATIC
Ny dansk fremstillet elektronisk gløde-
rørsdriver. Tilsluttes 9-12 volt jævnstrøm.
f.eks. startbatteri, bilakkumulator el.lign. -og ud kommer den kraf t du skal bruge til dit
gløderør. Lige meget om det er 11h eller 2
volt, Hvis diI gløderør skulle drukne. sa
sætter Glow Matic af sig selv mere kraf t pa,
og rcteI brænder sig rent. Omvendt sa sluk-
ker Glow-Matic af sig selv for strømmen.
når motoren springer igang. Du kan se pa
den indbyggede kontrollampe. om dit rør er
OK og om Glow-Matic er i drift. Hele herlig-
heden er støbt ind. sa den er olietæt, stød-
sikker og ,,pille-sikker.. Den er f uldstændig
kortslutningssikker.

Glovr-Matic betyder sikkerhed for forbin-
delser. sikkerhed mod brændte rør og sik-
ker start hver gang. lntroduklionspris kr.
198,00.

JUMB0'H0BBY os.oo 10 30 rra 8.00.21.00



BLERIOT Xl - 1914 v
(3 kanaleQ %-skala stand off model i en meget smuk udførel-
se. Byggesættet er omfattende, alle trædele, udstansede
ribber, alle dele til affjedret skala-landingsstel, barduner og
beslag i massevis. Spændv. 264 cm (korden er 57 cm), motor
10-22 cm3, vægt 4,9 kg. Kr. 1.878,00.

HAWKER "TOMTIT" I
(4-5 kanaleQ Hawker uTomtitn fra VERON er
et sjældent tilbud på det danske marked.
Denne lille fine dobbeltdækker har en
spændvidde på 132 cm og er beregnet til
motorer op til 6,5 cm3. Den kan f lyves på OS
.40 Firtakt FS. Byggesættet indeholder ud-
stansede ribber, alle trædele, tank, hjul,
spinner, dummy motor og beklaedningspa-
pir. Tegning, hardware og bukkede piano-
trådsdele er der selvfølgelig også. Vi har
kun få stykker og de koster pr. sæt kr.
985,00.

SOPWITH PUP V
(4 kanale| JUMBO-FLY, det er skala 1:3.
Dette er den største model i vore tilbud.
Fuldstaendig traditionel i opbygning, dvs.
krydsf iner og balsa. Cowlet er i aluminium,

J-3 CUB i %-skala v
(5 kanaler) J-3'eren er absolut modelbygger"
nes nr. 1. Denne udgave fra PRACTICAL
SCALE er både stor og velflyvende. Bygge-
sættet er i første klasse. Spv.282 cm, vægt
ca. 7,5 kg, motor 20-44 cm3. Maskinen kan
belastes op til 15,0 kg totalvægt! Kr.
1.982,00.

CESSNA BIRD DOG I
(5 kanaler) Skala 1:5. Japansk byggesæt fra N

RUTAKA i samme kvalitet som PILOT. Spv. er !
cm, vægt 5,5 kg og en motor på 10-22 cm3. Byg'
sættet er komplet med alle smådele. Det har v

ret beskrevet i de sidste numre af MAN og Sc,
R/C Modeller. F.eks. er der f ormstøbte vinduer (r

så tiltaget), oplukkelig dør, affjedret halehjul, s
lalandingsstel og instrumentering. Kr. 2.685,00

/4

NIEL
Til ska,
til kr.5

F.16
Moder
ring til
glasf ib
se0.

BE2e >
(4 kanaler). Fotograf iet
er af PRACTICAL SCA-
LE modeller. Skala 1:5
med en spvd. på 202
cm. Motor 10 cm3 OS
FS. Omfattende bygge-
sæt: Hjul, Lewis MG,
skalaudstødning (den
virker!), tank, udstan-
sede metaldele, kabler,
hængsler og barduner.
Du skal kun købe lim,
silke og maling til dette
byggesæt. Kr. 1.954,00.

Ø 33,5 cm. Over 90 cm høj.
Spændvidde 265 cm og vægt
10-14 kg. Motoren: en god
Quadra eller Tartan 44 cm3. 6

.dOver 190 fittingsdele i bygge- %øo-n'.

sættet. Prisen er ikke endelig
f astlagt ved redaktionens
slutning, men bliver nok ca.
kr. 2.800,00.

&$#xp-.
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TIGER MOTH v
(4 kanaler) Skala 1:3,3, den har
en spv. på270 cm og vejer ca.
14 kg. Motor 34-50 cm3 benzin.
Byggesættet indeholder bl.a.
spinner, motorfundament til
Quadra, oppumpelige hjul,
skalainstrumenter, tank, olie-
tankattrap, glasfibercowl og
glasf ibertank og de nødvendi-
ge metaldele og ...... der er
utrolig mange ting. Bygge-
sættet incl. dokumentation-
sark kr. 2.747,00.

t

(5 kanale0 Vi har nogle få af disse store %-skala byg-
gesæt endnu. De er i hårdttræ, dvs. at der er ikke en
pind balsa i dem. Det er grove, robuste, men yderst
velflyvende maskiner. Spv. 270 cm og vægten ligger
på ca. 12 kg til Tartan eller Quadra. Kr. '.l.400,00.

fonr 28 t
bygg"t"n, der ønsker det bedste. Byggesæt fra PRoCTOR
r13,00.

rA BYRON >
:byggesæt i moderne materialer, som vil vaere en udford-
rloten. Komplet sæt med fan, fundament, resonansrør og
'leklædning kr. 4.700,00 (med forbehold for kursændrin-

tlffilt:

PILOT BYGGESÆT V
Yi lører de store PILOT'er, altså Belanca Decathlon, Btrcker Jungmann,
J-3 og Tiger Moth. Alle er enige om, at de mindre PILOT'er er f remragende
i teknik og kvalitet. De store byggesæt er blevet endnu bedre!! Det er mu-
ligt at bygge en Decathlon, så den på fotos ikke er til at skelne f ra origina-
len. De ligger i prisklassen ca. kr. 2.500,00.

.i,.^----
'L'P'> ,.C.

''*t*

STINSON VOYAGER r

*,#' '
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TARTAN TWIN, det er den motor, som man kunne ønske sig under juletræet til sin store model. Den koster her hos os kr. 3.512,00,
så længe lager rækker. Men så er der også en 24 x 6" original TARTAN propel, et sæt værktøj (med af trækker), to standardlydpotter, glø-

derør og et sæt JUMBO-gløderørshætter, spinner og to vandtætte gennemføringer (gas & choker). Specifikationer'.44 cm3,1.600 gram,
2-8.000 omdr./min., 2,85 HK, 5-7oh olie, propelstørrelse 20 x 10, 20 x 8 og 24 x 6.

TARTAN 22 e, en lige så f remragende motor, men 6t-benet. Den er i øleblikket den billigste stormotor på det danske marked. Dens 22
cm3 svinger en 20 x 6 uden besvær, den vejer kun 1.063 gram og kører på f ladt brændstof med kun 5% olie. Den støler ca. 7-10 dB mindre
end den almindelige kædesavs-Quadra. Et godt tip: Køb nu - prisen er rigtig!

Særtilbud:
Dette er et meget eneslående tilbud til seriøse modelkøbere. Et stk. færdigbygget
NIEUPORT 11 (PROCTOR) med OS .61 FS firtakt, komplet nyt FUTABA 7-
kanalsanlæ9, monterede servoer, trådhjul, cock.pitindretning, skala-motor osv., alt-
sammen i usandsynlig f int håndværksarbejde. Modellen er særdeles velf lyvende og
solid. Skala 1:5, spændvidde 155 cm. Fast pris: Kr. 15.000,00 kontant ved levering.
Seriøse købere kan på vor telefon aftale tid for besigtigelse.

TU MLER
Det er med glæde, vi viser en danskbygget
begyndermodel på disse sider. lsær fordi
FIBAERO's TUMLER er velkendt på vore
f lyvepladser. Glasf iberkrop, balsabeklædte
skumvinger, landingsstel, motorf undament
og udsavede spanter mm., gør det til en leg
at samle TUMLER'en. Spv. 149 cm, vægt 2,0
kg. molor 3,5-6,5 cm3.
Med halvsymmetrisk profil og krængror (4
kanaler) koster byggesættet kr. 580,00.

Med Clark Y prof il uden krængror (3 ka-
naler) koster byggesættet kr. 545,00.

Alle tiders JUMBO motor!
r5

'I

I

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

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

Vor telefon 05.66 16 30 er hårdt belastet om eftermiddagen. Benyt formiddagen -hvis du kan. Telefonen er åben fra k|.8.00 til 21.00. Hvis du ikke får det, vi har lovet
dig - så ring igen - så vi kan rette vor fejl. Vil du besøge os, er du velkommen -
ring først, det er kedeligt at gå forgæves. Vi giver god service.

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

34---, €
51 g

JUMB0'HOBBY os-oo 1o g0 rra 8.00,21.00



sentligt, såfremt glæden ved modelflyvning fort-
sat skal bestå.

Nu er min erfaring begrænset til linestyrings-
konkurrencer, nærmere combat, hvor vi også
har arrangeret fly for fun weekend'er - her har
ri blot kaldt det for træning.

BENNY FURBO
Cypres Alld 34,2'770 Kastrup

Fond
for VM-deltagere Overhold arealreglen

Ihukommende diverse forskellige modeller i

Good-Year klassen ved DM-82 i linestyring, sy-
nes jeg at følgende skal præciseres vedrørende
modellernes størrelse:

Udgangspunktet for modeltypen er de af fa.
Good-Year sponsorede >fomula l< pylonracere,
der tog deres begyndelse i 1947.

i Good-Year!

Reglerne for disse fly var meget strikse og i
forbindelse med planareal var det bestemt, at

hovedplanarealel skulle være minimum 66 kva-
dratfod.

Da vore modeller skal være l/8 skala af disse

fly, vil vort minimumsareal være at regne efter
følgende formel: 66 x 0,092164, hvilket giver af-
rundet 9 dm2.

Altså er konklusionen (hvilket reglerne a/tltl
har sagt), al en Good-Year model skal være min.
9 dm' på hovedplanet.

Det er på tide. at deltagerne strammer sig op
efter reglerne!

JENS GESCHWENDTNER
Spidslodden 6, 2770 Kastrup

Hvis du vil give din mening til kende
i Modelflyve N))t otn et eller andet,
så send et lceserbrev til blqdets
odresse. Indlceg til nr. 6/82 skal være

fremme senesl d. 5. novernber.

Efter at have læst \Iodelfl1e \1r nr. 1282, hvor
der var en god dækning af \'\1 i srand-off skala,
og hvor der igen blev revet lidt op i en evenruel
fond, der kunne hjælpe med at få flere med ril et
sådant stævne, har jeg her et forslag:
l Sæt årskontin_sentet l0 kr. op, der skal ga

ubeskåret til en sådan fond.
2. Lad de forskellige klubber landet over samle

penge ind ved steevner (i en lille kirkebøsse,
måske).

3. Opret en girokonto til frivillige bidrag. Man
kunne evt. forsøge at få penge ind ved loppe-
markeder.

4. Lad folk betale en frivillig annonceafgift ved
annoncer til >Opslagstavlen<. (lkke tvang,
men det kunne lade sig gøre ad frivillighedens
vej at betale et symbolsk beløb).

BIRGER PEDERSEN
Hunedal 13, Aalborg Øst

Fly for fun eller
konkurrenceflyvning

Tegn Abonnement!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve Nyt lande med et
brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnement! For kun
12,- kr. får du det sidste nummer i 1982-årgangen tilsendt med post, så

snart bladet udkommer.
Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Når nr. 6/82 ud-

kommer, får du det tilsendt sammen med en regning og et girokort, som du
bedes benytte ved betalingen.

Gamle blade
Vi har hele årgang 198 I på lager endnu. De seks numre sælges fortsat for
65,- kr. Desuden har vi 5 endnu ældre blade på lager, som sælges enkeltvis
for 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, sd skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Jeg har i et stykke tid funderet over, hvori for-
skellen i disse flyveformer ligger og har egentlig
aldrig kunnet finde nogen dybere forskelle, men
så i sidste nummer af Modelflyve Nyt var der en
artikel under overskriften: Om at træffe nye
venner.

Selve artiklens ordlyd skal jeg ikke komme ind
på, da læserne formentlig selv har læst den. Så
jeg kan gå lige på med det, som fangede min op-
mærksomhed. På trods af en tidligere påstand
om, at hobbypiloter ikke interesserede sig for
konkurrencer, så arrangerede man en landings-
konkurrence. Efter min opfattelse beviser det til
en vis grad, at der egentlig ikke er nogen forskel
mellem fly for fun og konkurrenceflyvning, blot
lindes der ikke konkurrenceklasser, som interes-
serer alle, men de kan laves. Et af formålene
med fornier nle stævne var at træffe nye venner i

:amme "trranche<, hvilket nok må siges at være
udtaii ! konkurrencefll'rning, hvor det i sagens
natur jkke kan undgå:. at man møder både dan-
ske og udeniani:1,e,'lidelsesfæller<.

En anden ar:ag til dc iorholdsvis få konkur-
rencepiloter her r lancie: cr måske, at mange be-
tragter konku:rer;eiilrrin_r som noget meget
vanskeligt eller ma>k; ion Jn ne,set t'kold< mo-
delflyveform. Arsaee:. .crr. ,ie-r kun kan gætte
mig til.

Det er også naturligt a: .trit:_:c on. hr orfor jeg

blander mig i dette emn!.. os .r3r:: kan kun ræ-
re: Jo flere, som dlrker konk:::er:e nrerr. eller
mindre intensivt, jo flere impuise: r:, i.': blire
tilført vor sport, og dermed r il \ i :o:;r.n:ij,! alle
få glæde deraf.

Det er også helt sikkert, ar ieg genrern mrn
deltagelse i konkurrencer er kommer ril ai I'end:
cn masse herlige menneskcr o-s samtidi-st ha:- iir-r
min viden og mine færdigheder forbedrer hurij-
gere og lettere end ellers, hvilket ikke er uræ-

Hermed bestiller jeg:

! Abonnement for 1982 fra nr. 6/82
(l blad), pris kr. 12,-.

U Årgang 1981,6 blade, pris 65,- kr.

n 5 gamle blade, tilbud: 25,- kr.
(det er nr. l/7'7, 6/'18, 2/80, 5/80
samt 6/80)

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

1977:!IllI
1978:IIllI
t9'19:lIIll
1980: IDlltl
l98l: tr U ll Ll n
t982:!nlt]fl

Navn:

Bladene fra 78l80 koster 9,- kr. pr. stk.
Bladene lra 1981 koster ll,- kr. pr. stk.
Bladene fra 1982 koster 12.- kr. pr. stk.
Alle priser er incl. porto.

ll 

- 

stk. samlebind å kr. 26,50
i farverne:
r- eul -- blå . rød fl beige Il grøn

r

I Nr. 6

-t_.

I
t,-l

L]

Adresse:

Postnr. /by:
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DM i stand-off skala
med mange nye ansigter
I sidste nummer af Modelflyve Nyt skrev
jeg en masse om VM-skalastævnet i Reno,
USA - et stævne, der selvfølgelig var en
oplevelse af amerikanske dimensioner, alt
er jo stort over there - og det var jo også
virkelig en oplevelse. Alle disse perfekte
modeller var skønne, og det var dejligt at
opleve skalakammerater fra så mange for-
skellige lande.

Den 21.-22. august blev der så afholdt
Danmarksmesterskab herhjemme i stand
off-skala. Sikke noget småpjat oven på et

VM, vil de fleste nok tænke, og så var vir-
keligheden, at man sad med en varm glæde

i hele kroppen efter dette stævne.
Det var Borup Modelflyvere, der stod for

arrangementet, og det var virkelig velorga-

niseret. Vi kan faktisk herhjemme, både i

Jylland og på Sjælland, og Borup klubben
på Midtsjælland havde endda aldrig prøvet
et så stort stævne før i sin seks år lange leve-
tid. Vejret var os Gudskelov venligt stemt,
selvom det ellers gav os spænding nok. Der
var storm og regn på begge sider al denne
weekend, men vi var så heldige, at blæsten i
løbet af lørdag eftermiddagen tog af, og
søndagen var bare fin. Der blev da også et

stort publikumsbesøg, og det gav jo rekla-
me for vores skalasport. Disse stævner lor
skalafl1, er gode til at give RC-sporten
good-*ill ho,s lolk.

Der var tilmeldt l2 modeller. men to
faldt fra. den ene model laldr ned inden
stæ\'net, og piloten til den anden ialCr selr

Danmarksnester Poul.Mtinsbergs Saob
Supporler T-17, der opnåede stævnets bedste
statiske bedømmelse.

ned af en stige, den slags reducerer jo antal-
let. Det var Herbert Christoffersen, som
havde glædet sig til at stille op til DM efter
at have gjort sine erfaringer ved VM, men
så får han minsandten den skøre id6 at ryd-
de op på sit loft, og det gjorde han så godt,
at han rent glemte at se på stigetrinet, da
han skulle ned, og faldt baglæns. Der skete
heldigvis ikke det helt alvorlige, men han
var da så medtaget, at han måtte nøjes med
at tænke på os i Borup.

Her var man selvfølgelig skuffet over ik-
ke at se hans skønne Catalina, - men, selv-
om der kun var en veteran med, og de øvri-
ge ni mødte for første gang til DM; hvor
var det dejlige modeller. Jamen, man blev
så glad, og så var der næsten alle tids-
perioder af flyvningens historie repræsenre-
ret. Det ældste var et Hanriotfly fra 1910,

og det yngste en moderne jager, en F-16 fra
1976. - Standarden var sine steder impo-
nerende god. Her blev vi givetvis præsente-
ret for et nyt kuld skalaflyvere, der nok kan
tage konkurrencen op med vore veteraner.

Det blev nu stævnets eneste veteran,
Poul \Iiinsberg fra RFK, der løb af med
pokalerne som 1982's Danmarksmester i
stand-ofl skala. Han stillede op med sin
model fra det nordiske mesterskab sidste
år, sin Saab-Supporter T-17, og han opnåe-
de stævnets højeste skalapoints i den stati-
ske bedømmelse. Poul Miinsbergs flyvning
viste, at det betaler sig at komme til stæv-
nerne så ofte man kan. Man bliver bedre og
bedre for hver gang og kan altså ende med
dette smukke resultat.

Nummer to blev Ren6 Jeppesen, der her
mødte op med en smuk model af en Pfalz D
XII fra 1918, samme slags som svenskeren
Michael Carlsson scorede en andenplads
med ved VM-82.

Nummer tre var Svend Hjermitslev fra
Skagcn med en F-16 model. Svend var iøv-
ri,rt den. der i Borup opnaede de fleste fly-
\ L'tLrinii. o_s del Var imponerende at se ham
:ii::1.' f :r noCcl. :a dct sugede i vores mel-
.r'::j-.,.. D:r rar god og rigtig skalaflyv-
:.a_:. i;rL r isic' os.

E: ::gii,ri hjerteligt tillykke skal disse tre
:-.uri;r og modelbyggere have, men der er
::.;nu en ting, jeg må nævne, og det var vo-
:!- Jommere. På nær 6n, var alle lra vor ny-
ud.lannede dommerstab, og jeg var glad
ior den sobre og ærlige måde de greb deres
opgave an på. Men vore dommere har også
faet en grundig uddannelse, og det er også
ræsentligt. Uden tillid til en god og retfær-
dig dommerstand kan man ikke afholde et

stævne med succes. Og vi er nu så lykkelige
her i skalagruppen, at vi kan sige, at vi har
gode dommere. Hele dommerstaben har en
høj standard, og det må være en tryghed
lor alle deltagere. Og husk på, at deres op-

_eave ikke kun er at sidde og dømme, de står
alle til jeres rådighed som en slags skala-
konsulenter. I kan ringe til dem, hvis I får
brug lor råd og vejledning. Adresselisten

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens



Søren Dahl Jensr:rts .\i,ulturt
I

over dommerne kan I linde i \lodeltlvve
Nyt nr. 3/82.

Det var et dejligt DNl-stævne i Borup, og
det lover godt lor skalasporten i Danmark.

Benny Juhlin

NB! Da vore træf og stævner gerne skulle spre-
des over hele landet, søger vi klubber, der vil på-
tage sig disse arrangementer for 1983. Send mig
et par ord inden slutningen af november, min
adresse står på de officielle sider bag i bladet.

Rcsultal fra DM i sland{)ff lkila:
l Poul l\tritrsberg, RFK
2. Rene S. Jeppe\cn, Koge \lrrdeltl\!cklub
3. Svend Hjernitslc\, Slac.n RC
,1. Bjarne Andcr\cn. Kose \loJcltlrrcl(lub
5. Finn Rasmusrcn. S\Jt\n. \1oJ:ljl)\ellub
6. Kai .{ndersen, Borun \1ir,lr'ltl\\crc
7. Irril\ Stcflcn\.r. Il,): i|1 \1,.-l,t'i\ \.tJ
8. Ilo L\bcl. \1t)d.lli\\i\ir..1.,r: ll!,.i.,1: r

9. Søren D. .lensen, Srdll:l:1. \1c.::lLrr:'rlLrr
10. Knud E. \lilnkel. KFg.' \loi.li\!-ili.r

Øverst Frils Steffensens Hanriot, derunrler B.iur-
ne Andersens Zlin 526-AS Akrobut og tterler.<t
Knucl Milnkels DH 82 il Ti.ger .\Ioth.

Brev fra en veteran
Via Frits Steffensen er
nedenstående brev fra Marcel
Hanriot kommet os i hænde. Og
da emnet for brevet er Marcel's
oplevelser ved DM i stand-off
skala, mener vi, at det må være af
stor interesse for Modelflyve Nyts
skalainteresserede læsere.

Kære skalavenner!
Mit navn er Marcel Hanriot, det var mig,
der i l9l0 fløj min fars monoplan til en
pæn placering ved Lanark. Det var sjovt at
se en Voisin og en Bleriot lige i halen hele
vejen rundt på de 82 km - og så tog det
kun en time! Jeg sagde også til min far, at
hun rystede faelt ved den svimlende fart -hun har det bedst ved de 70.

\/ores glæde var stor, da vi begav os på
rei til Borup \lodelfl1r'ere - herligt, at ii
nu skulle i aktiritet igen. \le_eet stør på bæ-
replanerne matte ri tjerne - 72 år sætter
sine spor!

Som ved Lanark mødte der os hundrede-
vis af tilskuere, - men hvilken forandring.
Mange fly så helt anderledes ud. Ved siden
af os stod et andet monoplan, F-16 hed det
vist, jeg bemærkede godt at piloten så me-
get tilfreds ud, så jeg nænnede ikke at øde-
lægge hans dag ved at lortælle ham, at han
aldeles havde glemt at montere både bardu-
ner og stræbere - ikke engang en krukke
dope var der at se i hans værktøjskasse -stakkels fyr! - Forresten lærte vi også lidt
dansk, mange piloter udbrød >Cyano!< -nu ved vi, at det betyder reparalion.

Dejligt at se det store stævne forløbe
planmæssigt trods det skiftende vejr. Alle,
lige fra officials, dommere og ølsælgere, til
piloter, mekanikere og publikum, arbejde-
de for at gøre stævnet til en oplevelse.

Så var det vores tur - værsgo' - 12

min. - kontakt! - flyv et program, der
indeholder de mest halsbrækkende manØv-
rer. Nu har jeg fløjet i flere år uden at løbe
ind i et stall - denne frygtede tilstand, som
er modige piloters sande rædsel, en ulykke
der rammer i flæng og har splintret så man-
ge prægtige maskiner. Reglerne skal lølges,
jeg må ikke nøjes med disse rolige forbi-
fli'vninger, som jeg holder så meget af. \/ed
Reims kunne jeg lave så mange, je,s r ille -men nu skal Hanriot'en pines og plages! -og så disse kedelige geometriske trekanter
og firkanter, som skal flyves, som var det et

damptog på skinner!
Og hvilket hastværk, mine venner ....

Ved Paris kunne vi nyde det frodige land-
skab under os, vi kunne hilse på de arbejd-
somme bønder på høstlandskabet - men
se nu her over Kløvested, bare 12 min. -
ak!

Håndtaget lrem - 7.000 omdr., hun sti-
ger i en svag vinkel - et let sug i maven -vi er airborne - pas på de små vindstød,
der kommer strygende ind fra højre - til
venstre forsvinder tre dommere ud af syns-
vidde. Hvilken herlig musik, 26 pibende
barduner blandet med klapsalver og en
spindende OS 4-takt - 

jeg er på vej!

Overshoot begynd! - Roligt, gassen tre
klick ned - fint - øjenhøjde, hold den der

- lidt endnu, publikum vinker - nu kan
jeg høre, de klapper - jeg hæver hånden til
en venlig hilsen, lorresten underligt, piloter
nu om dage ikke viser denne gestus - tider-
ne har jo ændret sig, og der ryger nogle
kostbare sekunder. Ellers må jeg indrøm-
me, at jeg ka' li' at se samtlige gæster i
øjnene under en langsom forbiflyvning.
Hvor synd for den modige pilot i F-16, han
har kun tid til at se på en kunstig horisont.
Selv jublen fra publikum kan vores ven i F-
16 ikke høre, han flyver jo fra lyden!

Pokkers!! - mit lommeur, som jeg har
klistret op ved'siden af gashåndtaget i ven-
stre side, fortæller, at tiden er udløbet. Så

er det bare ind på finalen - hvad var det
for et drøn! - himmel! - der sprang en
bardun - trimmet forsvinder - hun ry-
ster, trækker til venstre, jorden nærmer sig

- fuld trim til højre - arrer kontrol -hvor er Klør'ested? - Der! - ind på kur-
sen. Smæld i luften, det er den løse bardun-
ende med sin kovs, der banker på kropssi-
den. Nu haster det, - mon dommerne gav

bonuspoints for, at jeg reddede livet? -ncd med gassen - landingscirklen nærmer
sig! Landingscirkel?? - hvorfor er den
egentlig rund? I l9l0 var den da firkantet

- nah. det er nok fordi man vil hædre

-eamle Ellehammer for sin flyvning i tøjr på

Saltholm - tre klick mere ned - sådan, ja
1..100 omdr. - støt lidt på højden, hun ta'r
græsset - hjulene ruller - farten løber af

- hun står i cirklen - hjemme igen - lær-
kerne kvidrer - der klappes igen, ovcr-
dommeren trykker mig i hånden - flyvnin-
gens historie i Kløvested - en dejlig dag.

Venlig hilsen,
M a rce I H a n r i c,t t - S t e ffe nse n
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Lady Morfin
- fin A2-model

af Jørn Rasmussen

Jørn Rasmussen har siden 1977
været en af de - ofte den -førende danske A2-fl1ver. I år har
han efter en delvis flyvepause
(som bl.a. er blevet bru-et på
Mette, hans nyfødte datter) slået
til for alvor ved at vinde NM på
Vandel og dagen efter Jyllands-
Slaget. Begge konkurrencer blev
vundet med fuld tid - og han
fløj med den her viste Lady
Morfin fra 1977.

Lady Morfin er en typisk eksponent for de

modeller, der blev lavet i Danmark i tiden
omkring VM 1977 i Roskilde. Det var ud-
viklinger af den modeltype, som i 1974-75

blev introduceret af Leks. Thomas Køster,
undertegnede og andre.

Omkring 1975 var russerkrogen stadig
helt ny for de fleste danske A2-flyvere, og
vore modeller var i store træk kopier af de

kendte russiske A2-modeller - l.eks. Ek-
thenkov's VM-r'inder lra 1973.

Erfaringerne med denne >>lorste genera-
tion< af russerkrogsmodeller i Danmark r i-

ste tydeligt, at der var meget aI henle rned

russerkrogen - men også, at vi skulle byg-
ge stærkere vinger, end vi var vant til, og at
modellerne i det hele taget skulle holde til
temmelig meget mere, end vi var vant til at
byde modeller uden russerkrog. Samtidig
med kravene til styrke, var der også et sta-

dig mere mærkbart krav om høj stillevejrs-
tid. Disse krav kunne være vanskelige at
kombinere, især hvis man ikke havde fan-
rasi til andet end at mene. at højere stille-
r ejrstid kun kunne opna-s ved større spiend-
r idde.

Resultatet blev en række modeller med

centralplaner med mindre korde ved knæk-
ket end ved roden. Jørns Lady Morfin er en

af disse modeller. Takket være den dobbelt
tilspidsende vinge har Jørn fået spændvid-
den op på221 cm mod omkring 205 cm for
de tidligere modeller. Resten af konstruk-
tionen er helt almindelig - haleplan på 4,5
dm:, momentarm på 67 cm, tyngdePunkt
på 5690.

fortsættes næste side
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Haleplansprofilet er ret tykt - det kan
være årsagen til, at Jørns katapultudløsnin-
ger ofte er mere flade, end hvad vi ellers
ser. Hvor de fleste andre modeller nærmest
vælter i vejret i et sving ind i kurvet efter
katapulten, kører Jørns for det meste lige
lrem og holder hastigheden længere end de
fleste andre modeller. Hvad der er bedst,
kan jeg ikke algøre - forskellen er næppe
særlig stor.

Tegningen giver iøvrigt alle relevante op-
lysninger for dem, som skulle få den gode
idd at bygge modellen. Dog skal man være
opmærksom på, at Jørn på sine nyere mo-
deller har beklædt torsionsboxen med tyndt
glasfiberklæde påsat med Hempadur (to-
komponent epoxy-lak) for at styrke vingen
yderligere mod vridninger. På Lady Morfin
er vingen beklædt med tyndt papir på tor-
sionsboxen og med tykt papir på resten.

Russerkrogen
Vi gentager tegningen af Jøtn russerkrog,
som kan laves af enhver, der forstår at bru-
ge en loddekolbe. Bemærk, at krogen selv-
følgelig skal monteres skråt bagud i krop-
pen (som vist på tegningen af Lady Mor-
fin).

På de nye kroge har Jørn sat en bund-

skrue nederst på krogen, således at fjede-
rens forspænding kan varieres trinløst.
Bundskruen er en stump af en bolt, hvori
der er boret hul til pianotrådskrogen. Der
skal skæres gevind til bundskruen i mes-

singpladen.
Udførlig beskrivelse af Jørns russerkrog

kan findes i Modelflyve Nyt nr. 4/77, som
man kan finde på biblioteket, hvis man ik-
ke selv har det. Per Grunnet
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Så er jumbo-
kunstflyvningen i gang

I forbindelse med AMC's jumbotræl i År-
hus den 7. august blev der afviklet en
egentlig konkurrence i jumbo-kunstflyv-
ning med deltagelse af Bruno Hedegaard og
Jens Olsen, begge fra AMC. Og ved DM i
kunstflyvning en uge senere i Holstebro
blev der igen fløjet en jumbo-konkurrence,
denne gang med deltagelse af Erik Toft,
NRC og Bruno Hedegaard. Et par stykker
mere havde meldt sig, men blev forhindret i
at komme. De tre, der indtil nu har fløjet,
bruger alle Laser 200, og vort billede viser
Bruno's eksemplar af racen. Den har en
spændvidde pa 220 cm, og motoren er en
Tarlan 44 cmr (omtalt i Modelflyve Nyt nr.
4/82).

Ved beg_ee konkurrencer fløj man et
forenklet program, der ser sådan ud: 3 ind-
rendige loops, rygflyvning, dobbelt immel-
man, langsom rulning, stall-turn med 2

kvarte rulninger, cubansk ottetal, 3 om-
vendte udvendige loops, firepunktsrulning,
top-hat (uden rulninger) og 2 rulninger i
modsat retning.

Bruno fortæller, at det tager meget læn-
gere tid at lave en manøvre, end vi er vant
til, da modellernes flyvefart kun er omkring
halvdelen af en almindelig kunstflyvnings-
models. Det her nævnte program varer ca.
9% minut, selvom motoren starter med det
samme,

Det er tanken at holde last ved dette
program også i 1983, hvor grunden nu er
lagt til en større aktivitet i denne klasse.

Ole Meyer

oY-2268
Registrerin gsmæ rknin g
Selvklæbende, glasklare transfers til reglementerer mærkning al dit tly,
præget med dit RC-nr. isorr larve på 6t stl,kke plasric i tlkkelse 0.06
mm, størrelse 35x 190 mm. Leveres i pose med 25 stk. for kr. 55,- incl.
porto. Leveringstid 4-5 uger.
Send bestilling med RC-nr., leveringsadresse samt kr. 55,- ichcck til:

Knud Hammeken
Kr'ædehaven 53, DK-2600 (ilostrup

I
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Bygning af en Good-Year model
- Fjerde afsnit i artikelserien, der kan sætte alle i gang med

øt bygge en linestyret racer-model med succes!

Hermed bringer vi fjerde afsnit af
Jesper Buth Rasmussens mammut-
artikel om Good-Year-klassen for
linestyrede modeller. Hris du ikke
har læst de tre foregaende afsnit,
så kig efter dem i \lodelfl1've Nyt
nr.2,3 og 4/82.

Trimning af motorer
Hermed mener ieg ikke en tuningsvejled-
ning til knallertrodder. men en gennem-
gang af, hvordan man sikrer sin motor en
lang levetid meci den ]'delse, labrikanten
har tiltænkt dc.n.

Der er skrer et mange gode artikler om de
forskellige afskvgninger al emnet, så jeg vil
nøjes med at komme med nogle råd og ad-
varsler.

Alfa og omega for en motor er, at den er
ren. Helst steril, men da dette er svært, må
man nøjes med at holde motoren fri for
snavs, jord, græs og især balsaspåner.

Pak den ind i en ren klud, når den ikke
kører.

Inden et stævne (evt. også inden en træ-
ningsdag) bør man adskille motoren så

meget, at man kan komme til at rense stem-
peltop og kompressionsstempel for det kul-
lag, som aflejres under kørsel. Detre lag ko-
ster effekt o*c stabilitet gennem c-n darligere
køling af stemplet.

Til at fjerne kullaget bør man anvende en
stump nylonsvamp af den slags, der bruges
til gryderensning. Sandpapir ogleller file er
totalt bandlyst! Man må ikke pudse stem-
pelsiderne. Samtidig skylles lejerne igen-
nem med petrolcum og gives to dråber sy-
maskineolie.

Ud over dette bør man lade motoren væ-
re. indtil der er mistanke om slid eller andre
lejl. Især skal man holde fingrene fra
krumtap og lejcr, da man let ødelægger de
linc' pasninger ved at knokle lejer og krum-
tap ud al huset.

Le,terne bcrr r;crc så gode, at krumtappen
blirr'r r:a.'l.ir. nted :ølen nedad, når krum-
taphu.:-: :'....;:-. r andrct og drejes en hel
omsans :::;:. Dr- :ra ihvertlald ikke virke
,eru,redc. :.i: :.:i:ll:tnpen dreies rundt.
Plejlst;tng::-:r. .\i.'...:3 iidr-n slØr og riv-
ninger.

Stempel oi J,...:.J:: .i.:i r:crc uden riv-
ninger og rrmel:_:'. :.-::. D:::: .irrcr man sig
ved at pOler.' .ir-ilr--::ri;: ,-.3 lorlabnin-
ger ganske let nteo :.rr_::i :.:.: .:::-.-gelltcr-
red, inden moloren i:a::;. ..-:.:!' gang. Et
cylindersæt er lørst og l-:3::.:;r iic\irrrCfl
er svær at starte. elle: r::.: :..:'.:-J..:\\:.-
topstykket kan røre .rem;..::.

Man bør altid følge ia'b:i\3:.:.:r.::.\r--
ringsvejledning, indtil man e:.r r::j:u:.. i:
man selv kan vurdere en nto:ol.::..:-,:-*.

Det er en misforståelse at tro, at en tu-
ning går ud på at file så store huller i cylin-
deren som muligt, da de fleste motorer er
timet til omdrejningstal langt over de an-
vendte i Good-Year. Karburatorens diame-
ter er et mål for, hvilket omdrejningstal
motoren arbejder bedst ved.

Til en 7 x 6 Taipan vil man til en RV-
motor kunne anvende 3,5-5 mm og til en
Fl-motor fra 2,5 til højest 4 mm diameter
(hvis nåleskruen går midt gennem indsug-
ningshullet, kan man lægge l-1,5 mm til
diameteren). Ved støtte karburatordiamet-
re vil motorens evne til selv at suge brænd-
stoffet falde drastisk, hvilket kan gøre det
umuligt at regulere brændstoftilførslen.

Har man accelerationsproblemer og ens

dysenål er skruet langt ud (10-15 omgange),
kan man prøve en karburator med I mm
mindre hul.

På de motorer, hvor kompressionstop-
stykket er todelt, skal man regulere toppak-
ningsantallet, så inderstemplet er 0-l mm
højere end yderkraven. Inderstemplet må
aldrig krybe end i forbrændingskammeret.

Justering af liner og cut-off
Justering al liner er det sidste punkt, inden
ens udstl'r er fl1'r'eklart, og uden diskussion
det rigtigste. da sjusk med liner kan betlde
stor risiko lor eget og andres liv og helbred,
foruden at man risikerer at ødelægge model
og motor.

Der sættes linesamlere på modellens ud-
løringsliner og håndtaget.

Først laves øjerne ved modellen, derefter
udmåles linelængden; denne skal være
15,92 m fra kroppens midte til håndtagets
midterlinie. Så kan man lave det ene øje på
håndtaget. Inden det sidste bukkes, skal li-
nens længde justeres, så roret er neutralt,
når piloten giver neutralt ror med hånden
på brystet.

Dette er for de fleste piloter, hvad en

kunstflyver ville kalde en smule dyk. Dct
vigtigste er, at piloten, under alle forhold,
kan give op, neutralog en smule dykror.

Hvis roret ikke bevæger sig let op og ned,
kan det være lordi linerne har snoet sig
sammen. Tag den ene line af håndtaget og
træk linerne igennem med en tør klud, lra
model til håndtag. Linen sættes på igen.
Hvis linerne er meget beskidte, bør man
fedte dem af med en klud med renset ben-
zin eller lignende.

Nu skal cut-off'et justeres.

Piloten skal kunne give en lille smule
dyk, før cut-off-linen bliver stram, og han
skal kunne udløse cutten ved at give luldt
d1'k, uden brug af de store muskler.

Kan dette ikke lade sig gøre, skal det ret-
:e:. inden modellen slippes løs. Visse ty'pcr
:langccut kan være svære at få til at arbcj-
d: lct.

Efter den første flyvetur skal der sikkert
justeres om, da piloten så er helt sikker på,
hvor neutralror ligger.

Sikkerhedseftersyn
For at skåne udstyret og sine omgivelser for
styrt o.lign. skal man før hver flyvning sik-
re sig, at:
l. Linesamlere er lukkede og sidder lige;

de kan let vride sig t/z gang, når linerne
har li-eget på jorden.

2. Linerne kan klare en trickprøve på 20
G (ca. l0 kg); dette svarer til, at meka-
nikeren er lige ved at slippe modellen
og skrige >Vold!< (Man behøver ikke
en fjedervægt hver gang, bare hiv før
hvert heat).

3. Propellen sidder fast: Sæt galfelnøglen
på og prøv at spænde den.

4. Motoren sidder fast: Før hver flyvedag
skal man spænde efter med en skrue-
trzekker. Før hvert heat skal man tage
ved om propel og krumtaphus og vrik-
ke med motoren.

5. Nåleskrue og kompressionsskrue sid-
der fast, og sidder fast hvor man sidst
stillede dem. (Utallige er udgået pga. en

drejende nåleskrue eller kompressions-
sk rue).

Under første optankning sikres at:
6. Tanken er tæt og sidder fast.
7. Alle slanger er hele og sidder rigtigt,

uden at klemme.
8. Cut-off'et kan aktiveres.
9. Piloten har vendt håndtaget rigtigt, og

10. kan udløsc cul-ofl'et.
Under opvarmning skal mekanikeren lægge
mærke til, at:
I l. Model og motor ikke vibrerer merc end

normalt.
12. Der bruges den normale tid på at varme

op.
Alle afvigelser fra normalen, især vibratio-
ner, skal undersøges.

Det er me-qet at huskc, men de flestc
punkter bliver hurtigt selvlølgelige, så det
er dumt at sn1de. De førstc lire punkter
.ska1 udføres hrer gang.

Opvarmning og justering
af motoren
I opvarmningsperioden skal mckanikeren
v;cre mcget opmicrksom på de signaler, en

motor udscndcr. Der er stor I'orskcl på,
hvor længe !'n motor er om at varmc op til
kørselslempcratur, og hvor længc den kan
køre med max-omdrejninger, før den var-
mer (falder i omdrejninger og lår gradvist
en hardere, anstrengt lyd). Dct cr under-
ordnet, hvor lang tid der bruges, barc det er
den samme tid hver gang.

Som eksempler kan nævnes motorer, der

.fortsæltes ncesle side
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kan køre 5 min. uden besvær og andre, som
kører l0-15 sek., før de skal stoppes. Det er
ikke motorfabrikatet, der er afgørende,
den samme motor vil sjældent opføre sig på

samme måde i forskellige modeller.
Inden vi gennemfører en heat-opvarm-

ning, lige et par ord om hvordan man basis-
justerer sin motor.

Motoren sættes på tilkøringsindstillingen
og udstyres med flyvepropellen (team-race
folk anvender tit en speciel opvarmnings-
propel med mindre stigning, men det er ik-
ke nødvendigt i Good-Year). Propellen skal
i stå i en stilling, der svarer til viserstillingen
på et ur mellem ca. 20 minutter i 2 og kvart
i 3, når stemplet står mod kompressionen
(dvs. lige eiter at udstødningsporten er luk-
ket).

Der tankes op, motoren >tØrnes( et par
gange, og den startes ved at trække den
hårdt og hurtigt mod og over kompressio-
nen. Man bør ikke slå en motor igang, det
skader både hånd, model og motor.

Man bør træne et par gange uden brænd-
stof i motoren i at trække hånden helt igen-
nem og fri af propellen. Det er bedre at lade

kroppen stoppe håndens ber'ægclser end
overlade det til propellen at smide lingeren
ud.

Når motoren er i gang. justerei og \ar-
mes motoren (hold evt. hånden mellem cy-
linder og propel), indtil den går så nogen-
lunde jævnt. Så knibes motoren (der lukkes
ned for brændstoffet), indtil motoren be-
gynder at hugge ogleller sætte ud. Derefter
gives der lige så stille mere kompression,
indtil man kan høre, at motoren stiger i
omdrejninger og begynder at gå renere.

Man skal være så nærig med kompres-
sionen som overhovedet muligt.

Dette gØres, indtil motoren går ned i om-
drejninger, eller varmer. Så åbnes %-%
omdrejning for brændstoifet.

Motoren skulle nu gerne gå rent og være
klar til første prøvetur. Dcr tankes op, star-
tes, og modellen sendes afsted, når den går
rent.

Hvis motoren efter nogle meters kørsel
på jorden begynder at knalde voldsomt, for
dcrelter at stoppc helt, er motoren enten:

- Stærkt underkomprimeret (ikke sand-
synligt), eller

- får lor lidt brændstof pga. f'orkcrt
tan k placcri ng.

Dette afhjælpes ved at give motoren l-2
om-qange mere br:endstol' (til den går en

anelsc ned i omdrejninger og får en dybere
lyd) og så prøve igen.

Hvis motorcn nu racer hårdt op i om-
drejninger, sætter ud og stopper efter t/t-th

omgan-q, er det tanken, som virker kniben-
de under accelerationen. Hvis tanken cllcrs
L-r la\ et. sa der er brændstol omkring føde-
ror!'r hele tiden, kan problemet afhjælpes
icd at lllttc- motoren 3-,5 mm længere ud
fra krLrpp!'n r ed at lægge plader (ikke
spænde:kir er) undcr rnotorbjlclkerne.

Kan man ikke gorc dettr' umiddelbart,
ma man abne .a rnac3i for nalen. sont det

er muligt, uden at motr)r!-n gar ud.
Dog er det meget '\.'.rl ior pilotcn :rt
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Jesper Bobjerg tned sin Good-Year-model klar
til start. Fra D,)t 1982.

starte med en model uden kraft til accelera-
iion. og modellcn kan let -ea pa næ\en.

Nar modellen er t-l]rende, ril motoren
sandsynligvis knalde mere eller mindre.
hvilket skyldes den større grad al kølin-s.
Der gives nu mere kompression, lidt al gan-
gen, indtil motoren går rent, når piloten be-
laster modellen.

Motoren må gerne knalde et par gange
pr. omgang, især hvis den er relativt ny.
Der er motorer, som går bedst, når de har
en syg og småvarm lyd, men de er sjældne,
så man bør stille sin motor efter at opnå
den mindst anstrengte, jævne lyd. Dette er
fintrimning.

Fintrimning af motoren
For at trimme motoren yderligere, er man
nødt til at måle flyvefarten med et stopur.

Så kan man forsøgsvis åbne/lukke lidt
lor brændstoliet og give mere/mindre
kompression. Der skal dog højest skrues
omkring 1/8 omdrejning på begge dele.

Så kan man finjustere til den stilling,
som får modellen til at flyve hurtigst.

Man skal være klar over, at der kan være
t/:-2 sek. i forskel på flyvefarten over l0
omganger alt elter pilotens llyvestil. Så pi-
loten skal gå på samme måde og hjælpe
modellen lige meget (eller lidt), mens der
bliver taget tider.

Tiden I'or l0 omgange : I km divideres
op i 3600 og mail får llyvehastighcden i
km,/t. Eks.: 24 sek. for l0 omgange :
3600/24 = 150 km/t.

Tiden for et heat - l0 x tiden lor 10

omg. + I start + 2 stop. Eks.:24 sek. x
l0 + 5 sck. (start) + 2x l0 sek. = 265 sek.

- 4 min. 25 sek.
De nævnte stoptider er hurtigc, mcn kan

sagtens lade sig gøre med nogen træning.
Dc bedste kan stoppe på under 6 sek. (hvis
det klapper). Man kan hurtigt bruge 30 sek.
pa ct stop. Prøv at rcgnc ud, hvor meget

modellen skal flyve .stærkere lor at opveje
dette tab på ca. 20 sek., så forstås det bed-
re, at flyvefart ikke er altafgørende.

Bemærk iøvrigt, at stoptiderne ikke er
den tid, mekanikeren holder modellen, men
tidstabet ved 10 omg. med et stop i lorhold
til l0 omg. uden stop.

Er motoren en gang justeret, skal der ik-
ke ændres ret meget, så længe man bruger
samme brændstofblanding, propel og mo-
del. Alle pludselige ændringer kræver et

nærmere eftersyn:

- Mere brændstof: Er tanksystemet tæt?
Og uden >bussemænd<?

- Mindre kompression: Kulrens motoren,
kontroller lejer.

- Mere kompression: Krumtap og plejl-
stang hele? Kompressionsstop tæt?

Heatopvarmning
Heatopvarmningen har til formål at give al-
le deltagere lige mulighed lor at få motoren
varmet så meget op, at den kan starte (helst
første gang), når startsignalet lyder.

Man har I % minut til at opvarme sin
motor, og dette tidsrum kan man bruge så-

ledes: Når man går på banen er ens motor
smålun, så den er til at starte, når konkur-
rencelederen giver signal til start på op-
r armning.

Pa dette signal starter mekanikeren mo-
toren og sætter sig på hug med modellen
løltet 20-50 cm lra jorden. Ved at dykke el-
ler løfte modellens snude kan han regulere
motorens brændstoftilførsel (begynd ikke
at skrue på kompression eller nåleskrue -
det er for sent at rette noget nu).

Efter ca. 30 sek. stopper piloten motoren
(punkt 8, 9 og 10 på checklisten). Der laves
nu en simuleret start ved at modellen stilles
på startlinien (kroppen på stregen). Så kan
piloten kontrollere, hvordan han skal flyve
ind for at lande præcist der hver gang (me-

kanikeren skal kunne regne med, at model-
len kommer det sted, han markerer).

Efter 45 sek. slås cut-off'et til (husk det
nu!), modellen tankes op, og motoren dre-
jes en enkelt eller to gange for at få brænd-
stoffet ind, så propellen står mod kompres-
sionen (denne fremgangsmåde varierer
stærkt fra model til model, så her skal man
prøve sig frem).

Efter 60 sek. startes motoren (helst i før-
ste ryk), og mekanikeren lader den køre ti-
den ud, indtil piloten stopper på konkur-
rencelederens signal.

Så har man 30 sek. til den sidste klargø-
ring: Sikre at hjulet kan køre rundt, osv.

Elter l5 sek. slås cut-off'et til, der tankes
og motoren drejes en enkelt gang.

Ved 20 sek. stilles modellen på startlinien
og mekanikeren rejser sig op under den sid-
ste nedtælling fra l0 til 0. Når der signale-
res kør. bukker mekanikeren sig over mo-
dellen, tager ved i kroppen, starter motoren
og slipper (ikke smider) modellen.

De næste 30 omgange er nu overladt til
piloten.

Hans arbejdsopgaver os hrordan man
gennemfører et pitstop r i1 blit e beskrelet
næste gang.



Methanol er en farlig gift !

Methanol er virkelig et farligt stof. hiis
man ikke behandler det med omtanke. Det
har vi for en måneds tid siden laet bekr:ef-
tet gennem dagspressen, som har berettet
om det første methanol-dodsfald i Dan-
mark, som sky'ldtes indtagelse al spiritus,
som var fremstillet af meihanol.

På grund af gift-faien har \liljøst1'relsen
i 1977 da også klassific!-iel methanol som
en gift. Det indebærer bl.a.. at der stilles
strenge krav til opberaringen og emballe-
ringen af vædsken. -iamt - hr,ad der er
ubehageligt for en modelt'i\'\'er - at metha-
nol ikke må lorhandles i lri handel.

Heldigvis li'kkede. det ret hurtigt at få
etableret en dispensarionsordnin-e, således
at organiserede hobbl'lolk lortsat kan købe
methanol - og blandinger der indeholder
methanol - til brug som brændstof i deres
modelmotorer. Denne ordning omfatter
medlemmerne af RC-unionen, Linesty-
rings-unionen, Fritt'l1rnings-Unionen,
Jysk-Fynsk Modelbådsunion og Dansk
RC-Car Union, o-e den administreres af
RC-unionens sekretariat.

Sådan kan medlemmer
købe methanol
Hvis et unionsmedlem ønsker at købe me-
thanol - eller færdigt brændstof, som in-
deholder methanol - skal man henvende
sig til en af nedennævnte forhandlere, som
har speciel tilladelse til at sælge til - og
kun til - unionernes medlemmer.

Man skal medbringe sit gyldige medlems-
kort til unionen, og man skal kvittere for
modtagelsen af methanolen/brændstoffet
pa en særlig købsformular, idet man med
sin underskrift be krælter, at man er indfor-
stået med at br'handle og opbevare metha-
nolen elter forskrillr-rnc. \lar lar c'n kopi
aI lormularen ned hjr-n. iai3dl-i al man
aldrig kan riere i:rirllrnr.:r,.rj i:..: io:-
skriiler gar r.id pa.

\lethantrlen L': o!.3 l:::i:.:.:-:. Ll-i -ir-
tOr ir dai hr'.iiml. ai ntan;i.ie \;n :i J,:.:-
\ eret \iorre dunke end l5 liier. mcn .ie:
rækker vel ogsa til de fle-ste. Er man stt-rr-

lorbruger, er der dog intet til hinder lor. at
man i 6n handel kan få flere dunke af hr,er
max. 25 liter. Men kun til eget forbrug.

Husk advarselsmærkaten
Methanol-emballagen skal være forsynet
med en advarselsmærkat, som advarer mod
såvel gift- og brandfaren ved de kendte fa-
resymboler. Hvis man omh.rnder metha-
nolen, skal den n1'e emballage også forsy-
nes med en sådan mærkat, og det samme
gælder det tankning-\-s) stcm, som rnan

bruger til sit briendstol pa fl1'r epladsen. Så

når iorhandleren klæbr-r en mærkat på den

dunk, du henter methanolcn i. sa bed ham
samtidig om at få et par st! kkcr ekstra med
trjem.

Men advarslen alenc -sør det ikkc - bl.a.
fordi børn ikke kan se lorskcl på måcrkaten

og reklameetiketten på en sodavand. Sørg

derfor for, at din methanol altid opbevares
i et aflåst skab eller rum, så ingen bringes i
livsfare på grund al misiorståelser.

Hvis man ikke er medlem
af en union
Hvis man ikke er medlem af en af de nævn-
te unioner, må man henvende sig til sin lo-

kale politistation, som kan udstede en tilla-
delse - hvis man er flldt 18 år - til ind-
køb al 1 liter methanol ad -uangen. Med en
sådan tilladelse i hånden kan man så købe
methanol hos en forhandler, der har en al-
mindelig detailhandlertilladelse. Det vil i
praksis sige hos materialisten, men der er
også nogle få af de her nævnte unionsfor-
handlere, som sideløbende har en detail-
handlertilladelse. Ole Meyer
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Det er altid er problem efter en dejlig begivenhed
som sommerlejren at skulle skrive om, hvad der
egentlig skete, men 6n ting ligger fast i hukom-
mclsen - det helt uovertrufne dejlige vejr med
:ol fra mor,sen til aften - dog naturligvis med
undragel\en, som bekræfter reglen. De 150 del-
tagere ser lormentlig tilbage på lejren med stor
taknemmeli-shed til vejrguderne, som sørgede
for en sommerlc-ir med dcjligt flyvevejr.

Som sædvanligt blcr campingpladsen næsten
fyldt op lredag aften, hvor en stor del af lejrdel-
tagerne ankom, og allerede lørdag måtte nogle
stille telt op på fodboldbanen, hvor linestyrings-
banerne også lå, men så var der også gratis mor-
genvækning fra de morgenduelige linebasser.

Lejrledelsen
Den f'ørste weekend savnede iøvrigt den sædvan-
lige konkurrenceaktivitet, idet Jyllands-Slaget
var flyttet til sidste weekend lor at ligge i forbin-
delse med afholdelsen af NM i fritflyvning.

Roen på konkurrencetavlerne gav lejrledelsen,
som i år var organiseret på en ny måde, en lille
chance for at komme lidt på benene. Den nye or-
ganisation ligger i, at lejrledelsen består af 5 per-
soner mod de sæd',anlige 2, da lejren efterhån-
den er blevet temmelig stor, hvilket naturligvis
betyder mere arbejde med selve ledelsen. I år var
forarbejdet udført af Fritflyvnings-Unionen, og
den endelige lejrlcdelse blev først sat samme fre-
dag aften, og de nye: Henrik Strøbæk, Bjørn
Hansen, Niels Jørgen Madsen og Ole Vestergård
Pedersen, udførte et meget stort stykke arbejde
på lejren, som de fortjener virkelig ros for, især
sct ud fra, at det var første gang, at de deltog i

den officielle ledelse. Nu da vi er ved administra-
tionen, så vil lremtiden nok vise nogle ændringer
bl.a. pga. lejrens størrelse, f.eks. forudbetaling.
Skulle du have en god id6 til eller kritik al lejren,
så vil vi meget gerne høre lra dig.

Færdsel på området
Flyvning var der jo sclvfølgelig masser af, men
den første weekend blev fritflyvning en del hæm-
met, idct adgangen til at færdes på området i bil
eller på cykel var stærkt begrænset. Der var skr'r

dct, at Flyvcstation Vandel var blevet til nødsta-
tion for F-16 flyene, der åbenbart suger alt, hrac.i

der ligger på startbanerne ind i motoren. Derfor
var det ikke ønskeligt, at vi kØrte på rullchane:-

Ilerover le.jrcheJ' Benny f:urbo. Til
højre for harn Ole Vestergaard Pe-
rcrsen. Under Ole ses Flemming D.
Krislensen, cler voncll alle chuck-
konkurrencer pri lejren. Herunder
Asger Bruun Andersen med corn^
balmodel. Og nedersl til højre har
Johttnnes Thorhauge traylt med at
kornrtrc væk!
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ne, da der kunnc talde .i:r tr.iign. al dækkene.
Dette blev do,s lcndrer ca irrr\lc dage, så vi kun-
ne køre på knap hah d..lcn ai ontradet - heldig-
vis.

Konkurrencerne
Om selve konkurrenc.'rne. der blcv atviklet på
sædvanlig måde, er dc.r bedrrc' nok, at der deltog
en del nye ansigter. Dcrrr. rar badt- til glæde for
Dnye( og >>gamle< - o,s er rcl nok isicr udpræ-
get på sommerlejren. hror der er den fornødne
tid til at reparere mr'. ind ntellern rundernc. Det
virker også som om, at man \ont dcltager pa
sommerlejren får det rigtige indrrlk af konkur-
rencerne, idet kappestriden jo cgenrlig ikke er
det væsentlige, men det at mødes nred andre un-
der udøvelsen af vor sport er nok så vaesentlig.
Det er karakleristisk for konkurrenccrnc, at vi-
den og l'ærdigheder udvikler sig hurtigerc end el-
lers måske pga. det let tilgaengelige rnarked af fi-
duser - og \a er det tilmed fornøjcligt. I forbin-
delse nred korrkurrencer skal der lydc cn hjertelig
tak til de rr'ritn-lrc, som medvirkcde til afholdelsen
\onl laJ.rc. tidragerc-. donrmere osv.

.-qrr;ltilt!:lrj:a;l l(tn na andr-n r.nadc fornøje en
ii:r, :jt.; : r.. : : r. j.1 .:\:i\ ;:a:erne I ordc.lcr sig på alle

-j r:l:1-:::'.). O_: Jrl cr i dtn lOrbin-
-1.. line.tr

:'':r:.1'trir
kurr.n:a

Fodboldkampen
Fredag c'itr'rnt;;:..:
let udcn \rorc to:-a!:
aflyst, men .r '.r.ti:
flyvningcn nrrl:t
mes endnu (l nta;tc . -.: ::
ligt ncdr'rlag. Hi:-,-, E::..
ne o-s saltedc ..irc: r.- j
også r'andt .iti.:r .::.

Pølsefest
Ved pølseltstcn l'rc'ria: ;::

Afslutningen
Præmieoverrækkelsen lørdag aften var som al-
tid lidt vemodig, for den markerede af -slurningen
på lejren, men lidt trøst var der dog i de for-
holdsvis pæne pr:ernier, sonr velvilligt var stillc.t
til rådighcd af ncdennævnte firmaer.

Nlidt i lejrens afilutning var dct herligt at hørc
fra nogle af f'ørstegangsdcltagerne, at dc lor ef-
tertiden ikke ville være i tvivl om, hvor de skulle
tilbringe sommerlerien de f ølgende år - selvl'øl-
gelig på sommerlejren!

Tak
Der skal lyde en tak til l'ølgcnde hobbyforretnin-
ger mv., der venligst stillcdc pr:emier til rådig-
hed:
Model & Hobby
st(;
Rødovre Hobby
Robbe
Ib Andersen Hobbl
I)ansk Hobbl
Model Center (Italien)
Castrol
A/S F. Heimann & Co.
SadoF oss

- o_s til de ør,rige l'or dercs line rcklamcgarcr:
\letrho. \re Danskt' Lkr1d. Ortofon. Shell,.hl-
lrnd:-l)orte n. SA\. Tre krone r. .lamo. ( ibr-
(jtigr \ \, (;enerlll \tolor. I)anm:rrk. \lrrr.k
\ir. (lrl.htrg Brlggr:rirr \ r.

i1,,,. i:,.'

mla,:; *q*

Vinderne fra sommerlejren :
t RIT} t.l \'\ I \(i:
( hutkglider: l-lentnrirg I)ehn Krisleil\en. Maralhon: Bjørn
llan\cn. AlJlcg!ndrr: Pcr Slccn Nicl5en. Al.rk\perl: Hugo
Ir n\1. A2-beg\ndcr: .lohn Jacobsen. A2-ckspert: l]crnard
Ilrand. l-ob€nde rhucl-lonlurrcnce: Flcillntitrg [)chil Kristcn-
\crt. (lrtrrpe d'Hi\r.: llcrnard Ilrrild. ( l: l.lcil)nlin! Dchn Kri-
\leo\L'n. l'3{): Bjar nc .lorgcnrcn. l)l: Bjarnc'Jørgc|\0n. ( 2: Bjar-
ne .lørgenrcn. Kl.Nl-Irilfl]!ning: Pctcr Uuchwald.

I,I \ }]SI'}'RI N(;:
I c l!ndel: Johil Arrrril/boll/.1. Thorhaugc. 0.ll Combat: Uflt
Ldsler. (irmbat el\.: Iljrrne Knudsen. Slunl-cl\,: I cil O. IVor
l!il\en. l\lou\c-racc: l(\pcr Slcflensen/lrtil\ Srcllr'n\cn. Icam-
rnce: Car\lcn Thorhall!c'.,c\pcr Rarnrrrrt'n. (i)mhrt-bcg.: An
der\ ørt\ l)ie\el-c{rmhtt: Henninc [:orbcch. Slunl-hrg.: Jan
Oreren. Specd: Nicls Lrhnc,Hanscn. KLM: Kurt l)ctcr\t'n.
(;(xrd-lear: ('rr\ttn I holhauec/.1!'\per Ra\nlus\cn.

Øverst Henrik Strøbæk og B.jørn Hansen efter
deltogelse i tnuruthonkonkurrenc'en. Bjørn
vandl! Øv,ersl 't'crl sklen a.f Martin Vennevold
(lt.) og Kjekl Kri.stiansen tned deres sntukt b1,g-
gerle AI-nrorleller, der blev udtaget blandt de 5
bedste til KLM-konkurrencen. Under detn doper
.lan Steen Jensen sin slunter. Herunder Poul
Rosnu.ssen og R.jørn Hansen, cler hedønner i
K LM-konkurrencen.

W:*R"
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AMC Jumbotræt d. 7 /8-82
I l98l begyndte flere medlemmer i AMC at byg-
ge jumbo-modeller, men måtte have dem god-
kendt i andre klubber. Vi havde vedtaget at hol-
de en lav profil over for myndighederne for at
kunne beholde vor flyveplads, der kun ligger 5

km fra Århus Centrum. Endelig besluttede vi så

at vove pelsen, da vi havde set andre få fl1ve-
pladser godkendt uden besvær.

Det lykkedes, selv om politiet var lige ved at
sende hele sagen i hovedet på miljøtilsynet. Med
jumbotilladelsen i hånden skulle vi også bruge
den, og foruden et antal modeller inden for
klubben, ville vi også gerne se noget udefra, så

tanken om et jumbotræf opstod, og en dato blev
valgt efler lidt telefonsnak med jumboforman-
den.

Stævneanmeldelse og indbydelse blev afsendt i
begyndelsen af december. I indbydelsen stod, at
vi ville lorsøge at afvikle et par runder kunstflyv-
ning, den nye såkaldte minikunstflyvning, som
var ved at blive udformet. Vi ville desuden prøve
en eller anden form for skala, men havde ikke på

dette tidspunkt noget officielt at gå efter, men vi
fandt nok på noget hen ad vejen. Der kom ingen
bekræftelse fra RC-unionen, men stæ\'net var
med i kalenderen.

Stor forbavselse, da vi ser, at skalagruppen
har placeret DM i jumbo-skala samme dato.
Snedigt ikke? Nå, vi valgte at flytte og overlade
regnvejret til DM i skala.

Nogle uger før stævnet holdt bestyrelsen plan-
lægningsmøde, og det blev besluttet at prøve,
om vi kunne få lidt penge ind til den slunkne
klubkasse ved at indbyde publikum og tage en-

tr6. En pressemeddelelse blev forfattet og sendt
til dagblade og lokalaviser. De bragte en udmær-
ket foromtale af stævnet, og et enkelt endog bil-
leder optaget på vor flyveplads.

Tilmeldingen slutter mandagen lør staevnet.

Resultatet var enhver stævnearrangørs skræk,
kun klubbens egne jumbopiloter var tilmeldt.
Heldigvis havde jeg sikret mig en liste over en del
jumbopiloter, så de næste par aftener foregik
med telefon i hånd. Nu ser det bedre ud, l2 pilo-
ter med l4 modeller. Som reserve er der desuden
et par almindelige modeller til evt. at fylde pau-

serne ud med.
Jeg har helt glemt dommerne. Det gik ncmt

med kunstflyvningsdommerne. Vi har i klubben
et par, Alex Thomsen og Per Dahlberg. Pro-
grammet var udarbejdet af Bruno Hedegård og
bestod ai l0 manøvrer fra F3A programmet.

I skala gik det galt. Det var ikke muligt at
skaffe autoriserede skaladommerc fra Jylland.
Vi havde måske været I'or sent ude. I hast blev
tre af klubbens medlemmer, Arild Larsen, Lars
Soelberg og Jens Butler udnaevnt til skaladom-
mere. De blev udstyret med reglerne fra DM i

skala, så de kunne læse på lektien.
De sidste lorberedelser går ud på at lå opstillet

en nl skurvogn og toiletvogn stillet til rådighed
af .{rhus kommune. Her skal lige indskydes, at

den slunkne klubkasse bl.a. skyldes, at vi i år
med -1 ugers mellemrum har laet afbrændt 2

skurrogne med alt rort materiel. Pyromaner.
Det er åbenbart pri.en for en centralt bcliggcnde
fl1'r'eplads.

Staernedagen op:ind!-r. og alle piiolernc cr
mødt til brieiingen. E!:.r.'n r)ricnlcring r)rn

stævnets program af undcrtcgn.'d.'. l'trrtrcller
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sikkerhedsrepræsentantenr Frede Sachmann om
vore fllruepladsregler. Vi har nogle naboer, som
rigcrne ril und-ea al _qcncrc.

Vi starter med lri fl1rning, og herunder duk-
ker t.jerns!net op for at foiografcrc. To mand
fotograferer løs i l r': time. og re-rultaier blev til
næsten lige så mange minutter i Dagens Dan-
mark, som de brugte i timer på optagelsen.

Der var også dejlige ting at se. Nlest iøjnefal-
dende var F16, fløjet af Svend Hjermitslev fra
Skagen. Den ser flot ud i luften, er forbløffende
manøvredygtig, og lyden er rigtig på grund af
det høje omdrejningstal fra OS 6l'eren bag bag-
udstødning. Svend fløj også med Byrons P 5l D
Mustang. Det så elegant ud, når den kort efter
starten vippede understellet ind.

Per Mikkelsen fik tilskuerne til at juble al
grin, når han kom kørende på 6t hjul og en vin-
getip henover landingsbanen med sin Piper. Det
kunststykke måtte han gennemføre mange gan-
ge. Desværre kom jorden alt for hurtigt opad,
da han ville demonstrere spin med sin utroligt
langsomt flyvende Oldtimer Pioneer. Palle
Iversen fløj med Citabria udstyret med Quadra.
Ove Madsen havde lravlt med at optage det hele
på video, så vi kan se det hele på klubaftenerne
til vinter. Ind imellem lik han dog tid til at flyve
med sin Jodel Robin udstyret med en tandhjuls-
gcaret 60'er. Erik Falkensten og Finn Sørensen
fløj Turbulent, og Finn, som har stået fadder til
denne, vel nok den første danske jumbomodel,
viste dens alsidighed.

Ejner lra Horsens fløj med sin Hannibal, men
den store Tiger Moth var han ikke meget for at
flyve på en fremmed plads. Til gengæld turde
han overlade den til Svend Hjermitslev, som de-

monstreredc det store biplan i luften.
Kunstflyverne Bruno Hedegård og Jens Olse

benyttede begge Laser 200, men mcd forskelligc
motorer. Bruno har monterel en Tartan Twin i

sin model, og det siges, at han kun flyver på halv
gas. Jens benytter en Quadra, og den trækker
også fint gennem alle manøvrernc. Der er ingen
tvivl om, at jumbokunstflyvningen er fremtiden.
Det er helt anderledes elegant end de sædvanlige
kunstflyvningsrakcttcr. Og publikumsvenligt.

Nu mangler der visl kun at blive nævnt, at
AMC's f'ormand, .lørgen Kaae Hansen, deltog
med en KZ 2 T og undertegncde med en KZ VIl,
begge i flyvevåbnets bemaling. Desværre måtte
modcllcrne nøjes med at deltagc i skalakonkur-

rencens statiske bedømmelse, da de ikke var
prøvefløjet nok til jumbocertifikatet.

For at skaffe erfaringsmateriale om støjen

blcv alle modeller støjmalt. Det gav det uventede

resultat. at de mange modeller udstyret med

Quadra vistc fra 102 til 106 dB, målt i I m af-
stand. Bruno Hedegards Tartan Trvin var forsy-
net med to resonansdæmpere til l0 cmr motorer.
De dæmpede godt, 98 dB viste måleren, og selv

om de ikke var afstemt, var der rigelig effekt til
kunslflyvning.

Der var vandrepokaler til Bruno Hedegård i
kunstflyvning og Svend Hjermitslev i skala,
samt en række >forbrugsgoder< til de fleste al
konkurrencedeltagerne. Træffet vil blive en årlig
begivenhed og blev afsluttet med klubfest om-
kring en stor grill til langt ud på aftenen.

Walter Nyborg

Jumbo'kunstfly\ ning:
l. Bruno Hcdegård, AMC
2. Jens Olsen, A\'lC .......

To Byron-modeller. I boggrunden Svend Hjermitslev's Fl6 og i forgrunden hons P 5l D Mustang

JumhGskala:
l. \rcnd tlicrmit.lc\. Slagcn RC

2. Per Mikkclscn. Sandmose ....................
.r. S\cnLl Hlcrmil.ler. Slagcn R(
.1. WJIrcr \)horF. A\IC . .. ....................
5. lørgcr Krac Hril.en. {\lC ..................
n. Orr \lad.rrr. AV(

..................... 636 pr
5)O n'

.......... 97,1 pr.

..........924 pt.

..........904pr.

..........4l0pr.

.......... 340 pl.

..........217 pt.

Tom Jensen

...........215 pt.

...........205 pr.

........... 200 pr.

........... 190pl.

........... 185 pr.

........... 160 pt.

........... 150 pr.

........... 145 pt.

........... 140 pr.

........... 130 pt.

Sandmose Fly-For-Fun
Sandmose Modelflyveklub RC har afholdt Fly
For Fun med deltagelse al ikke mindre end 25 pi-
loter og med et dejligt vejr på stævnedagen. Det

blev en stor succes og resultatet for de l0 bedste

fremgår af nedenstående.

L \\cilLl lli(rmrl.le\. Skarcn R( .............
2. Jør8cn ll. Olsen, Sandmose RC .............
.1. t tle lølcr, Dronnrn!lilttd R( ..............
-1. Per \likkcl'cn. Srndilro'e R(-
5. Vugn l'ortl.crt. Sartdrno.e R(-
6. Michael frandscn. Brønderslcr RC ........
?. Kuj PeJtt.en. SarJIno.. RC

x I cil Vcstrrgrrd. I rcLlcril.llc\ll R(- ........
q Bjanrc \icl..n, Sirttdtttrxc R(

Itl. /\ll.ur Kl.r h,'r!-. \rndrro'u R(



Jyllands-Slaget 1982,
Vandel d. 17.-18. juli
Selvom Nordisk \lesrerskab harde optaget det
meste af lørdagen, llkkedes det alligevel en no-
get træt Jørgen Korsgaard ar la ,sennemført en
periode i >Slaget,, lorda_e ahen lra 21.00 til
22.15.Det llkkedes ham o_eså at tå fløjet en sik-
ker max i klassc'FIH (Al-eks.), men da han hav-
de startet 2. periode om søndagen, snittede en

cirklende A2-model ringetippen af hans >Hot-
Max<, hvorelrer den drønede ned i betonstartba-
nen og blev temmelig kraftigt molestreret. Så op-
gav Jørgen fllrningen til fordel for konkurren-
celederjobbet, som gal'så meget arbejde, at han
næppe kunne folge fl1'vningen.

I år var der deltagere lra Tyskland, Sverige,
Finland, Frankrig og Danmark, og det var 10.

gang konkurrencen blev alholdt. Vejret var for
tredie gang i træk nærmest fremragende og med-
førte ængstelse hos konkurrencelederen for et
eventuelt fly-off, som dog ikke ble','til noget.
Men der blev vist fremragende flyvning af man-
ge deltagere, og hele 14 mand i FIA kom over
800 sekunder i løbet af de fem perioder, som
konkurrencen var forkortet til pga. forsinkelsen
med den foregående konkurrence.

Den n1'kårne nordiske mester Jørn Rasmussen
er så absolut i toplorm for tiden. Først fløj han
fuld til til N\1. og så vandt han FIA med fem
gange 180 sek. - en meget flot præstation. På
andenpladsen kom svenskeren Inge Sundstedt -han harde tabt l0 sekunder undervejs. Finn

Thomas lVeber er en of
de skrappesle svenske

juniorer i klasse 42. Her
ses han med sin nrodel

fra Jyllonds-Slogel, hvor
han placerede sig pænt

oppe mod toppen.

Bjerre havde droppet l5 sekunder i første start,
men fløj derefter sikkert de fire resterende maxer
og fik dermed 3. pladsen. Fritz Wilkening fra
Tyskland har deltaget i >Slaget< flere gange og
været lige ved at komme til tops. Denne gang fik
han en fin 4. plads, mens Harri Kiljunen fra Fin-
land med fire maxer og et drop fløj sig ind på 5.
pladsen. Alt i alt var der hård konkurrence i den-
ne klasse, og der blev fløjet praecis 80 max-flyv-
ninger her.

I wakefield (FlB) viste danskerne også flaget
på overbevisende måde, idet de besatte fire ud af
de fem første pladser. Vinder blev Bjarne Jør-
gensen med 881 sekunder loran Jens B. Kristen-
sen med 862 sek. og Erik Knudsen, som opnåede
850 sek. De tre første her fløj alle fire maxer og

så et mindre drop. Interessant var dct at se Erik
Knudsen flyve sin amerikanske byggesætsmodel
ind på 3. pladsen. Han er mege{ tilfreds med mo-
dellen og kan absolut anbefale den til andre.

Tyskeren Ciinter Klemke havde medbragt hele
sit elektroniske termiksøgningsapparatur, men
den berømte Vandel-termik snød ham på det
groveste, så han måtte nøjes med en meget be-

skeden 13. plads. Peter Rasrnussen, der ellers
plejer at gøre det godt på Vandel, blev kun nr. 8

denne gang. 36 max blev fløjet i dennc klasse.
I klassen for gasmotormodeller (FlC) var der

kun dn deltager, nemlig svenskeren Gunnar
Ågren, som fik prikket pæne 765 sekunder ind
på tavlen. På pladsen var der dog adskillige gas-

flyvere, men de slappede af efter den hårde dyst
ved de nordiske mesterskaber, hvor l'cm mand jo
kom i lly-off.

Sidste år var der tyve dcltagere i klasse Al eks-
pert (Fl H), men i år var der skuffende I'em delta-
gere. Heinzi Lorenzen var taget på tur til de var-
me lande, Jørgen Korsgaard holdt op med at

flyvc pga. travlhed andetsteds, o-e et par stærke
hollændere glimrcdc ved deres f'ravær, så det
blev cn dyst mellcm Hugo Ernst og svcnskeren
Gunnar Holm. Eftcr tlerde start stod de lige med
hver 465 sek., mcn kun svenskeren maxcde i sid-
stc start, mens Hugo lavcdc en typisk halvanden
minuts flyvning. Hans cirkel-Al l'lyver megct
fint, og det bliver spicndende at se det nalstc mø-
d!' nrellcm ham og Hcinzi & Co.

I modsictning til tidligere år var dcr denne

S.lnc nranc!'dcitagcrc i 42 beg., og dcr blcv set

:::.::::i lr\i! llrrltiltr.]cr. T() Inil\cr ou Ift jicrrtc
il .',;:::;_:.r .i].r.'J; Kn'tian H. Andcrscrr l'orste-
:.-:-.,:r ::r.j -(rl .;L.. [:rling I Lrnd .lorgc'nscn fik
6-. --1.. i--:.:ii;:ll.l.:J.Jn. TLr llla\Cr o!: !'t al\or-
.:-: ;:,. : -:"'. .li;r;r IJ. J.r'xtrn.:rt trcdicplad'cn.
T-'::.-:-: -:-:; i:,r;'r.i\iir,,Jnd - lrclc t'anrilic'n
i... j- --. r:.: ; -,r;1;;1;;l3jrc'n - []rUnO tl-e Xa-
\:;: d, I i:a.1:.:ri hc.ett.' henholdrris 5. og 9.

nlaiJ.r:r. Irl\:rji .\nC\ dCr at riCre ntCgCt gOdt
.:oi : ;:-.r- \l b!'glndcrc og vi må hiibe, at dc
ri:rrlj_:1,.: nrr,lcl \cd sagen.

Drt:: gi';ldcr ogsa Al-begynder, som dcnnc
ga:r-r hlr dr' l2 dcltagcrc. Klasscn blcv vundct af
Ollil L:rn't fra Harrcslcv med en Mini-Max loran
.n \\cn\k junior Pcr Olof Kippel. På trcdicplad-
rcn korn cn selvlært, nemlig Martin Vcnncvold
lra l.cnrrig. Agc Wcslcrmarrn tia Arhus holdt
op nridt i dct hele, mens dct så mcgct godt ud. Vi
habcr, han kommcr igcn ved først konrmcnde
lcj Iighcd.

I chuck og P-30 var dcr mcget fa deltagcrc,
hvilket cgcntlig er skul'lbnde, mcn maske cr dcr

Erik Jnkobsen har
åbenbart fået kig på en
rernikboble, sont hans
gode, gamle u'akefield
skal op og.fltve i.
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for mange klasser til en så stor konkurrence som
denne - det kan den næste arrangør afgøre.
Men i hvert fald vandt Flemming >Chuck< D.
Kristensen i chuck med 218 sekunder foran Peter
Rasmussen, som opnåede 2ll sek. Konkurren-
cen i P-30 er næsten ikke værd at nævne, idet
der kun var to deltagere, nemlig Bjarne Jørgen-
sen, som fik 175 sek, og Marcel Jokszies, som
fik 20 sek. - sammenlagt.

Og til sidst: Rygtet vil vide, at Jørgen Kors-
gaard nu uigenkaldeligt ikke vil arrangere >Jyl-
lands-Slaget< mere efter at have gjort det l0 gan-
ge itræk, men det har vi jo hørI lør ....1.t.

Agent F I B / F I H / im Auftrag

['lA: l. JørD Rasmu\scn 900 sok., 2. Inge Sundsredr, S, 890 sck.,
3. Finn Bjerre 8ll5 \ck., 4. Fritz Wilkening, D, 876 5ek., 5. Harri
Kiljunen, SF, 8?3 \ek.,6. Cerhard WoebbckinS, D, 872 sek., 7.

Pctcr Uuchwald li59 sck., 8. Håkan Nilsson, S,854 \ck.,9. Hol-
ger Sundberg, S, ll53 sck., 10. Hans Ceorg Wilkening, D, 813

sek., Il. Stcffen Jensen 8Jl sek., 12. Thomas Weber, S,822
sck., 13. Wollgang Gcrlach, D, 817 sek., I4. Christian Ijrcitag,
D,808 sek., 15. (lunnar Holm, S,799 sek., 16. BenBl Wcndcl, S,
787 sek., 17, lvlartin Hågcrdahl, S, 770 sek., 18. Jarmo L,uhtapu-
ro, SF, 769 sek., 19. Torlcil Jcnscn 764 sek., 20. Kim Kø5ter 756

sek., 2l. Erik .lenscn 750 \ck., 22. Petri Harsia, Sl-, 747 sck., 23.

Jari l.uhlapuro, Sl;,715 sek.,24. Risto Puhakka, Sti,73l sek.,

25. llcrnard llrand, F,728 sek.,26. Poul Rasnrussen ?lJ sek.,
2?. Jyttc Nocr [-ar\cn 696 sek., 28. Viviane Weber, S, 6U0 sek.,
29. Lcif Nichen 677 sek.,30. Jens B. Kristenscn 650 sek.,3l.
Tommy Jørgenscn 577 sck., 32. 'lommy Jen\en 567 sek., 33.
Henning Nyhcgn 520 sek.,34. Timo Pajonen, SF,4?9 sek.. 35.

Olto Peder\cn 452 1ck., 36. Kim Henriksson, SF, 180 sck., 37.
lllila Hcnriksron, SF, 166 sek. llB: l Bjarnc Jørgcn\cn l38l

sek., 2. Jcn\ B. Kri\lcn\cn 862 sck., 3. Eril Knudscn ll50.cl., J.
Slefan Cu\la\\\oil, S,818 \c|., 5. P()\l Kri\lcn'en 832 rcl..6.
Ossi Kilpclainen, SF. ll0i sek., ?. Per Q\arn\lronr, S. t{X) 'c1.. x.

Peter Rarmursen ?99 \e|.,9. Pallc Jorgcn'cn 791 .c|.. 10. Errl
Jakobsen 7?6 \ek., I l. E\o Iltlra, SF, 769 :c|.. If . Slcll.n J.n-
scn ?39 sek., ll. (iunter Klemke, D,727 \c|., l{. \lrli l.!fna-
ncn. SI-, I22 \cl. ll(: L (r,nDdr Alreil, S. ?6<.J\ tlH: L
Cunnar Holnr, S,585 sek.,2. Hugo [rnrt 55.1 \ck., ]. l.cil
Ejskjær 179 \ck.,4. Olro Pcder\en 312 \ek.,5. Jørgcn Kor\gaard
120 sck. A2-bcg.: l. Kristian H. Andersen 701 scl.,2. Erling
l-und .lørgen\cn 6?8 \ek., 3. John ll. Jakobsen 650 sck.,4. Stcen

l{erman\en 628 sek., 5. Bruno dc Lapparenl, F, 612 sck., 6. Pcr
Findahl, S, 576 sck., 7. Bjarne Mølkjær 550 sek., 8. Pctcr Ras-

mussen 52.1 rel., 9. Xavier dc Lapparent, F,486 sel., 10. .lan Pc'
derscn 2lll \ek.. I l. Petcr Nielsen 242 sek., 12. Sørcn Nielsen 231

tek. Al-hcg.: l. Olal Ernst 461 sek., 2. Pcr Olol Kippcl, S,446
sek., 3. Martin Vcnncvold 418 sek.,4. Marccl Jokszics 389 lck.,
5. Jan Stcucr, D, 376 sek., 6. Kjeld Krisliansen 365 sck., L Alc-
\rndcr C)lrc. l), 162.e|..8. Kri.rian Vilmunn l4l scl..9. Agc
We\lcrmanil 3,10 rck., 10. Jcs Nyhegn 268 sek., I l. Sørcn Nielscn
265 sel., 12. Michacl Niclscn l4l sek., 13. Petcr Niolscn 80 sck.
(lhuckglidrr: L lrlcnrming [). Kri\tcn\cn 218 sck., 2. I)crcr Ras-
nru\\rn 2ll rcl..3. Kjeld Kri.tiail.cn l{J.r1...1. Agc We'trr.
mann 8l \cl. l'-3{l: l. I}jarnc Jørgensen 175 \ck.,2. Marccl.lok-
su ies 20 sck.

Stillevejrskonkurrence d. 3/8
på Eremitagen
Denne sidste af sommerens konkurrencer var ik-
ke så stille endda. Traditionen tro blæste det for
megct til konkurrenceflyvning, så ,A2-1'olket
trimmcdc lidt og chuck-l'olket f1øj. Men kun
Flcmming D. Kristensen noterede sine resultatcr

- og fik ialt 229 sck.
Vi ses igen til næste år! Pulle Pedersen

5. Free Flight Days in Poitou,
20.-22. august 1982
I lemte periode på Fl A-dagen efte r at min model
i 4. pcriodc havde ramt Arno Hacken's højstart-
line r.ncd omstart til følge, fløj jeg endnu en max,
mcn \ikkc cn max! - Seelig-timeren gik som
siedranlig upriccist på 3. l5-3.20 (det blieste med
6-7 nr :r-1.) 69 tc-rmikken var kraftig. Med min
kikkert r.t jr'g ntodcllc-n ga ned ct stcd i retning af
St. Jouin dc- \larnc'.. l0-15 min. cfter at timeren
harde iirkcr. Det rar iemmeli-l anstrc'ngende at
holde en kikkert i .a lan-c rid. nar modcllen var
mindre end r-n tlucklat pa rrjcr\ nclhindc.

En eftersogning med L,il inL.d.lar\onlradcr \ar
resultatløs, l5 min. tor 6. periodr.. udlob blcv rc-
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serven rigget til, og max. i 6. og 7. periode var
sikret.

Jeg havde droppet 4l sek. i 2. periode og 3

sek. i l. periode, men rigtig mange af de 110

FlA-deltagere droppede i løbet af dagen, så jeg
blev lidt behageligt overrasket, da mit resultat
blev udregnet - det blev en femteplads!

Steffen Jensen fløj mar i første periode, drop-
pede meget i 2. eller 3. periode og fløj også langt
i 5. periode, så langt ar han blev nødt til at kon-
centrere sig om eftersø_ening af svævemodellen,
der jo skulle være klar til EI{ et par uger senere.

Jytte Noer Larsen f1øj en del ganske tilfreds-
stillende maxer, det gik laktisk så godt, at hun
gik af med en klar sejr i det indbyrdes opgør med
Steffen.

Dagen efter, på FIB-dagen, gik jeg og Sandy
en 7 km strækning på min pejling for at få den
bortfløjne model med hjem til Danmark. Bortset
fra nogle hyggelige samtaler med lokale bønder,
der gik og passede deres tyrekalve og vinmarker,
så forblev vores eftersøgning forgæves ....

Den årligt tilbagevendende begivenhed >frit-
flyvningsdage i Poitou< med den store tilslut-
ning af deltagere fra Europas fritflyvere er en

begivenhed, der er et besøg værd. Selv om man
flyver elendigt, så får man garanteret meget ud
af det sociale samvær, som helt spontant opstår,
når modelflyvere mødås i Frankrig. MAn så iøv-
rigt den senere Europamester Cenny Breeman
slå vejrmøller på torret i Airvault ved midnatsti-
de!

Vel hjemme igen lik jeg et par dage efter ct
kort lra Cunnar Holm o,c Viriane \\'eber med
inlormation om, at min bortfløjne model \ar
fundet. Haleplanet var deh'is ædt af en ko, et
øre trampet ilu (efter fodaftrykket at dømme
den samme ko ....). Jeg fik modellen sikkert
hjem igen efter en overførsel af resterne ved EM
fra svensk til dansk bil, men kun dn aften før
DM er ikke tid nok til at restaurere den ødelagte
model. Finn \jerre

Efter den meget blæsende A2-dag, var vejret
slået helt om til wakefield-dagen. Det var næsten
stille og med masser af termik i de fleste perio-
der. Der var imidlertid også meget langvarige pc-
rioder, hvor der tilsyneladcnde var synk over he-
le pladsen, derfor blev resultaterne overraskende
beskedne. Jeg var den eneste nordiske deltager
denne dag, så jeg fløj fra pol med 5 englændere.
Allerede i 2. periode droppede jeg 25 sek. og
havde egentlig opgivet at få en hæderlig place-
ring, men eftersom jeg derefter fløj maxer, mens
de andre droppede lystigt, lå jeg faktisk efter
sjette periode sådan, at en max ville give mig en
3. plads delt med Luis Dupuis. Så godt kom det
imidlertid ikke til at gå, idet der var dårlig luft
over hele området i det sidste kvarter af 7. run-
de, hvor jeg skulle starte. Derfor blev dct kun til
I 15 sek. og en I l. plads ud af de 65 deltagere.

I sidste runde stod jeg iøvrigt og vcntede sam-
men med Steve Marriott fra England, der på det
tidspunkt var den ene af de to med fuld tid. Han
klarede sig imidlertid endnu værre, idet han kun
lik ca. I minut.

Vinder blev - vistnok - Nocque fra Fran-
krig, der som den eneste fløj luld tid.

På gasdagen var vejret blevet endnu mere
dødt, så de flesle af gas-deltagerne havde ingen
problemcr med at flyve maxer. Vinder blev som
så ofte får til internationale stævner Ken Faux
fra England.

I rluldslændigc rr\ullalcr

Steffen Jensen

llA: l. \likc ljanthanr, (;8, 1260 + 2,10 r 3ft) \c|..2. \lrrrin
(ircgoric, (i[3, I:60 + 2.10 + I58 \ek., 3. .1. P. t-areau, f, 12.19

rcl., .1. A. Kamp. A, 1227 \c}i., 5. I:inn Bjcrre, l)K. l2l6 scl., 5.

J. \\'illiamr, CIl, l2l6 rc1..7..1. Somers, Nl-, l2l.l \c1.. tt,

Ilraud. F. ll0.{ sel..9. lh. Schandel. F, I192 sek., 10. Iloisri-
nron, I:. I 190 \cl. /)(,rrrl(a fc\il/tat(r er ik|a unkoiljtnet.l

Høstkonkurrence 1, distrikt
Vest, St. Højstrup d.29/8
Den første høstkonkurrence i distrikt Vest var
oprindelig planlagt til at skulle foregå på FSN
Vandel, men da denne var optaget, måtte man i
stedet flytte konkurrencen til St. Højstrup.

Konkurrencen var velbesøgt, folk kom så

langt fra som både Harreslev og Skjern; \'ejret
var fint, solskin hele tiden; men desværre måtte
vi sætte maxtiden til to minutter, ikke fordi det
blæste for meget, nærmere fordi pladsen var for
kort.

Desværre var der en hel del, der trak sig ud af
konkurrencen efter de første flyvningerr man
ønskede ikke at miste modeller, der forestod jo
på det tidspunkt både DM og EM.

Per Grunnet, der pudsede modellerne af inden
EM, viste fin stil, han f1øj 3t/z mintt, selv om ti-
meren gik efter 120 sek.

En anden, der viste fin stil, var Åge Wester-
mann fra Århus. Han var tre (3) dage før kon-
kurrencen blevet færdig nled en Initium og hav-
de ydermere en modificeret Mustafa med, som
han dels havde nået at bygge, dels ikke havde
nået at flyve væk siden sommerlejren. Åge's nye
model flyver overordentlig godt, hvilket resultat-
listen også vidner om.

Undertegnede fører i konkurrencen om at fæl-
de flest træer på St. Højstrup. Jeg gentog succes-

sen fra vårkonkurrencen ved at flyve ind i det
højeste træ på Fyn! LeiJ Nielsen

{l-beg.: L S\erd.-\a!c J.il\.n 162.c1..2. l\'larcel Jokszies 142
.cL.. i. .lc'ncr ler'en 11J..1...1. Olul Errrt 199 sek.,5. Kinr
-Jol'1ic.:9 'eL Al-ekr.: l. Heinzi Lorenzcn.l07 \ek., 2. Nicls
J()rgen \lrd.cn 156.el. A2-bqg.: L Ag('Wc\lcrman 521 sck., 2.

[rling L. Jcrrgensen.{61 scl., 3. Kri.lirn Andcrsen 374 sek. A2-
ekr.: l. Leil Nir-lsen 299 sek.,2. Clau\ lJo Jørgensen 289 sek.,3.
Tontmy Jensen 231 sek., {. -Ionlrr\ 

Jørgqn\en 79 5ek. rÅakc-

field: l Bjarne Jørgensen ,1J6 scl. P.30: l Kim Jokszies 107

sck.. 2. Itarcel Jolszier l7 \cl. Churl: L Hugo Errsl l l7 sek.

Åge Weslennan nted sin stcerkt modificerede
Mustafa, som han vondt A2-begynderklassen
nred på St. Høistrup.



Danmarksmesterskaber 1982,
Ørritslevgård, Fyn,
d. ll.-12. september
Større fritflyvningskonkurrencer på Fyn er lidt
af en mangelvare, så det r,ar en glædelig begiven-
hed, da de lynske fritfllr,ere tilbød at arrangere
årets DM - den vi,etigste konkurrence på dansk
grund.

Og alle kræfter blev rirkelig sat ind: Finn
Bjerre som koordinator og konkurrenceleder,
Bjarne Jørgensen sørgede for indkrartering, pa
Søhusskolen i Odense, Jørn Rasmussen forbe-
redte konkurrencemateriel - og også jlderne
Jørgen Korsgaard og Erik Knudsen blev involre-
ret med hhv. resultatlister og præmieindkøb.

De mange deltagere, der ankom lørdag for-
middag, var naturligvis mest spændt på at se sel-
ve flyvepladsen - Ørritslevgårds marker, som
mig bekendt ikke er blevet brugt til fritflyvnings-
konkurrencer de sidste mange, mange år. Efter
min mening viste markerne sig udmærket egnede
til formålet, og hvis der i fremtiden er mulighe-
der for at benytte denne plads synes jeg, at det
ville være godt - vi trænger snart til lidt afveks-
ling imellem konkurrencerne i Skjern og på Van-
del !

\Ien intet er naturli_evis perfekt og med lørda-
gen' iidt uheldigc r indretning kom en del model-
ler til at landr' : en lille landsbr oc nocle strate-

To af de ttnn'aa n-i.a:'.i:r,r:'r.. i.':r . 'r: .:: rri.r
DM: Steen Hertttttr::.r: tt..t r , l;,-P.'....,-
Sleens og Jons trtodeit:tr . .i - -: '' ;.
;fine konstruktioner, nt.ti d..:./.r ...- ;.,'
mckctniske udførelse u.l tlt tt,';.
kurveklap trtv. ikke helt ':u,i. .. ,.r - .. .

en rcekke uhelcl. Jan's ntodel tntit, ,,..,
købel nterl al .flyve væk - ti es1 1!1r ' r1.;. )',
rninuller, hvorefler den fctrsrnrtclr i t!:' i:rt :.

højt oppe.

Henning Nyhegn
stående med en

Initium. Foran
ham sidder Kin
Køster og
Christion Ia Cour.

gisk placerede majsmarker. Det gav adskillige
deltagere noget at tænke på i perioder, men næ-
sten alle modeller blev fundet, og vanskelighe-
derne påvirkede ikke det sportslige udfald af
konkurrencen.

Arrangementet i øvrigt forløb efter det møn-
ster, vi kender fra de senere års DM'er: Indkvar-
tering på skolen, fællesspisning på Lumby Kro
lørdag aften og fælles morgenmad på skolen
søndag morgen, hvor Taulov-klubben gav mor-
genkaffe, og deltagerne selv kørte til bageren ef-
ter brød.

Alt i alt synes jeg, at arrangørerne skal roses

lor et rcltilrettelagt og velgennemført stævne.

Før vi går over til det egentlige - konkurrence-
referatet - skal vi ikke glemme at nævne Per
Bjerre (bror til Finn, men ikke aktiv modelflyver
længere), som ofrede -sin *'eekend på at klare
den praktiske administration af konkurrencen,
dvs. resultatføring, markering af periodeslut-
ning mm. Per har en stor del al æren for, at den-
ne del af konkurrencen forløb _slat og problem-
frit.

Konkurrencen startede lørdag eftermiddag kl.
12.45 i udmærket flyvevejr, idet blæsten næppe
nogen sinde kom over 4-5 m/sek. Som allerede
nævnt var det kun landingsområdet, der til tider
gav visse problemer, men det må man nok tage
med, hvis man er dansk fritflyver - det er vel
kun pladsen i Skjern, der ikke giver disse proble-
mer af og til.

Iøvrigt var det overskyet med kun svag termik
og at flyve max viste sig vanskeligere end mange
havde regnet med.

Men om søndagen slog vejret om til det dejlig-
ste flyvevejr - niesten vindstille om morgenen,
sol fra en skyfri himmel og tilpas kølig luft, som
gjorde denne dag til en af de perfekteste flyveda-
ge, vi har oplevet herhjemme i mange år. Det be-

tød, at de fleste klasser blev afgjort på lørdagens
flyvninger, idet næsten alle topfolkene f1øj lutter
maxer i det gode vejr.

Den mest velbesøgte klasse var som sædvanlig
A2-ekspert, hvor l6 mand fik noteret tid - det
er ikke imponerende mange til et DM. Konkur-
rencen udviklede sig hurtigt til en kamp mellem
Per Grunnet og Jørn Rasmussen om førsteplad-
sen, en kamp, der faldt ud til Pers fordel, da han
i fjerde start fik 140 sek., mens Jørn fik 128. El-
lers fløj d'herrer lutter maxer. Så vidt jeg kunne
se, gennemførte Per konkurrencen med sit ek-
semplar af det svenske byggesæt >Blue Bird<,
som lader til at være en ganske glimrende kon-
kurrencemodel.

Nummer tre blev Thomas Otte - et helt se-

kund foran Peter Buchwald. Ellers bemærkede
man, at Henning Nyhegn slog flere af de garvede
veteraner, og at Jim Prydsø havde taget turen til
Fyn fra Aalborg - lad os håbe, at det betyder en
tilbagevenden til aktiv konkurrenceflyvning for
ham. Steffen Jensen fik sit resultat ødelagt, da
hans model dykkede i jorden i tredie start som
følge af nogle ejendommelige trimproblemer.
Tre maxer om søndagen kunne ikke trække re-
sultatet op. Han hævnede sig ved at gå hårdt ind

1?e"T::';"
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for wakefield, herom senere.

Otte mand kæmpede om titlen i A2-begynder-
klassen, som denne gang domineredes af to nye
ansigter: Jacob Jacobsen fra Odense og Age We-

sterman fra Århus. Jacob endte med at vinde me
1074 sekunder - en tid, der ville have placeret
ham yderst pænt i ekspertklassen. Også Age fløj

- med sin )Mustafa( - et virkelig godt resultat
hjem. Lad os håbe, at disse to bevarer interessen
for fritflyvning. Der er ikke tvivl om, at de i lø-
bet al kort tid vil kunne give de >gamle< i A2-
klassen hård konkurrence.

Al-ekspert blev et opgør mellem det sædvanli-
ge trekløver: Jørgen Korsgaard, Hugo Ernst og
Heinzi Lorenzen. Der er et stort spring fra disse

tre til vores øvrige Al-flyvere. Denne gang blev
det Heinzi's tur til at vinde, idet afgørelsen faldt
i sjette periode, hvor både Jørgen og Hugo drop-
pede alvorligt.

I wakefieldklassen stillede kun fem mand til
start - der kunne have været det dobbelte, hvis
specielt de sjællandske wakefieldflyvere var
mødt bedre op. De fem, der var, fløj til gengæld
godt, og det glaedelige var, at vi for første gang i

flere år fik lidt fornyelse i toppen. Danmarksme-
ster blev nemlig Steffen Jensen med fuld tid.
Steffen er ikke just begynder i modelflyvningen

- han har været på landsholdet i A2 de sidste
tre år - men er først for nylig gået i gang med
wakefieldmodellerne. Erik Knudsen blev num-
mer to med to små drop om lørdagen. Erik har
benyttet denne sæson til (endnu) et come-back i

wakefield, med gode præstationer til både NM,
Jyllands-Slaget og nu DM. I første omgang be-

nytter han sig al det amerikanske byggesæt
>Wake Up<, som på trods al sit primitive ud-
seende (fladbundet profil!) viste sig i stand til at
give de mers avancerede konstruktioner ,sod
konkurrence - men her spiller Eriks erlaring
som wakelieldflyver nok også ind!

Landsholdets pt. førstemand Bjarne Jørgen-
sen startede skuffende med to drop, men kom så

stærkt igen og blev nr. tre. Nummer fire blev
Jørgen Korsgaard, der er stærkt på vej tilbage i
wakefield efter fire-fem års pause i klassen. Som
nummcr sidst kom den nordiske mester Povl
Kristensen, som dog tog sin placering med fat-
ningl

Af de mere deltagerrige klasser mangler vi nu
kun at omtale Al-begynder, hvor l5 deltog.
Denne gang var det de unge menneskcr fra Otto

Ste.f.fen Jensen omgivet af nysgerrige, der -forsøger at vriste hentmelighederne ud af hatn. BemrBrk, al
den nyballte nordiske mester Povl Kristensen tilsynetadende harfået øje på nogel inleressanl ved ha-

leplanet pd Sleffens nodel, Svanlevil.

Pedersens hold, der var de aktiveste og bedst
flyvende, og som besatte de fleste af de førsle
pladser. Vinderen Allan Ternholm ville med sine
712 sekunder have placeret sig pænt i ekspert-
klassen - lad os habe, at de talentfulde begyn-
dere holder fast ved sporten. Ellers bemærkede
man konkurrencens yngste deltager Rasmus
Buchwald, som på trods af sin unge alder fik sin
stabile model højstartet i alle syv starter, og
blandt andet fløj et max. - men han harjo også

en erfaren træner!
Chuckglider med seks deltagere blev vundet af

Hugo Ernst med fire ma\er og tre mindre drop
foran Jørgen Korsgaard. I P-30 viste Bjarne Jør-
gensens model sig at fl1'r'e formidabelt, idet bl.a.
en svigtende termikbremse forårsagede et par

seksminutters flyvninger om søndagen - det er

egentlig synd, at det kun er eksperterne, der fly-
ver med disse sjove, små modeller, der jo
egentlig er tænkt som begynderklasse. At Frank
Dahlin vandt Dl og Rasmus Buchwald Wasp

kan ikke undre, da de var eneste deltagere.
Alt i alt var DM 1982 en fornøjelse. Man kun-

ne godt have ønsket sig lidt bedre deltagelse,
især i A2 ekspert og wakefield - og et par gas-

flyvere ville også have pyntet på pladsen!

Jens B. Krislensen

FIA: l. Per Crunnct 1220 sek.,2. Jørn Rasmussen 1208 sek., 3.

Thomas Olle I I 30 sek., 4. Pcter Buchwald 1 | 29 sck., 5. Palle Pe

dersen l04l sek.,6. Torleif Jenscn 1002 sek.,7. Henning Nyhegn

9?6 sek.. 8. Kim Køsler 927 sek., 9. Otto Pedersen 922 sck., 10.

Steflen Jenscn 920 sek., 11. Tommy Jensen 91,1 sek., 12. Jim
Prydsø 828 sek., 13. Leil Nielsen 656 sck., 1,1. Tonrm! Jørgenscn

360 tek., 15. Frank Dahlin 264 sek., 16. Erik Jensen 180 sek., 16.

Frnn Bjerrc 180 \ek. A2-beg.: l. .lacob Jacobsen 1074 sek., 2.

Age \\'e.rerma. l0l9 \ek., 3. Frling L .lørgensen 926 sek.,,1. Pe-

l.r \iel.en i68 <t-1..5- Slc-c'n Hcrman\en 812 sek.,6. Jan Pcler
..n 6(ll '.1.. l. Sr::n \rclrcn 100 ick., 3. .len\ L. Larsen l0 sek.

llB: I Sl.licn J:'r.:n I16rl..L.. L Eril Knlrd'cn 120? \ck.. 3.

Bllilr: -li.::.n.:il ll9J -:1. J. J,-'::x K(,..iiir.l ll?3 '.1..5.
Ptrrl Krr:en.rn I lj: -:1. t lH - \l-e1..: i li:irlr I ir.il1jn
j95 tck.. l. Hugtr Irn.i i6- i.1.. -] -l11:_:.;l Ki r..-:::i -6i ..1..
J Finn Dahlin 610.el.- 5. Ole \. P.,i.r'.n i6:.:'\..6. Oi:.r P:-
dersen 550 scl.,7. Niel:.lorg.n \liid.en 5'i6 i.l-. r. Iirnil Br.iri
206 sek. Al-beg.: L Allan Ternholm 712 '(-1., L Sor.'n \iel.en
665 sek.. 3. Unni Eriksen 664 sck., 4. Olaf Ernil 651 \.k., 5. tsir

8it Olesen 605 sck.,6. Thomas Bjerre 58,1 sck., 7. Søren Chri-
stenscn 535 sek..8. Marcel.lokszies 532 sck.,9. Rusmus Buch-
wald,168 sek., 10. Peter wollhagcn,156 sck., I L Torben K. Bak
,109 sck., 12. N{elte Knudsen.l08 sek., 13. Krislian Vilmann,l03
sek.. I.1. Jcs Nyhegn Il5 sek., 15. Erling 1,..1ørgensen 72 sek.

l)l: l. Irrank Dahlin 155 sek. Chuckglider: l. llulro Ernst 352

sek.,2. Jørgcn Korsgaard 293 sek., 3. Palle Pcdersen 213 sek.,4.
Jan Pelersen 189 sck.. 5. Jacob Jacobscn l6l sek..6. Stccn Hcr-
mansen 79 sek. P-30: L Iljarnc Jørgcnsen 747 sck.,2. Jim Pryd-
tø 5l I sck. \lasp: l. Raslnus Buch*ald 5l sek.

Ringsted Cup d. 1919
I perfekt vejr aiholdt Ringsted Modelflyveklub
>Sølvpilen< sin Ringsted Cup d. 19. september.

Pladsen var en stor stubmark ved Giesegård,
iøvrigt den samme der bler brugt til DM i 1980.

Da vejret var næsten stille med masser af gode,

store termikbobler, var der fra morgenstunden
store forventninger om gode resultater.

I A2-eks. og A2-beg. var der hård kamp om
placeringerne. I begynderklassen sejrede Steen

Hermansen på trods af, at han sløsede 30 sek.

væk på grund af en tidlig DT i første runde.
To'er blev Peter Rasmussen, der førte lige til 4.

periode, men som droppede voldsomt i sidste

start.
I A2-eks. var der 8 deltagere, og efter masser

af gode flyvninger endte det med at 4 mand fløj
fuld tid. Det var Kim Køster, Torleif Jensen, Pe-

ter Buchwald og Steffen Jensen. Eftersom fly-
off'et allerede startede kl. 15, var der stadig mas-

ser af termik, og den eneste der ikke fløj 4 min.
var Kim, idet han utilsigtet tabte modellen i lav
højde. I 5 min.-runden faldt Torleif fra, idet han

fandt en lidt for svag boble. I 6 min.-runden var
det Peter Buchwalds tur til at finde en lidt for
svag boble, så Steffen vandt konkurrencen uden

at droppe. Hvis det overhovedet er sket før, at

der i Danmark har været et så langt fly-off med

mere end to deltagere, er det i hvert fald længe

siden.
Klasserne Al-beg., chuck og gas var præget af

meget sikre favoritsejre. Dette skyldes bl.a. det

beskedne fremmøde i disse klasser.
Steffen Jensen

t'lA: l Slellen Jcnsen 900 + 2,10 + 300 + 360 sek , 2 Pctcr

BuchNald 900 + 240 + 300 + 187 sck., l. Torleil Jcnsen 900 +

2.10 + 188 sck..4. Kim Køsler 900 + 96 sek , 5. KarsteD Kong
il!d t70 \e|..6. Palle l)edersen 75,1 sek.,7. Henning Nyhegn 751

.,'1.. f. Poul Raimuiscn 6,17 (ek. A2'beg.: l. Slccn Hernlansen
6-i .:1.. L P.rcr Ra.mlri\cn 592 \ek., l..lan Petersen 344sck.

{ l-heg.: l. Kri.l:n \ iintantt l2{ .ck. Chuck: l. Flemming Dehn

Krr.t.r.ar l9s.c|.. 2. P;ille Pcdcr'err 192 -ick. llC: l. Thomas

Ki.it.r 9({).c1.

Århusstævnet d. 27. juni 1982
Der er ikke fremkommet noget konkurrencerefe-
rat, men det forlyder, at vejret var lint mellem
regnbygerne. Det er også småt med resultaterne,
men her er, hvad vi har modtaget:

I)i€selcomhat:
l. Jan Steen .lensen, 2. Bjarne Schou, L Jens Kristen\en.

l'AI-combat:
l. J!r,r Stcen.len!en,2. Hcnning Forbech,3. Iljarne Schou,4.
.lens Kristensc'n.

Stunt eks.:
L Hans Rabcnhøj, 2. Henning Forbech, 3. John AmnitTbøll,4.
l-eif C). Morlenscn.

VM revanche, København
d. 1. august 1982
COMBAT: Da kun tre deltagere mødte op, blev

det besluttet at flyve alle mod alle. Første kamp
gav sig selv, idet Benny Furbo under et slagsmål

med et nærgående insekt kom til at beskadige so-

larfilmen på sin model.
l. kamp: Dan Hune startedc med at klippe det

hele incl. knude. hr oreftr'i- Stig Henriksen i ro og

50



mag kunne tage 2 klip. En jordtur til Dan blev
det også til - klar sejr til Stig.

2. kamp stod mellem Benny og Dan, som
sidstnævnte vandt med 3-l i klip. Stig kunne nu i
næste kamp afgøre sagen til egen fordel. men da
det stod l-0 til Benny i klip, satte er sammenstød
en brat stopper for videre kamp, og sejren gik
således til Benny.

Bennys model ha,,de opgi',et ævred, så en ny
kamp mellem Stig og Dan måtte flyves: 2-2 i
klip, men da Dan igen >puttede( sin model ijor-
den, gik sejren forrjent ril Stig.

Tak til kliptællere, tidtagere og dommere for
veludført hverr

l. Stig Henriksen
2. Dan Hune
3. Benn) Furbo

Dan Hune

F2A - Speed: To tapre nostalgikere mødte
frem, et stk. TWA og en ST Gl5. John Petersen,
Windy, havde akselløb med en etbladet, hvoref-
ter alt var løst. Jens Geschwendtner luftede mo-
dellen og klippede propellen.

F2C - Team-race: Kun to hold var mødt op,
Lars Hansen/Peter Verdich med deres ikke fly-
vende model og Jens Geschri endtner/Luis Peter-
sen med VM reservegrej, med ikke alt lor hurtige
stop blev det 3:37 til sidsrnær'nre i et sololøb.

Good-Year: Det eneste fremmodte hold,
2xLavitzen, Comet, trænede hardr med deres
russisk byggede Krasnoruski moror, desr'ærre
kørte modellen ind for dem. Luis Petersen

Danmarksmesterskab 1982
d.28,-29. august
på Aviators baner i Aalborg
Vejret viste sig fra sin gode side. idet det kun
bl?este, bortset fra et kvarter med rusk og regn
om lørdagen.

Deltagerantallet var mindre, end det har været
i mange år, så der blev kun fløjet på de to faste
cirkler. På asfaltcirklen var der god tid, da der
ikke blev fløjet semifinaler i team-race og Good-
Year.

Det reducerede deltagerantal til trods blev der
gået til den begge dage, og især VM-deltagerne
markerede sig stærkt.

Stævnet sluttede ven halv firetiden om sønda-
gen med præmieoverrækkelse i klubhuset.

Speed: Imponerende, rekordstor deltagelse, 5

mand. Heriblandt et nyt ansigt, den fra team-
race så kendte Palle Edslev, der viste fine takter.
Dog skal han have skiftet team-race-tanken ud
med en større for at kunne flyve tiden ud.

VM-holdet var noget mat i sokkerne, men fik
sig dog med nogle tilløb kæmpet ind på medal-
jepladserne foran Hans Geschwendtner, der luf-
tede sin >gammeldags< Rossi med fine små 200
km/t.

......2i0,0 km/1

......246,5 km/t

......241,6 km/t

...... 197,8 km,/t

...... 0 km/l

Good-\'ear: \'elkonnen i cirklen til det nye hold
Henrik Strøbæk Bjo:r Han!.n. Deres placering
skyldtes udelukkende ;nanglende i11'refart, re-
sten fungerede linr. De 6rriei C:i:agere rar Tor-
denskjolds soldater (igen). dog en j:l under dag-
lig vande. Bortset lra Jesper B. Ra.nu.'en Car-
sten Thorhauge, der trykkede danmarksrekor-
derne på både 100 og 200 omgange (men Jesper
skal selvfølgelig også leve op til sin anikel,reri: i
Modelflyve Nyt .....).

t'i;t

l. Jesper Buth Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:
5:37,5 4:06,5 8:12,0

:. Johannes Thorhauge/John Amnitzbøll, Aviator:
1:32,0 9r0l,4

l. Jesper Bobjcrg/Jorgen Bobjerg, Windy:
1.44,4 9:29,5

.i \r.;. L\hne-Hanren,Kuil Perer\en, 635/Hadersle\':
5:09.2 .1r56..1

i ll:r::i S::r.l=l Bt..:n Hlnien. CLrnet:
6:i l.() J:5r.0

Team-race: Under Per Sauerbergs ledelse (hror
mon han har det iskolde overblik lra?) blev
team-race afviklet i god ro og orden, uden de

helt store drops og uden helt fine tider, dog skal
Ole Poulsen/lb Rasmussens personlige rekord
på 3:43,2 fremhæves. Fire af holdene (deri-
blandt alle finaleholdene) brugte den nye BG-
motor med integralcylinder (præsenteret første
gang ved VM-82) og den viste fine takter med
høj flyvefart og god økonomi. Desværre brugte
motorerne mange reservedele, især låseringene
(måske jernmangel) blev spist med stor appetit.

Når disse problemer er løst, kan FMV og rus-
serne bare vente sig!

I John \lau'Han\ cei'hsendlner' o]tlll'i'tti,,r., 
1:26.9

1r.

'@E;

rtai;

Hans Geschwendtner
og John Msu gentog

deres DM-sejr i team-
roce nok engang. Det
md snart blive trivielt

for dem ..... og
måske især for deres

konkurrenter!
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2. Jens Ceschwcndtner/Luis Pcterscn, Comct:

3. ore poulsen/rb Rasmussen. Ar.Kr 
3:58'9 7:35'0

4. carsren Kronsård/Henrik 
",",,"",'"1'i3r,"i'to't 

8:09')

4: | 3,2 ,1:02,0

5. .lørgen K iicrgård/ Jørgen Bobicrg, 
l;r,:i. "rll l1r.(],

6. Nicls Lyhne-Hansen/Kurt Peder\eL 
:;:"".]:ll:;

7. Jcsper Bulh Rasnrus\en/car\ten ti:lii;r., 
i;åi;',

Combat: Der var god deltagelse, men man
manglede den forsvarende mester, Benny Furbo,
og Asger Bruun-Andersen så vi heller ikke noget
ril.

Konkurrencen forløb over al forventning uden
forsinkelser, og folket var også glade for, at vi
fløj på vores stunt-cirkel uden hvirvler, som må-
ske er grund til, at der var meget få smadrede
modeller og ingen løse.

Starten gik lørdag kl. 14, hvor Uffe Edslev
reddede sig en sejr over Stig Møller på tid - in-
gen klip. Stig havde nok trimmet sine modeller
lidt til den vilde side, men han viser det rette gå-
på-mod, så det skal nok komme.

Næste kamp vandt Bjarne Schou over Jens
Kristensen. Dernæst stod Jan Steen Jensen og
Dan Hune for underholdningen. Et klip samt en
jordtur til hver - kneben sejr til Jan. Henning
Forbech blev tildelt sejren i n;este kamp, da Lars
Therkclsen ikke var klar. Bjarne Knudsen var
oversidder.

Første kamp i taberrunden vandt Jens og Stig.
Alle landets combatmekanikere er vant til Super
Tigre, så en varm Cox var ikke lige sagen. I næ-
ste kamp satte Dan via en decideret styrefejl en
sikker tidssejr overstyr, men det havde Lars sik-
kert ikke noget imod - I klip til hver.

Da eliminationsrunden blev fløjet på et ukri-
steligt tidligt tidspunkt søndag morgen, bringes
her blot rcsultaterne med vinderne nævnt først:
Bjarne K - Jan. Henning - Jens. Uffe - Lars.

Første semifinale stod mellem Uffe og Hen-
ning. To hurtige sammenstØd satte hurtigt Hen-
ning ud af spillet, så Uffe kunne øve sig i ligeud-
fl1"''ning og dervcd flyve sig til sejren.

I den anden scmifinale fik vi endnu engang de-

monstreret. at man ikke skal svæve sin model
mere end højst nød"endigt. Bjarne S. var nemlig

Lei;f Eskilclsen endtt' ptt trerliepladsen i stunt.
Og det endda nted sin n.te tttodel, sont han har

\'æret lrcle l0 ur otn ut b.r,gg,e!
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ikke sen til at benl.rre sig af et sådant tilbud. 1-0

sejr orer B_iarne K. Det blev 2-0 inden et sam-
menstød holdt beg_ee.pa jorden et stl,kke tid. Da
kun Bjarne S. naede i luften igen. r'ar han for 3.
gang i træk i en D\I-finale. Kampen om 3. plad-
.en bler temmelig rodct. Eftcr et par .Jmmen-
stød og nogle mellemlandinger kunne Bjarne K.
kåres som vinder, da Henning blev diskralifice-
ret lor at komme i luften med en ganske ustyrlig
model. Helt korrekt dømt af den udmærkede
dommer Jan Ovesen.

Finalen blev i sandhed en værdig afslutning på

en velgennemført konkurrence. Tilskuerne blev
vidner til en virkelig vilfløjet finale - vel nok
den bedste i mange år. En enkelt mellemlanding
til Uffe, og et sammenstød til sidst kunne ikke
spolere helhedsindtrykket. Spontan applaus fra
tilskuerne. Flot, flot kamp, som Uffe vandt kne-
bent. 2-l til Uffe i klip, men mest lufttid til Bjar-
ne.

L Uffe Edslev, ALK
2. Bjarne Schou, ALK
3. Bjarne Knudsen, Haderslcv
4. HenninS Forbech, Aviator
5. .lan Steen Jcnscn. Aviator
6. Lars Therkeisen, ALK
7. Jens Kristensen, Avialor
8. Dan Hunc, Kjoven
9. Stig N{øller

?:,,.:.

Bjorne Schou oC Uffe Edslev i combatfinalen
ved DM. Bjarne ntatte'endnu engang se sig
henvist til andenpladsen i en DM-finale.

Stunt ekspert: Her var der ialt 9 deltagere, hvor-
af 6 var fra Aviator.

I 1. flyvning var der meget ustadigt vejr, og
John Amnitzbøll måtte opgive efter de firkante-
de loops pga. et kraftigt vindstød. Efter l. flyv-
ning førte Henning Forbech foran Leif Eskild-
sen, som deltog med en ny model, og Leif O.
Mortensen.

I 2. flyvning styrtede Jørn Ottesen i vandret
ottetal, men flyveren var heldigvis ikke mere
medtaget, end at den kunne repareres og bruges i
3. flyvning. Henning Forbech døjede med en

varm motor, som simpelthen gik i stå umiddel-
bart efter starten. Efter 2. flyvning var spændin-
gen meget stor, idet 6 deltagere havde medalje-
chancer.

I 3. flyvning fungerede Hennings motor igen,
og han havde en flot flyvning og blev en suveræn
vinder af konkurrencen.

Det er værd at bemærke, at Leif Eskildsens
konstruktion Focus l0 cm' blev placeret på de
første 4 pladser.

l. Henning Forbech, Aviator .................................. 544? pt.
2. John Amnitzbøll, Aviator ..,................................ 5360 pt.

3. l-eif Eskildsen,635 ............................................5332 pt.
,1. Lei I O. Mortcnsen, Aviator .............. ................... 5222 pl.
5. CarslenThorhaugc, Aviator .....5152pl.
6. .lan Sleen Jensen, Aviator ................................... 5070 pl.
7. .lohannes Thorhauge, Aviator ............................. 4896 pt.
3. Chrillian l\crsen, Haderslev .,..1426pt.
9. Jrr.n O(ei.n. Orkan ..........................................4300 pl.

Stunt beglnder: Her var der ialt 6 deltagere,
hvoraf 5 var fra Aviator.

Peter Koch's styretøj svigtede i l. flyvning
med et totalhavari som resultat. Peter Koch gen-
nemførte resten af konkurrencen med en reser-

vemodel. Lars Therkelsen deltog med konkur-
rencens midste model med en OS 15 motor og en

hidsig flyvefart. Jan Ovesen deltog med konkur-
rencen største flyver, en Focus med l0 cmt mo-
tor. Jens Kristensen vandt konkurrencen med de

tre bedste flyvninger, og han er nu ekspert, til-
lykke!

Jcns Kristenscn, Aviator
Jan Ovesen, Aviator .....
Carsien Berger, Aviator
l-ars Therkelsen. ALK ..

Hcnning Niclscn, Aviator
Peler Koch. Aviator .....

..2563 pt

..2181 pt

..2032 pt

.. 1730 pt

.. 1570 pr

.. 1429 pl

Referat ved Aviator og Dan Hune.

,.:i'i?;t:;:,:.,,
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F ritflyuniups L/rr iorror

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.

Beslyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
P. S. Krøyersvej 28A,
8270 Højbjerg
Tlf. 06-27 13 28.

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst;for Storebælt):
Palle Pedersen
Rugens Krt. 4C,2620 Albertslund
Tlf. 02-64 29 5t.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Næsbyhave 66, 5270 \æsbt'
Tlf. 09-18 02 30.

Fritflyvnings-Unionens s€kretariat :

Steffen Jensen
Ålborggade 17, 5.rh., 2100 Kbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

Konkurrencekalender 1982
3/10 Høstkonkurrence 1, distrikt Øst

10/10 Jyllands-mesterskab, Skjern
17/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest
24/10 Palle-Cup, Hillerød
24/10 Klubmesterskab klasse A, OM-F, St.

Højstrup, Odense
'7/11 Flyvedagskonkurrence, decentraliseret
7/11 Distriktskonkurrencer, distrikt Øst og

Vest
14/11 Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
21/11 Landsmøde, Korsør
28/ll >Sidste flyvedag<, Oirl-F, St.

Højstrup, Odense
5/12 Distriktskonkurrencer, disrrikt Øst og

Vest

Kom til Landsmøde 1982
Søndag d. 21. november kl. 11.00
Bibliolekel i Korsør, Bernstensgade 3 (ganske

læt red jernbanestalionen)

Herrn:d ind\aldes til Landsmøde i Fritflyvnings-
Unionen 19.r1. .{lle unionens medlemmer er vel-
komne -.ja. d: anmodes på det kraftigste til at
møde op, da der i ar skal trælles en række vigti-
ge beslutninger om unionens fortsatte drift.

Dagsorden ud-qendes i brev ril samtlige unions-

medlemmer i starten af november.
Forslag til Landsmødet bedes fremsendt til

unionens formand, Jens Kristensen (adresse her-

over), snarest muligt - almindelige forslag se-

nest d. ll. november og forslag om vedtægts-
ændringer senest d. 11. oktober.

Blandt diskussionsemnerne på Landsmødet
ligger der allerede nu oplæg om konkurrence- og
informationsvirksomheden, om fordeling af ar-
bejdet med unionens arrangementer, og der
skulle også snarest komme et oplæg til Lands-
mødet om uddelegering af en del af sekretaria-
tets arbejde.

Som sagt - mød op i Korsør d. 21. november.
Tilrejsende fra den anden side af Storebælt an-
befales at tage togfærgen over bæltet, da biblio-
teket ligger så tæt på Korsør Station, at en bil er
ganske uanvendelig til transporten fra færgen til
biblioteket.

Konkurrenceafvikling
i distrikt Øst
Vejrudsigter er ikke altid lige præcise, af og til
oplever man at ankomme til en konkurrence og
måtte konstatere, at vinden og især vindretnin-
gen alligevel er for dårlig til at man kan flyve
med store modeller. Så står man og venter og ser

nogle andre flyve chuck og begynder A1.
Og hvad kan man så lære af det?
At FAI-flylerne skal tage deres Al- og chuck-

modeller med næste gang vejret er tvivlsomt. Så

kan ri måske tå en uformel, lille hyggelig kon-
kurrence allieerell Pctlle Pedersen

Nye diplomer
Der tages fortsat diplomer af unionens medlem-
mer. Her er opgørelsen over de sidst tilkomne:

A-diplom i klasse A:
Leif Nielsen
Martin Vennevold
Kjeld Kristiansen
Kristian Andersen
Jens Peter Larsen
Erik Fogtmann
Torben Bak
Åge Westerman

B-diplom i klasse A:
Leif Nielsen

Skal vi lige repetere reglerne:
A-diplom er tre flyvninger på mindst I minut
hver i løbet af samme dag.
B-diplom er tre flyvninger på mindst 2 minutter
hver i løbet af samme dag.
C-diplom er tre flyvninger på mindst 3 minutter
hver i løbet af samme dag.

Man kan tage diplomer i klasse A, klasse B
(indendørs), klasse C (gummimotormodeller) og
klasse D (motormodeller). Modellerne skal op-
fylde kravene tll gruppen, men behøver ikke at
opfylde kravene til undergrupperne (såsom Al,
A2, Cl osv.).

Diplomer tages ved at man allierer sig med to
tidtagere, der tager tid på flyvningerne. Til A- og
B-diplomer kræves to tidtagere men dog kun et

stopur. Til C-diplom kr?eves to tidtagere med
hrer sit stopur.

Når man har fået sine tider registreret, skriver
man dem ned på en diplomansøgning (som kan
fås på sekretariatet), tidtagerne skriver under pa,

at tiderne er korrekte, og man skriver en række
oplysninger om den eller de anvendte modeller
(man må højst bruge to modeller til et diplom).

Disse oplysninger kontrolleres af et par kontrol-
lanter, som også underskriver ansøgningen, der
derefter indsendes til sekretariatet. Kort tid efter
vil man modtage et fint diplom-bevis til at hæn-
ge op på væggen .....

Hyggeaften
Taulov Modelflyveklub indbyder alle interesse-
rede til at komme til hyggeaften lørdag d. 9. ok-
tober i klubbens lokale på Taulov skole fra kl.
19.00. Det er tanken, at de tilrejsende kan over-
natte på skolen, og at man søndag morgen kører
til Skjern for at flyve Jyllands-Mesterskab.

Hvis du ikke kender Taulov Skole, så ring til
Erik Jensen på tlf. 05-56 2l 66 og få nærmere be-

sked.

Distriktsmøder
I distrikt Vest afholdes der distriktsmøde i for-
bindelse med afslutningen efter Jyllands-Mester-
skabet d. 10. oktober.

I distrikt Øst bliver der distriktsmøde på en
forblæst græsmark på Trollesminde eller Fauer-
holm i Hillerød. Det bliver d.24/10 kl. ca. 15

(efter Palle-Cup - se indbydelse nedenfor).
På mødet skal man diskutere forslag til

Landsmødet, herunder konkurrencekalender for
1983. Desuden valg af distriktsleder.

Konkurrenceindbydelser
Jyllands-Mesterskab 1982, Skjern d. 10. oktober
Konkurrencen finder sted på Skjern Enge søn-
dag d. 10. oktober fra kl. 9.45.

Mødestedet er det sædvanlige ved branddam-
men på Lønborgvej - har du ikke været der før,
sa ring til konkurrenceleder Erik Knudsen.

Der er briefing kl. 9.45. Konkurrencen begyn-
der kl. 10.00 med l-times perioder.

Der flyves i de sædvanlige klasser.
Startgebyr: 5,- kr. for juniorer, 10,- kr. for se-

niorer. Der bliver givet præmier i begynderklas-
serne.

Evt. aflysning meddeles på tlf. 07-35 17 67 fra
kl. 6.15 søndag morgen.

Amagerskolens hal er ikke ledig, så der flyves
ikke indendørs ved aflysning.

Skriftlig tilmelding senest 7. oktober til:
Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
^ilf .0'7-35 t'r 67

Høstkonkurrence 2, distrikt Vest d. l7 oktober
Der er ikke fremkommet yderligere oplysninger
om dette arrangement, der oprindelig skulle ha-
ve været afholdt af Skive-klubben.

Såfremt anden meddelelse ikke gives i brcv, vil
høstkonkurrencen blive afholdt på St. tløjstrup
d. 17. oktober med mødetid kl. 11.30. Såfremt
vindretningen eller -styrken ikke passer til denne
plads, vil arrangementet måske kunne flyttes til
en merc egnet plads. Dette vil i givct fald blive
besluttet red briefingen kl. 11.30-12.00.

Mød derlor op til tiden, så du ikke risikerer, at
komme efter ar allc andre er taget afsted til en

anden ll1replads.
Yderligere opll,sninger kan fas fra distriktsle-

der Bjarne Jør,sensen på tlf. 09-18 02 30. Evt. af-
l1'sning meddeles på Per Grunnets telefonsvarer
fra søndag morgen kl. 9.00 - tlf. 09-71 28 68.

Palle-Cup, Hillerød d. 24. oktober
Denne konkurrence, der afholdes til ære for di-
striktslederen i distrikt Øst, skal flyves lra mar-
ke rne ved Trollesminde/Favrholm nær Hillerød.
Konkurrencen startes med brieling kl. 9.45,
hvorefter flyvningerne begynder kl. 10.00.

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

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

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Andersen
Grev Schacksvej 13, 5700 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.

I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte
konkurrenceleder Palle Pedersen søndag morgen
fra kl. 8.00-8.30 på tlf. 02-64 29 5 1 og høre, om
der evt. skal aflyses.

OBS: Konkurrencen er ikke forbeholdt mo-
delflyvere fra distrikt Øst - alle er meget vel-
komnel

Distriktskonkurrencer 1982
De traditionelle distriktskonkurrencer i distrikt
Øst og Vest starter sØndag d. 7. november.

I distrikt Øst flyves der på Trollesminde/Favr-
holm med start kl. 10.00 på alle flyvedagene.

Der flyves i alle klasser.
Konkurrenceleder er Palle Pedersen, der også

står ved telefon 02-64 29 5 I på konkurrencedage-
ne kl. 8.00-8.30 for at meddele evt. aflysning.

Distriktkonkurrencerne flyves første søndag i

hver måned fra og med november til og med
april 1983. Disse konkurrencedage gælder også
for distrikt Vest, hvor konkurrencerne afholdes
decentralt og man sender resultaterne til di-
striktsleder Bjarne Jørgensen, Næsbyhave 66,
5270 Odense N senest tre dage efter konkurren-
cen.

Også i distrikt Vest flyves der i alle klasser.
Det er en fast regel, at der flyves 5 perioder i alle
klasser. I chuckglider flyver man to starter i hver
periode, hvoraf den bedste start tæller.

Flyvedagskonkurrence d. 7. november
Foruden at der flyves distriktskonkurrencer på
denne dag, afvikles unionens traditionelle flyve-
dagskonkurrence også.

Flyvedagskonkurrencen er decentral, dvs. at
man kan flyve på sin egen flyveplads (med et be-
hørigt antal tidtagere) og så indsende sit resultat
til unionens sekretariat senest d. 10. november.

Der flyves alle klasser - og i alle klasser flyves
5 starter + evt. fly-off-starter for dem, som op-
når fuld tid. I chuckglider flyver man 2 starter i
hver periode, og af disse to tæller den bedste.

Ved indrapportering af resultaterne skal alle
periodetider medtages - ellers er resultatet ugyl-
digt (sekretariatet skal kunne checke, at I har
lagt tiderne rigtigt sammen .....).

Vinderne får overrakt pokalerne til Landsmo-
det d. 21. november i Korsør, hror resultatet
iøvrigt offentliggøres.

Høstkonkurrence 2. distrikt Øsl. Hillerød
d. 14. november
Konkurrencen afholdes på markerne ved Trol-
lesminde og Favrholm fra kl. 9.45.

Der er brieling kl. 9.45-10.00, og første perio-
de starter efter planen kl. 10.00.

Der flyves alle klasser.
Konkurrenceleder er Steffen Jensen, der med-

deler evt. aflysning pga. dårligt vejr på tlf. 0l-26
08 36 søndag morgen fra kl. 8.00-8.30.

lndendørs konkurrence d. 20. november
Natten mellem lørdag d. 20. og søndag.d. 21.

november afholdes i Helsingør en konkurrence
for indendørsmodeller. Den vil finde sted i en lil-
le hal på 22x22 m og med 6,5 m højde i hele lo-
kalets udstrækning. Derover endnu nogle meter
skråt tag.

Konkurrencen begynder kl. ca. l9 - man an-
kommer fra kl. 16.00. Et startgebyr på ca. 40,-
kr. r'il inkludere aftensmad lørdag, natmad og
morgenmad.

Tilmeldin,e med angivelser af de klasser, man
vil fl1r'e i til:

lb Ll,ngkilde
Esromvej 1.18, 3000 Helsingør
Tlf. 02-21 56 85

- senest d. l. november. Tilmeldte vil modtage
nærmere oplysninger.

54

Focus Junior, stuntmodel (2,5-4,5 cmr) 16,- kr.
Starlett, stuntmodel (6 cmr) .............. 30,- kr.
Pirat, stuntmodel (6-8 cmr) ............... 37,- kr.
Filur begyndermodel ....................... 16,- kr.
Klotz, team-race model . ..... .............. 16,- kr.
Diesella, dieselcombat model .......... .. 20,- kr.
Betaling skal ske over unionens postgirokonto
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives på gi-
roindbetalingskortet.

Konkurrenceindbydelser
Københavnske mesterskaber, d. l7 /10-82
De københavnske modelflyveklubber indbyder
hermed til de københavnske mesterskaber søn-
d,ag d. 17 /10 kl. 10.00.

Der flyves på græsbaner på Amager Fælled og
på asfalt i Vasbygade.

Startgebyr: 15,- kr. pr. deltager pr. klasse.
Klasser: Alle linestyringsklasser.
Tilmelding senest d. 13110 til:

Henrik Strøbæk
Augustagade 24,4.tv.,2300 Kbh. S

Tlf. 0l-55 07 93.

Århusstævne d. 24/10-E2
Hermed indbydes til årets sidste konkurrence.

Der flyves d. 24/10 på ALK's baner i Skejby i
følgende klasser: Speed, team-race og Good-
Year,

Startgebyr: 20,- kr. for første klasse, 10,- kr.
for efterfølgende.

Eventuelt kaffebord bagefter.
Tilmeldinger sendes inden den 16,/10 til:

Lars Therkelsen
Rundhøjalld 28, 8270 Højbjerg.

Konkurrencekalender
17/10 Kivl, Kbh., alle klasser
24/10 Arhus stær'ne. Arhus. F2A. F2C.

G,\'

Danmarksrekorder
Unionen har anerkendt to ansøgninger om dan-
marksrekorder i Cood-Year racing. Rekorderne
blev sat af Jesper B. Rasmussen og Carsten
Thorhauge ved DM d. 29/8-82, og lyder nu på

4:06,5 for 100 omgange og 8:12,1 for 200 om-
gange.

Diplomer
Følgende har benyttet sommerlejren til at tage
diplomer:
Johannes Thorhauge: C-diplom i kunstflyvning
Henning Forbech: B-diplom i kunstflyvning og
A-diplom i Good-Year racing.
Jan Steen Jensen: B-diplom i kunstflyvning og
A-diplom i Good-Year racing.
Bjarne Schou: C-diplom i kunstflyvning.
Jan Ovesen: B-diplom i kunstflyvning.
Bjarne Knudsen: B-diplom i kunstflyvning.

Materialer fra unionen
Dommersedler pr. l0 stk. I,- kr.
Transfers pr. l0 stk. .... 16,- kr.
Transfers pr. 100 stk. .. 140,- kr.
Trøje m. bomærke, luxus kvalitet ....... 63,- kr.
Trøje m. bomærke, alm. kvalitet ........ 30,- kr.
Stofmærke pr. stk. .............. ........... 22,- kr.
Tegninger m. byggebeskrivelse:
Mecov, combatmodel ...................... 10,- kr.
Amphetamine Annie, team-race model 16,- kr.
Focus, speedmodel . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . I 6,- kr.

JS teknik tløyaer
til startkassen.'
Startakku, power panel, akkukontrol
til startakku, lader til startakku.

Fjernstyringsanlæg:
FUTABA og MULTIPLEX anlæg til
fornuftspriser. RING og hør en pris.

Til fjernstyringsanlægget:
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 ......... 168-1 53 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, f ly 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
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R(: t unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelfl5 ning med radiostyre-
de modeller. Unionen er iilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Feddration Aero-
nautique Inrernationale. Årskontingen-
tet er kr. 140,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), 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-
mØt 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 Alld 46, l.th., 7800 Skive
Tlf. 07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 3'7, 27m Brønshøj
Tlf. 01-60 29 37.

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-
sen

Over Kærbyvej 84, 5300 Kerreminde
Tlf. 09-32 12 58.

Pylonracing
Redningsleder Kaj Aage Sørensen
Skolegade 27, 1 200 Grindsted
Tlf. 0s-32 26 56.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, 7323 Give
rlf.05-73 17 84.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf .06-22 lL'75.

Frekr enskonsulent:
T\'-rekniker Herberr Chrisrophersen
\lglle:r inge: 9. .\lsonderup..

-1-100 Hill:rrc
Tlf. Ol-ls 63 6i.

RC-unionens s€kretarial:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 85lit Llstrup
Ttf. 06-22 63 t9.
Giro: 3 26 53 66.

Repræsentantskabsm øde 1982
Repræsentantskabsmødet afholdes den 24/10
1982 i Nyborg. Indbydelse findes i kluboriente-
ring, så du skal spørge hos din klub for nærmere
oplysninger.

Ny adresse
Skanderborg Modelflyveklub har fået ny kon-
taktmand, nemlig Tommy Andersen, Møldrup-
vej 15 B, Vaarvadsbro, 8660 Skanderborg. Tlf.
05-78 22 66.

Formanden for svæveflyvegruppen er flyttet,
og adressen er nu Kirke A116 46, l.th., 7800
Skive. Tlf.-nr. er uændret.

Helikopterseminar
Som annonceret i Modelflyve Nyt nr. 4/82 og i
forsøg på at få flere af de helikopterinteresserede
ud at flyve, vil der i weekend'en d. 9.-10. okto-
ber blive afholdt et seminar.

Programmet vil omfatte:
Grundlæggende aerodynamik for modelheli-

koptere,
Grundlæggende flyveteori for modelhelikop-

tere,
Generelle ting om bygning af modelhelikopte-

fCr
Vedligeholdelse af radio, mekanik og motor.
Til den praktiske side af sagen kan tilbydes

hjælp ved justering, trimning og hovercheck af
medbragte helikoptere. Vi har selv en del erfa-
ring, men håber også på at deltagerne på tværs
kan yde hinanden hjælp.

Alle helikopterinteresserede er meget velkom-
ne - med eller uden helikopter, og har I en mo-
del, uanset om den volder besvær eller ej, så tag
den med.

Vi vil begynde lørdag kl. 13.00 med teori, til-
bringe aftenen med helikoptersnak (og varm
kaffe) samt evt. klargøring til søndag, som vil
forløbe med trimning, justering og flyvning. Vi
haber at slutte med fastsættelse af en dato for
neeste seminar.

Det er muligt at få tag over hovedet om natten
pa siedet. hris sorcgrej medbringes.

Seminaret atttoldc-s i Krogager s1d for Grind-
sted. Pladsens beliggenhed opllses red tilmel-
ding skal skal ske sene:r 6. ok:ober iil K. H.
Nielsen, 05-88 54 51.

Træningslejr 1983
>BEGYNDER? - Sd ring til os. Det er betry.z-
gende al hove en erfaren pilot ved din side i den
første svære tid!<

- Sådan omtrent indledte Tom Jakobsen sit
læserbrev i Modelflyve Nyt 4/82, og da red. i sin
kommentar hertil efterlyste klubber, der havde
en trænerordning, har RC-klubben Falcon be-
sluttet at forsøge at gøre noget ved problemet fra

Officiel stævnekalender

næste sæson i sommerferieperioden, da vore fa-
ciliteter i dette tidsrum erfaringsmæssigt ikke be-
nyttes ret meget.

Uden på forhånd at lægge det i alt for faste
rammer planlægger vi i øjeblikket en 8- måske
l4-dages camping/træningslejr på Veerst mo-
delflyveplads udelukkende for begyndere.

For at deltage i træningen må man naturligvis
være forsikret gennem RC-unionen samt med-
bringe en egnet begyndermodel.

Opholdet kan evt. afsluttes med aflæggelse af
A-certifikat.

Interesserede kan kontakte os på tlf. 05-52 19

l5 allerede nu, da vi gerne på forhånd vil kende
lidt til omfanget af et sådant arrangement.

Med venlig hilsen, RC-klubben Falcon
v, Søren Laursen

Fra skalastyringsgruppen:
Det var sommeren 1982 .....
Det er altid lidt vemodigt, når en god tid er for-
bi. - Denne sommer, med alle dens aktiviteter,
er nu ovre, men det var en god tid for vores gren

af RC-sporten.
Vi fik et nyt stort dommerhold efter to års for-

beredelse. Og de viste i denne hektiske sommer-
sæson, at vore forventninger til dem ikke var
overdrevne. De har givet deltagerne en sober,
reel og retfærdig behandling, og det er jo også

forudsætningen for at skalafolk vil stille til kon-
kurrencer med deres hjertebørn.

Vore skala-træf blev meget velbesøgte, trods
der ved nogle af dem ikke var det bedste vejr. Og
jeg har indtryk af, at de virkede efter hensigten
og gav deltagerne en dejlig blanding af inspira-
tion og viden om vores sport og lyst til at deltage
i vore konkurrencer.

Det første DM for jumbo-skalaklassen blev
afholdt i juni måned, og trods et ikke for godt
vejr fik vi kåret den første Danmarksmester for
jumbo-skala. Det var jo som bekendt Leo Erik-
sen lra Jylland. Dette Dl\l i jumbo-skala bliver
nu en lasl årlig begivenhed, som man nok kan
rente si_s meget af.

Endelig har vi så haft vort traditionsrige DM i

:i:rd-otl skala i august. men det kan I jo læse

Lrni and3:li-d. hcr i \lodeltllre N1t.
\len ce r .r iLr ogiå rkct merc. r'i har haft >gæ-

ite'pil,, rei \ \l i USA. deltagere i bådc Skala
51d iSrerigetrg red dei arligeskalatræf iRakke-
-stad i \orge. hror et godt dansk team hyggede
sig i dette .ionne skalastævne.

Denne siore aktir,itet skulle gerne smitte al på
dem. der endnu ikke har været med til disse ting.

Dato Stævne,Oplysninger,Kontaktmand

3/10 SMSK Skrænt Cup, tæller til NII 83, Pokalkamp 82. Steen H. Jørgensen, Q2-97 87 54.
9-10/10 Helikopterseminar, K. H. Nielsen, 05-88 54 54.
16/10 DM Skrænt, Hanstholm, tæller til NM 83, Pokalkamp 82, reservedato 11/10. Jørgen

Larsen,07-97 l3 63.
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Fritf lyvn ings-
byggesæt

SUS
Byggesæt til den kendte f ritf lyvende
A1-svævemodel kan leveres for kr.
75,- + kr.8,-til porto.
Modellen er særdeles velf lyvende og
meget egnet som begyndermodel til
ungdomsskole- og klubkurser.

IN ITIU M
Byggesæt til fritflyvende svævemo-
del i klasse A2 konstrueret af Finn
Bjerre. Pris kr. 140,- + kr. B,-til porto.
Modellen er meget velf lyvende og er
velegnet til konkurrencebrug. Kan
anbefales som model til noget erfar-
ne modelflyvere - f.eks. ungdoms-
skoleelever, der har bygget SUS.

Otto Petersen
Fruervej 7, 4621 Gadstrup

Ttf. 02.39 04 43

Skalaverdenen er en spændende tumleplads, så

kom og vær med.
Men nu bliver det snart byggetid, og det er og-

så en skøn tid. Rigtig god fornøjelse!
Benny Juhlin

A-certifikater
362 Per Christensen, The Flying Tigers, Holsted
363 Ejner Schmidt, Sønderborg Mfk.
364 Søren Dahl Jensen, Sydkystens Mfk.
365 Poul-Erik Witzel, Borup Modelflyvere
366 Kurt Hammersholt Petersen, AMC
367 Benny Påskesen, Kolding RC-klub
368 Walter Nyborg, AMC
369 Per Motsch Andersen, Borup Modelflyvere
370 Jesper Mjels, KFK
371 Flemming Jensen, Sydsjællands Rfk.
372 Erik Jørgensen, Sydsjællands Rfk.
373 Henrik Buus, Sydsjællands Rfk.
3'74 Lars Toft, NRC
375 Gunnar Leth Frandsen, Haderslev RC
376 Nis Juhl Lund, Haderslev RC
377 Anders Rasmussen, Haderslev RC
378 Jesper Lassen, Haderslev RC
319 KE Robert Hansen, Haderslev RC
380 Flemming Hansen, Haderslev RC
381 Kim Leth Frandsen, Haderslev RC
382 Frede Vinther, AMC
383 Tom Jakobsen, ?

384 Leif Poulsen, Østjysk Mfk.
385 Henrik Therkelsen Kristenscn, Østjysk \'1fl.
386 Ejgild Hjarbæk, \'cstsjælland. \1t1;.
387 Per Skou Hansen, Den Rode Baron
388 Keld Erik Jensen, Sønderborg \1i1.
389 Torben Simonsen, Køge l\1f}.
390 Reidar Dybvik, Borup Modelflyvere
391 Peter Verner Kristiansen, Kongeådalens

Mfk.

LSF-aktivitetskonku rrencen
1982
Så er det hit med præstationsskemaerne! Den
flotte LSF-aktivitetspokal er udsat for syvende
gang, og den kan blive din i et års tid. N:eh ...
hør, hov! Jeg har aldrig hørt om aktivitetskon-
kurrencen, og jeg læser ellers altid Modelflyve
Nvt?

Aldeles korrekt! Jeg har nævnt konkurrencen
i et tidligere nummer, men ikke beskrevet den
nærmere. Det vil jeg så gøre her på stedetl

Det drejer sig om i perioden l. oktober til 30.
september efterfølgende år at præstere flest en-
kelte flyveopgaver til LsF-diplomerne. Points
tildeles på følgende måde:

præcisionslanding: 1000 points

1976 Per Jensen, DK 2

1977 Ludoll Petersen, DK 28
1978 Peter Frank. DK 34
1979 Flemming Sangild. DK 42
1980 Eric Frank, DK 50

l98l Torben Dam, DK 57

t982 ?

Spørgsmål? Skriv eller ring til LSF-koordinato-
ren for Danmark:

Peter Frank
Hyrdedamsvej 43, 8220 Brabrand
Tlf . 06-25 24 9r.

Nye LSF-diplomer
1. grad:
64 Henrik Schubring
65 Ivan Lassan
66 Henrik Larsen
67 Leif Lykke Vestergaard
68 Jesper Nielsen
69 Jess Lynggaard
70 Cerhard Lauridsen
7l Jens Erik Holm
72 Knud Hebsgaard
73 Philipp Emborg Jensen

74 Mads Hebsgaard
75 Klaus Untrieser
76 Poul Erik Linnet
77 Peter Bose

78 Torben Krogh

2. grad:
l9 Claus Tonncsen

3. grad:
6 Eric Frank

Nekrolog
Lars Andersen
død d. 16/'l l9E2

Det er med sorg, at vi må meddele, at vores ven
og klubkammerat, Lars Andersen er omkommet
ved et trafikuheld.

Lars vil altid blive husket af sine venner for sit
uadvendte og venlige væsen.

Æret være L.ars' minde.
Benny Busled

Ry Modelflyveklub

Konkurrenceresultater
Kunslflyvnings-JM 1982, d. 8.-9. maj
hlarsc A:
l. l'.'r Andrea\cn ................2440 poiDts

2. Erik Totl .......................2304 points
L Peter Jessen ....................2051 points
.1. Svend Hjcrmil\le\ 1897 points

5. Henning .lu('l 1886 points
6. .iørn Sø\rø 186l points
7. Per Mikkclsen l8l2 points
ll. Slig Klauscn 1652 points

9. Lcifwidenborg l5o2points
10. ErikNymarl lS49points
I l Kim Hanscn 1252 points
12. Uitcjøker l065points

termikflyvning:
skræntflyvning:
distancetlyvning:

5000 points
5000 points

10000 points
5000 bonuspoints gives for et fuldført diplom,
og LSF-points fra konkurrencedeltagelse tæller
også med.

For at jeg kan gøre pointstillingen op for
1982, vil jeg gerne have tilsendt alle påbegyndte
(eller nye fuldførte) præstationsskemaer, inden
30. oktober. Så snart jeg har noteret dem, vil de

blive returneret.
Det var så reglerne for LSF-aktivitetskonkur-

rencen, som er et rent dansk fænomen startet lor
7 år siden. Som det fremgår, er der tale om en

handicap-konkurrence, idet l.eks. en termikflyv-
ning tæller 5000 points, uanset om den er fra en
første grad eller en fjerde grad. De nystartede
første og anden grader vil derfor have meget fine
chancer. Hvem skal være LSF-aktivist 1982? Re-

sultatet kommer i næste nummer, men lad mig
slutte med at resumere de tidligere LSF-
aktivistcr:

Klasse B:
L Rend Ander\rn
2. Steen Larscn ..
l] Ilent SørcD\cn

Stævnet blev afholdt på Sindal flyveplads d. 8.-
9. maj. Som arrangør stod Hjørring \lodelflwe-
klub med Gunner Andreasen som stævneleder.
Taget i betragtnin-c, at dct er første gang, klub-
ben arrangcrer denne tlpe stævner, skal der her
gi"cs megen ros til H_iorring Nlodelflyveklub for
et fint afviklct itæ\n!'.

Facilitcternc pa og red Sindal Flyveplads var

World Free
Flight Review
Uden sidestykke den bedste bog, der
nogensinde er skrevet om iritflyv-
ning. Redigeret og udgivet af den
kendte amerikanske modelf lyver Bill
Hartill.
416 sider indbundet, formal 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

Calif.91307, U.S.A.

Model-Center
Special-forretning

Alt i epoxy- og glasfiber-
produkter

Model-Center løret el stort udvalg i

epoxy og glasf iber - specielt til mo-
delbygning.
Desuden har vi mange løsdele, som
du ikke kan få andre steder - fær-
digstøbte kunststofkroppe og vinger
til RGsvævemodeller, elektrisk høj-
startsspil til RO-svævemodeller og
meget, meget mere.....

Skriv elter vort katalog!
(Vi forstår engelsk, tysk, italiensk og
fransk).

Model-Center
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76,50125 Firenze
lialien

O rd re r eks pederes slraks.r
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ligefrem helt i top med et velforsynet cafeteria og
andre opholdsrum, som langtfrarejsende kunnc
benytte til overnatning. Disse ting var med til at

holde humøret oppe, for vejrel var sandt at sige

ikke noget at råbe hurra for. Med silende regn o-e

blæst begge dage måtte piloterne indse. at t"l1'r'-

ningen nødvendigvis skulle fore-qa i regnrejr.
Konkurrencen samlede ialt Li deltagere. l2 A-

piloter og 3 B-piloter. \Ied deite dcltagerantal
må det siges, at den almalning der er spaet F3A-
kunstflyvning her til lands i 1982, glædeligvis ik-
ke har holdt stik.

Selve flyvnin,oens nireau kan betegnes som en-
kelte piloter udtrl'kte det, >god dansk kunstflyv-

ning((, o_s dette ikke lorstået som noget negati\t.
Kun cnkehe harde nogle af de nye figurer, som i

ar er rilløjet manør'relisten, med i deres flyve-
program. Grunden til dette kan være, at disse

n1e ørelser ikke egner sig til hurtigtflyvende mo-
deller, som var fremherskende ved stævnet. Her-
med o-eså sagt, at der ikke var væsentlige nyhe-
der på modelområdet.

Der blev ved konkurrencen gennemlørt en ef-
fektiv støjmåling, dvs. måling ved hver start.
Kun to fly overskred 105 dB grænsen. De fik ved
anden start nedbragt støjen til det tilladelige, og
det var derfor ikke nødvendigt at diskvalificere
nogen fra konkurrencen. Per Andreasen

Flns Heli-Cup d. l. august
hlasrt-\:
L R.r.rr',r. I rr..rr. ()\ll

Sr/rht.'r 5.\,r/. \lulrtt L t. ll.,ltrt
). K.ri IIrnrt r 

= 
\ tl ct . \:r J: r .. ....

Star Ronser. \/a/lyr!.,r, Rr,,.r

Klasse ll:
L Hnil. l ar'(il. ()\ll .......... ... .. .

Schlurer Bell 222,,\lulttttlL,\. ItP 6l
:. Ailrc Jcr)\(n. O\lF

Kurun Ranccr, tirtobo

..1.595 poinls

.. 1..170 point\

.. LJ(X) poinl\

.. L310 rroinl\

Ovennævnte 4 deltagere og flere helikopterinter-
esserede nød fin flyvning i sommervejr, når det
er bedst.

Opslngstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-forretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modelfly og rilbehør til modelfly.
Annoncer for ikke-modeUlyvesrej afvises
med hård hånd. Redaklionen borlredigerer
skånselsløst pladskrævende beskrivelser af
effekterne, udbredt brug af rosende lillægs-
ord og alt andet, der ikke er nødtendiet -for
at give et rimeligt indtryk af tilbuddene. Ind-
senderne bliver ikke orienteret ont vor evt.
omredigering of deres tekster.

Til gengceld for disse fortrædeligheder er
annonceringen pd Opslagslav len gralis.

Annoncer til Opsktgstavlen skal indsendes
en mdned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstctvlen modtages ikke
pr. telefon. Utydeligt skrevne annoncer og
annoncer uden afsender smides ud.

KØBES: Brugt helikopter, Schliiter Heli Ba-
by eller lignende. 06-19 87 23 (Lars).

TUMLER fra Fibaero sælges med 6,5 cm'
Webra. Velholdt, meget lidt brugt. Pris 800,-
kr. 03-83 94 58 efter kl. l7 (lb Sloth).

KØB[,S: Pålideligt RC-anlæg m. 2 servoer
og tilsv. kanaler købes for 400-550 kr. 0l-30
34 13.

SÆLGllS: OS 60 firtakt m. 2 træpropeller,
prøvebænk, tank mv. sælges, kr. 1.000,-.
Kunstfly til 2,5 cm' m. ski og skadet kunstfly
m. For .35 RC, 250,- kr. Henvendelse til Ole
Jørgenscn, Hothersvej 2, 49 13 Horslunde
(besked kan evt. gives på 03-94 83 49).

MICROPROP VARIOMODUL sælges for
hojestc bud Lr\.'r 900 kr.27 MHz anlæg m. 2

ser\oer. Kan uCbygges til 5 servoer. 0l-32 05

08 (Frcddv \irl.:r:t bcd.t l7-18.

KRTST{LLER S{LGF-S til 27 MHz, alle
kanale:-. m. ioco::;:. P:. .lk. 16.- kr. Mar-
tin I.:::i.ec. \l:.1:::..:r; 11. 2970 Hørs-
: .. ];::

C\RRF,R\ :\(ilTT{ ..-'..::. -riJ. 1.20
r:. I:-::-.---;.: :---:.J. j::-- 

= 
l.-.'-::=:,tr.

l<r.1..r.. -r -i- ...:q
gla.tibc:. .=.g.. '. - J, .- . - :-'. ': '"
(Arrid Aagaar; r.

CARRERA\lUBts RC-.;-,-.- .:. : .,
mm m. krængror, Iufrbr:n:.;: .'. --.,'.r:.
krog, flyveklar, priside 950.- kr. (r:-6i l6 -:!
(Hans Jørn Vedby Jørgensen).

DIV, SÆLGES: Ny Robbe Terra Top 35

MHz FM m. 4 servoer samt ekstra sæt akku-
er, kr. 1.800,-. Let brugt Webra Speed 6l F
Champion m. dæmper, kr. 500,-. Multiplex
combi lader, kr. 300,-. Startakku kr. 100,-.
Samt alverdens tilbehør. Alt sælges helst
samlet! 04-74 l5 33 (Jørgen N. Jepsen).

SÆI-GES: Ny velbygget selvkonstr. kunst-
flyvningsmodel m. ny l0 cm' Webra Speed

m. bagindsugn., dæmper, nyt Kraft 3-benet
optr. understel m. forstærkerenhed, 4 Multi-
plex servoer og 7-kanals 35 MHz Multiplex
modtager (kun lidt brugt). Flyet er prøveflø-
jet og trimmet - sælges flyveklar for kr.
2.600,-.02-17 05 65 (John Larsen).

FUTABA I'P6GN 35 MHz, 6 kanaler,4 ser-

voer 5-26, kun brugt ca. 2 timer. Sælges for
bedste bud. 09-21 32 54 kl. 9-16, 09-20 60 50

aften (K. Due Madsen).

GRAUPNER CHEROKEIT byggesæt sælges

m. tilbehørssæt for 1.600,- kr. 08-44 54 30
(Svend Seerup).

SÆLGFIS: Turbulent (Jumbomodel) spv,
238 cm, vægt 8,5 kg, incl. lydpotte, halehjul,
hovedhjul m. understel, 1.000 kr. (Evt. bytte
m. svævemodel på ca. 300 cm). Multiplex
Profi anlæg, lidt brugt, incl. 4 Proli servoer,
modtager mv. 35 MHz anlæg, pris 3.000 kr.
06-46 62 35 (Tommy Jensen).

SÆLGES: Merati Galaxi byggesæt m. Super
Tigre X60 SP m. d:empcr, aldrig kørt, sæl-
ges samlet kr. 1.700. Currare kunstfly, på-

begyndt byggcsaet, sælges kr. 700. Hegi Pi-
per PA l8 brugt tr:ener,500 kr. 0l-16 8l 50
(Cert Nielsen).

GRAUPNER MAXI m. HB-40 motor, udcn
servoer og modtager men ellers I'lyveklar,
sælges, 1.300 kr. Craupner Mosquito elek-
trofly m. Craupner el-motor, akku og digi-
switch, uden servoer og modtager men ellers
flyveklar sælges, 1.300 kr. 02-24 64 62 (Pre-
ben Stamp).

ROYAL P38 LIGHTNING byggesiet sacl-

ges, 850,- kr. Craupner Bell 47 C, flyveklar
incl. motor, 1.000,- kr. Robbe Delfin termik-
s\æ\er m. vridvinger, kr. 500,-. 03-l'7 21 16,
bed'1 ornkring 18.00 (Prcben Jacobsen).

4{l \l}Iz ROBBE MARS t'MM 4-kanal, kan

-.::. ::i i-kanal, rn. 8-kanal modlagcr, s:cl-

::. -.,r::: .ir\o!'r. Brugt få gangc, 1.400 kr.
Tr:::r: Zrlfir. \orrcgadc 21, 7600 Struer.

wllBRA SPFIFID 40 RC købes. Også Sulli-
van starter, ca. 200 kr. 08-31 l5 03 eft. 18.00
(Ole Borup).

I'UTABA FP8JN sælges, niesten ny. Med
modtager, 4 servoer og lader. Et mindre
avanceret, lovligt anlæg af anerkendt fabri-
kat kan indgå i handelen. 05-36 00 54 for-
middag og aften.

SÆI-GFIS: 5-kanal Varioprop anlæg med 4

servoer, 900 kr. 20 stk. Craupner-servoer
(nr. 3765) å 50,- kr. Wik Commander m. OS

l0 cmr motor (80 flyvn., ikke skadet), 1.100,-
kr. 05-62 72 45 efter kl. I 8 (Jens Damgaard).

DMIRSE SÆLGFIS: Byggesæt til Robbe
Phønir, kr. 450,-. Byggesæt til Ridge Racer,

kr. 485,-. Nyt cylinderhus til Webra Black-
head, kr. 85,-. Byggesæt til rotorblade for
Kavan Jet Ranger, kr. 75,-. Pontoner til
Graupner Bell 212, kr. 150. 02-17 6l l0 efter
kl. 17.00 (Jørgen Petersen).

KØBES: Super Tigre G20l15 Clow CLlRC.
Pris efter tilstand, nylbrugt. SÆLGES: Big
I-ift f'lyveklar, bygget lct med t'lP 60 motor,
I . 100,- kr. 02-73 25 22 (Stig Møller).

SÆLGES: Codkendt Futaba 6-kanalsanlæg
FM 35 MHz m. 6 servoer, oplader samt tilbc-
hør, kr. 1.995,-. Halvf:crdig MK Curarc 40,
kr. 395,-. 03-65 35 56 (Torben H. Simonscn).

SNOOPFIY begyndermodel m. 6,5 cm' OS
Max motor, Multiplex Europa 5/7 kanalsan-
l:eg. Komplct m. 3 servoer, oplader mv. til
salg. Desudcn byggesict til MK Blue Angel
40 og påbcgyndt b!'ggesict til Curare 40. 07-
26 Ii2 8l (Finn Vilstrup).

ROTARIO, llyvcklar RC-svicver sælgcs.

Pris kr. 650,-. 0l-53 60 l4 (Benny Steen Niel-
scn).

KØllF.S: 3-kanals modtager passende til Fu-
taba FP 5LK 27 MHz. 07-3'1 24 40 (Bjarne
Sintonsen).

COX TFIF- I)l.llt 0.010 (0,2 cm') motor købcs
onrgåcndc. Se om du ikke har cn, du ikke
bruger. .leg mangler den virkelig! 02-l I 3 I 93

cl'tcr kl. 18.ffi (Ole t-indhardt).

Annoncer til Opslagstavlen i nr, 6/82 skal
v(prc os i hende senesl d. 5. november.
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SIMPROP
nyheder

Vi kan nu levere to helt nye Simprop
modeller, Sunny og Sweety. Begge
modeller er med Jedelsky vingeop-
bygning.

SUNNY har en spændvidde på 144
cm og er beregnet på en motor på ca.
6,5 cm3.
Sunny ........... kr. 1.198,00

SWEETY har en spændvidde på 156
cm og er beregnet til motorer fra 4 til
6,5 cm3. Meget velegnet som begyn-
der- og overgangsmodel.
Sweety ...... kr. 1.198,00

OS nyheder

- 9"4 "- I Fr(.,

'åW&.e,@!E@
OS .61 VR ABC er en helt ny 10 cm3
motor for den, der kræver endnu f le-
re kræfter. Er forsynet med måne-
skiveindsugning. Meget velegnet til
kunstflyvnings- og ducted-fan mo-
deller.
OS 61 VR ABC .................. kr. 1.995,00

OS 40 VF og 46 VF ABC. To højtyden-
de motorer på 6,5 og 7,5 cm3 med
ABC cylindersæt og bagudstødning.
OS 40 VF ABC kr. 1.095,00
OS 46 VF ABC kr. 1.230,00

OS 61 GEARED, leveres i to udgaver,
61F GSA2 med sideudstødning og
udveksling 1:'1,9, beregnet til skala-
modeller. 61VF GSA1 med udveks-
ling 1:1,4 og bagudstødning bereg-
net til store kunstf lyvningsmodeller.
OS 61 m. gear................... kr. 2.399,00

Silver Star Models
Sjællandsvel 3, 9500 Hobro

Telelon 08-52 03 57
- førende i modelf ly siden 1960 -
Vi oplyser getne om nætmeste
lorhandler.

Q

Modeller til drømmepriser

TEDDY
Hegi 3200
FØR 685,- kr.

NU 598,-

SNOOPEY
Hegi 3204
FØR 595,- kr.

NU 498,-

PIPER
PA18
Hegi 3206
FØR 1.095,-kr.

NU 895,-

HUSK! KAVAN laver nu flere dele til jumbo-modeller

- se KAVANS hovedkatalog hos din forhandler!
Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 8800 Viborg.

Tlf. 06-62 70 77 - Henviser gerne til nærmeste lorhandler.

Køster Digital F1A-timer

Her er timeren for den seriøse
modelflyver, der beskæfter sig med
f ritf lyvende svævemodeller. En
elektronisk termiktimer, der er 100%
pålidelig og 100% præcis:

* Fejlsikker - du kan af læse den
indstillede tid på f rontpladen - der
er ikke mulighed for at sætte
timerarmen i forkert rille eller sådan
noget.

* Let at indbygge - timer og batteri
vejer tilsammen 35 gram og fylder så
lidt, at de kan rummes i enhver
model.

* Startkontakten sikrer mod

Her ses prctotypen til FIA-
timeren i fuld størrelse.
Produktionsudgaven vil se
lidt anderledes ud - men
have samme støtrelse.

bortf lyvning ved linebrud, hvis den
monteres i forbindelse med
cirkelkrog.

* DT-tider fra 6 sek. til 9 min. 54 sek.
Tiden kan stilles i spring på 6 sek.

Introduktionstilbud: Ved bestilling af
F'lA-timeren inden udgangen af oktober
fås den til særlig introduktionspris,
kr. 488,- incl. moms og genopladeligt
batteri.

Ladeapparat til batteriet koster knap
200 kr. Ekstra batterier koster 125,- kr.
stk. - men er ikke nødvendige. da et
fuldt opladet batteri har strøm til ca.800
termikbremsninger .... !

Bestil f ra: Køster Digital Timers, Postbox 54, 3400 Hillerød, Danmark
Tll. 02-26 02 00 (kl. 8-16.00) - 02-25 03 '19 (af ten)



Til båd og bil
Alle anlæg AM27 MHz, batteridrift og med
1 stk. S-23 servo. Til L-anlæggene kan leve-
res NiCa sæt (se under tilbehør).

FP.2GS, 2-kanal ............................. kr. 423,.
FP.2L, 2-kanal, dobb. motorkontrol
(kan lev. i FM-udgave) .................... kr. 499,.
FP-2F,2-kanal, rat-styring ............. kr. 941,.
FP-3L, 3-kanal, dobb. motor
kontrol ..................... kr. 578,.

Til fly
FP.4L, 4-kanal, 1 servo S-23, batteri-
dritt. Kan monteres med NiCa-sæt.
AM 27 MHz .............. kr. 851,.
FM 35 MHz .............. kr. 992,.
FP-SFG, S-kanal FM 35 MHz med
1 5-126 servo ............. kr.1.775,.
Alm. eller eksponential reduktion på
krænge- og højderor. Reversering på
alle kanaler. Komplet med NiCa og lader.
FP.7FG. Som 5FG, men med 7 kanaler
samt reduktion på sideror og mixning
på f lere kanaler ...... kr.2.094,.

FUTABA går efterhånden over til de såkald-
te modul-stik kendt f ra J-modellerne. Puls-
længden erændret fra 1,31 til 1,52 mS. Den-
ne ændring er indlørt på den nye FG-serie.
Hvis det skulle ønskes, er det imidlertid en
enkel sag at montere andre stik på servoer-
ne samt justere neutralstillingen. Som al-
ternativ kan den nye modtager R107M mon-

teres med oden gamleu 3-polede fatning
hos AVIONIC.

NiCa og ladere
NR.4G/K, 4,8 V, 250 mA, 3-polet
eller modulstik .................... kr. 96,.
NR-4C/H, 4,8 V, 450 mA, 3-polet
ellermodulstik .................... kr. 96,-
NR-41, 4,8 V, '1000 mA, 3-polet

FBC.3, dobbeltlader med 3-polet
stik ................ kr.108,.
FBC.3L, dobbeltlader til
J-serie ........... kr.120,.
FBPK-4, NiCa sæt med dobbelt-
lader. Passer til L-serien kr.382,.

Modtagere

FUTABA radioanlæg r god teknik til lav pris

Fibaero
Modeller ApS modeller
Skolegade 27
7200 Grindsted

05-32 26 56

eller modulstik .................... kr. 173,- FP.R3L,3-kanal, AM27 MHz ............kt.272,.
NT-8CG, 9,6 V, 500 mA sendere FP.ROL,6-kanal, AM27 MHz............ kr.370,.
med 3-polet stik................. kr.'191,. FP.R4L,4-kanal, FM27-35-40 MHz .. kr.359,.
NT-8H, 9,6 V, 500 mA, passer til FP.R6H,6-kanal, FM 35 MHz ........... kr.621,.
J- og FG-anlæS .................... kr. 191,- FP-R107M,7-kanal, FM 35 MHz ....... kr.530,.

Servoer
1,31 mS:

FP-S7 3,0 kg/cm
FP-S8 8,0 kg/cm
FP-S10 8,8 kg/cm
FP.S11 2,5 kg/cm
FP.S20 2,0 kg/cm
FP.S21 3,0 kg/cm
FP-S21G 3,6 kg/cm
FP-S21H 2,7 kglcm
FP-S23 3,6 kg/cm
FP-S24 4,7 kglcm
FP-S24H 3,0 kg/cm
FP-S25 9,3 kg/cm
FP-S26 3,5 kg/cm
FP.S26G 4,2 kglcm
FP.S27 3,5 kg/cm

0,27 sek. vand/olietæt
0,35 sek. til understel
0,90 sek. sejlvinde
0,20 sek. lineær type
0,23 sek. mini-mini type
0,23sek. kuglelejeservo
0,29 sek. til understel
0,20 sek. hurtig type
0,24 sek. mini standard
0,24 sek. kraftig type
0,16 sek. meget hurtig
0,62 sek. til sejlstyring
0,24sek. kvalitetsservo
0,30 sek. til understel
0,25 sek. vandtæt type

1,52 mS:

kt- 220,- FP-S107 kr. 259,-
kr.22O,- FP-S107 kr. 259,-
kr. 620,-
kr. 209,-
kr.248,- FP-S120 kr.264,-
kr.276,- FP-S121 kr.276,-
kr.276,- FP.S121G kr.276,-
kr. 276,- FP-S121 H kr. 359,-
kr. 168,.
kr.359,. FP-S124 kr.359,-
kr.347,- FP-S124H kr. 359,-
kr.223,-
kr. 179,. FP-S126 kr. 184,-
kr. 184,. FP-S126G kr. 190,-
kr. 195,-

RING - der sidder en aktiv RC-mand ved telefonen!

Avionic
Denmark ApS
Violvej 5
8240 Risskov

06-17 56 44
Spørg efter Frede Vinther

RC-Skala-

Stationsvej 31
9970 Strandby

08-48 12 15
Spørg efter Sune ØrlegrenSpørg efter Kaj Sørensen



TRANSMERC kan stadigvæk levere et førsteklasses RC-anlæg
4 27,35 og 40 MHz, der kan udbygges til 8 kanaler til under

kr. 2.000,-

Robbe Terra Top
- prisbilligt kvalitets RC-anlæg

Anlægget leveres med sender, modtager,
moduler, 4 servoer, servoholdere,
hurtigopladelige akku's i sender og modtager,
krystaller, kontaktsæt, servoforlængerledning,
rem og servotilbehør.
TRANSMERC minipris kr. 1.995,00.

Ovenstående anlæg med 3 servoer og
Multilader - kr. 2.050,00.

Robbe Promars
- et anlæg med mange muligheder

Robbe Promars i et formålstjenligt design med
det let overskuelige skrå modulpanel.

Robbe Promars leveres med sendermodul,
modtager, krystaller, 1 servo, 1 servoholder og
kontaktsæt. Alle Robbe servoer og Futaba
servoer med trepolet stik kan bruges til
anlægget.

Robbe Promars kan udbygges til 8-kanaler
og forsynes med de nedennævnte moduler,
efterhånden som man får brug for det.

Promars Multiswitchmodul: lsær beregnet
til både, idet du kan udvide anlægget med
op til 6 f unktioner på 1 kanal.

Promars Heli-Mix-modul:
1. Mixning af pitch og halerotor.

Mixerforhold og mixerimpoling
indstillelig f ra 0-100% og
servobevægelsen er altid 100%.

2. Kobling til pitch og motordrossel, ideel
til autorotation.

Promars Prop-modul: Med dette modul
kan du udvide antallet af kanaler på din
sender fra 4 til 6 og fra 6 til 8 kanaler.
Promars modtageren leveres med 8
kanaler.

Promars dilferentialmodul:
1. Normalfunktion.
2. Differentieret: Fuldt udslag opad og

nedad indstillelig fra 0-100%.
3. Split: Fuldt udslag opad, ingen udslag

nedad.
Til ovennævnte skal der bruges 1 servo til
hver rorf lade.

Promars lærer/elevmodul: Sikrer at en
lærer øjeblikkeligt kan gribe ind, hvis en
elev begår styrefejl.

Promars dual-ratemodul: Ved indbygning
af dette modul i Promars kan du få
servobegrænsning f ra 50-100% på tre
f unktioner.

Promars programmodul: Det modul giver
piloten mulighed for at udføre
forprogrammerede manøvrer ved hjælp af
manøvrepanelet. En åbenlys fordel er, at
du til enhver tid kan afbryde programmet
og flyve normalt med styrepindene.

Promars mixermodul: Modul til mixning af
to kanaler.
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TRANSMERC fører Robbe's Rolux sortiment af polyurethanmaling, samt de dertil afstemte
doper, porefylder, fortynder og lakker.
Rolux polyurethanlak føres i farverne: Hvid - Rød - Sort - Blå - Gul - Mørkegrøn -
Lysegrøn - Grå - Orange - Okker - Ellenben - Brun - Sølv.
Polyurethanlakken leveres i90 ml og i nogle tilfælde også i200 ml emballage.

PIanlæg din miljøvenlige
modelllyvning med

ENYA 60 4C firtakter
En 0,9 HK stærk sag.

Tekniske data:
Firtakt m. hængende ventiler.
Lille forbrug fordi hver ventil bliver
styret af sin egen knastaksel.
Vægt: 590 gram.
Ydelse: 0,9 HK (0,66 kW) ved 11.000
omdr./min.
Propeller: 12x6 - 14x6.

RING og lå TRANSMERCS minipris!

Balsakrydsf iner
3-lags, 600 mm x 300 mm

3 mm ............. pr. stk. kr. 38,50
4 mm ............. pr. stk. kr. 41,80
5 mm ............. pr. stk. kr. 46,25

Balsakrydsf iner
3.lags, 1000 mm x 240 mm

3 mm ............. pr. stk. kr. 57,20
4 mm ............. pr. stk. kr. 63,80
5 mm ............. pr. stk. kr. 69,50

Kavan listeskærer ......................... kr. 35,50

Y ærkløj
Balsahøvl kr. 22.25
Hobbykniv med braek-af blade .. . kr. 17.50

Til både
Robbe Navy-Kompakt med gear3.3:.1 . Mabuchi 55C mctor. siævnror. skueaksel og 45 mm
skrue, komplet ..................... kr. 143,00

Robbe Navy.Direkt til hurtiggående elektrobade. leveres med Mabuchi 550 motor, stævn-
rør. skrueaksel og 40 mm skrue, komplet ...................... kr. 135,00

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

03.79 19 55 mandag.lredag kl. 15.30-18.30, samt lørdag kl. 9.00-12.00

Det nye beklædningsmateriale
fra Solarlilm:

SOLARTEX
Solartex, der er et polyestervæv ligesom
,Coveriteu, er let at lægge på og forme over
kurver og lignende. Det fæstner sig og
krymper ved relativt lave temperaturer i

modsætning til Coverite.
Solartex leveres i 70 cm bredde og i løbende
meter. Vægt 8 gram pr. m'?.

Pris pr. m kr. 39,50

Andre
beklædni ngsmateria ler
Solarlilm:
Hvid - rød - orange - gul - sort - blå

- mørkeblå - sølv.
Metallic: Rød - bla - grøn.
Transparent: Rød - blå - gul.
Bredde 67 cm, ................ pr. meter kr.
1 rulle med 5 meter ........................ kr.

Kunstsilke, 1 m bred ........ pr. lb. m kr.

20,50
85,00

21,50

Japanpapir:
Tykt,50 x 75 cm pr. ark kr. 2,3O
Tyndt, 50 x 75 cm pr. ark kr. 1,90

Lim
UHU Hart,35 cl .............................. kr. 7,75
UHU Hart, 125 cl ............. kr. 16,00
Devcon Epoxy 70 S . ..... ................ kr. 43,95
Stabilitt Express35S. ................ kr. 46,75
Hot-Stu{f cyanolim, 7 9................. kr. 22,50
Cyan sekundlim, 10 g .................... kr. 33,50
Wilhold, 110 g .............. kr. 22,00
Wi|ho|d,2209.............. kr. 31,50
Wi|ho|d,4759............. kr. 51,50
Wilhold RC 56, 110 S .... ........ ...... kr. 23,00
Borden hvid lim ..... kr. 18,25

Wilhold lim tørrer hårdt op, så det er til at
pudse på.
Wilhold RC 56 er velegnet både til balsa og
ABS.

Akkumulatorer
1,2 Vx0,5 Ah, hurtigopladelige,

- pr. stk. kr. 14,75

- pr. .10 stk. ................. kr. 128,00
1,2Y x1,2 Ah, hurtigopladelige,

- pr. stk. kr. 23,75

- pr. '10 stk. ................. kr.205,00
2 V x 5 Ah, gløderørsakku ............ kr. 83,50
12 V x 5Ah, startakku, syre ........... kr.207,00
12 V x 64h. startakku. Iør ............. kr.415,00Balsaplade

1000 mm x 100 mm

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

10 mm ...........
15 mm ...........
20 mm ...........
30 mm ...........

pr. stk. 10 stk.

6,44 60,00
8,00 74,50
8,90 82,80
9,50 88,00

10,30 96,00
11,75 106,50
12,65 1 1 8,00
14,43 134,50
17 ,24 160,80
19,00 177,35
32,25 297,45
36,85 343,60
60,00
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