
Modelflyve
D. l/4,7. årgang, kr. 13,50 incl. moms

Læs bl.q. i dette nummer:
* GROKKER 3 - byg selv

denne lille radiostyrede model
MUSTAFA - vi tester den
svenske fritflyvningsmodel
LIL' QLIICKY - linestyret
Good-Year racermodel
BETA - test af den gode
radiostyrede svævemodel
FRØJFAXE - fritflyvende
Alkonkurrencemodel
COMBAT - linestyret
kampflyvning fra A til Z

Midt i bladet:
* Udførlig byggevejledning til

RC-unionens nye begynder-
model, KATANA
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Den der prøves sidst r flyver bedst!

r eller man gemmer altid det bedste til sidst

EETFI rra ErnuFnzr
Læs testen andetsteds i bladet. Den siger det meget bedre,
end vi kan gøre det!
Apropos byggeanvisninger på dansk ......
Det ville være en pragtfuld tanke, om det kunne gennemføres. Med hundredevis af modeller, motorer,
komplicerede tilbehørsgenstande og med en årlig tilvækst er det bare ikke gennemførligt. Med helt ube-
tinget landets største udvalg ville det koste os mindst en heltidsbeskæftiget til at foretage oversættel-
ser og skrive dem rent til offset-tryk - og vi ved alle, at man ikke kan bruge en almindelig translatør til
en sådan opgave, der næsten udelukkende består af specielle brancheartikler. Hertil ville så komme
trykomkostninger eller et årligt budget på flere hundrede tusinde kroner. Om hvem skulle så betale??
Dertil er der kun forbrugerne, og vi tvivler på, at de ville være villige hertil. Hele miseren ligger i, at Dan-
mark er et så lille sprogområde. Det kan der bare ikke gøres noget ved.

Med alle GRAUPNER byggesæt følger dels anvisninger på flere fremmede sprog, dels særdeles nøjagti-
ge tegninger, så man populært sagt'kan gå frem på otegneseriefaconn. Vi tror derfor, at problemet er
meget mindre, end det ofte gøres til.

Generalagentur og i m port:

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



(kontiollerne er skjult under et låg på
* Out-put meter.
* Lysdiode oplyser, hvornår senderen er >>in the air<.
* Nye open gimbal styrepinde, hvor såvel friktion

som længde kan tilpasses (som på FP-7FC anlæg).
* Krystal i sender kan let udskiltes fra senderens

foiside.
* Bærehåndtag i stål

Fabrikspakning indeholder:
Scnder Futaba FP-T4N,IR
Nlodtager Futaba FP-R104 super smalbånd-type
3 stk. servo Futaba FP-S128
Albryder komplet
IJatterikasse samt diverse moflteringstilbehør

Futaba FP-4MR kan udbygges ril NC-akku drift.

tL
Futaba servoer '83 OBS: Se specialtilbud pd Futaba 522 hos din forhandler!

I'P-S120/FP-S20
30x16x30mm-24g
1,0 ks.rcnr

FP-SI28/FP-S2E
r10x20r40 mm - 53 g
3,5 kg/cm

FP-SI3IS,/FP-53IS
40x20x35 mnr - 50-e

FP-S129/F P-S2S
.15 x 23 x,l3 mm , 60 g
3,5 kg/cm

#*ffi
F P-Sl30C/t'P-S30(;
38x19r34mm-.11 g

FP-S l3 ISH/I.'P-S-t l SH
40x20x35 mm - 49 g
l?

FP-Sr30/rp-s30 l'p-s l30s/F p-s30s
38x 19x34 rnm * 42 g 38x 19x34 rnm - 45 g
4,0 kg/cm 3,4 kg/cm

FP-SI32/FP.S32
37xl8x30mm-32g
2,1 kg/cm

.15x20r38nm-40g
2;-s kgrc.1.7 kc,/cm

trttporr & en gros: Futabai f'ttååil'å l'oir"to 
Herrev

Danmarli ll',1J:h:l.Tlllj.,TL,I,,"*..



NYT NYT NYT..... Fra JUMBO HOBBY

Endelig
på det danske marked
Nu skal du ikke længere udenlands for at få
GLASFIBERVÆV, EPOXY, KUL-FIBER, KEVLAR,
KULFIBERVÆV, SLIPVOKS, BAND & STRENGE,
FÆRDIGE PROFILER.....
Hele det store program fra R&G findes omtalt i det
nye hovedkatalog (på tysk), som fås ved, at du
indsætter kr. 15,00 på giro 20674 71. JUMBO HOBBY
fratrækker kr. 15,00 på din første ordre til over 100,- kr.
på et R&G produkt. Kataloget er på 100 sider med
varepøve'r indklæbet.

LIM:
'10 sek. R&G - metal, l0 gram .............................. kr. 28,00
10 sek. R&G - lyk, 10 gram ................................... kr, 28,00
10 sek. B&G - universal,.l0 gram ........................ kr. 2E,00
'10 sek. R&G - universal, 25 gram ........................ kr.'18,il1
10sek. R&G - universal,S0gram ........................kr. 78,00
'10 sek. R&G - universal,100 gram ...................... kr.138,00
5 min Epoxy klar og sej, blandingslorhold 1:'1,

200 gram .. kr. 85,50
5 min. Epoxy Binder, 1000 gram ............................ kr. 149,60
5 min. Epoxy Hærder, 1000 gram .......................... kr, 314,15
Metallon,blød1800,175gram kr.98,00
Metallon, hård 180o, 147 gram ............................... kr. 83,65

EPOXY
Epoxy til støbning/limning/laminering (angriber ikke skum
eller plast).
Epoxybinder L + hærder 1 kg ............................... kr. 134,85
Hærder S, arb.tid 20 min, hærdetid v. 20o 20 timer.
Hærder L, arb.tid 40 min, hærdetid v. 20o 20 timer.
Hærder SL, arb.tid 90 min, hærdetid v. 20o 36 timer.
Hærder SEL, arb.tid 180 min, hærdetid v. 20" 36 timer.
Hærdeliderne kan sænkes til 1-6 timer ien simpel varme-
kasse al flamingo og en varmlultsblæser.
Epoxybinder L i 5 kg blikdunk ................................ kr.345,00
Epoxyhærderi 1 kgblikdunk .kr.128,75
Epoxycoat, hvid + hærder O, 1 kg ........................ kr. 148,00
(Andre hærdere kan anvendes, men så gulner den hvide
farue med tiden).
Epoxy klar til coatning kan indfarves med et bredt udvalg
af lysægte faruer. Disse kan blandes indbyrdes. Hærder
efler dit valg.
Epoxy til formbygning og varmetaste sager føres, og også
disse varer kan købes med stor rabat i større portioner.
Fling og hør.

SLIPVOKS
Slipvoks på spraydåse, ingen silocone!!! - Dvs. du kan
straks male dit emne (hvis du ikke har indfarvet det i dæk-
laget).
450 gram i språy ...................... kr. 67,35
5 kg i biikdunk til pensel ......................................... kr.336,50

GLASVÆV
(Alle priser er pr. m'?. Prisen i lørste række er for køb under
5 meter, i næste række prisen når du køber over 5 løbende
meter).

Vægt/m, væveart Tykkelse Pris 1 Pris 2
25 l€erred 0,03 mm 44,20 33,65
44 lærred 0,04 mm 44,20 33,65
79 lærred 0,10 mm 37,40 22,45

161 6n over to 0,20 mm 42,15 29,90
280 6n over to 0,40 mm 59,15 43,50
296 atlas 0,36 mm 87,65 70,75
580 lærred 0,6 mm 43,50 31,25
580 en over to 0,6 mm 44,20 31,95

KEVLAR lra Dupont
Du kan sænke vægten på dit f ly 70% uden at blive helt rui-
neret.....

63 lærred 0,13 mm 187,00 156,00
161 6n over to 0,38 mm 193,80 162,85

KEVLAR/KUL væv
'165 g/m,, lærred ....................... kr.304,65

KULFIBERVÆV
93 g/m,, leerred, 0,12 mm ................................. kr. 1.349,y'm'.

200 g/m,, lærred, 0,25 mm ................................. kr. 431,./m'?

Vi forhandler herudover et bredt udvalg i bånd med væve-
de kanter, med skårne kanter, unidirektionale (tåler stort
lræk) i kulfiber, kevlar og glasfiber og blandinger herat til
meget små priser, f.eks.:
Kulliber i metermål 16'10 tex pr. m ............................ kr. 2,55

MICRO.BALLONS pr.500 ml, ca.50 g ..................... kr.26,50

Fortykkelsesmlddel til Epoxy (rør og det er lyndt - stop
og det drypper ikke):
Cab-O-Sil i 0,3 ltr. pose ............. kr.25,85

FÆRDIGE PROFILER
Rundstænger i glas-epoxy, strukne og hærdede. Diametre
fra 2 til 30 mm, priser fra 13,95 til 690,50 kr./lb. meter.

Før i glasf iber/polyester, vægtykkelse 2,0 mm. Ydre dia-
meter 14, 20, 24,30, 34, 42 mm. Priser f ra 33,65 til 119,00
kr./lb. meter.

Forkantslister i glasliber/epoxy, strukne og hærdede -
ring og hør.

Firkantbånd i glasfiber/epoxy hærdede og strukne fra
2,5 x 2,0 mm til 65,0 x 2,0 mm - ring og hør.

POLYURETHANSKUM, 2-komponent
1 kg(giverS0literskumpå4min.), pr. kg. .............. kr.7E,20

I dette kæmpeprogram vil vi naturligvis lå huller i indkø-
ringsperioden, og der kan derfor lorekomme ventetider på
op til 14 dage.
Til vore mange NORSKE KUNDER: Levering al R&G's pro-

dukter til Norge varetages af JUMBO HOBBY. Fra prisen
treekkes 18,03% - til prisen lægges eksp. 20,00 Dkr. +
Iragt.

OG NU TIL NOGET HELT ANDET.....
Rodekassen:
Det er helt utroligt, hvad vi kan samle sammen:
1 stk. HEGI SNOOPEY11...................................... kr. 980,00
1 stk. HEGI PIPER P 18 ........ kr. 725,00
1 srk. HEG| FLYVEBAD ....... kr. 425,(Xt
3stk. J-5JUMBOFLY .............................. pr. stk. kr. 750,00
1 FUTABA akkukontrol ........................................ kr. 225,00
2 stk. %-skalaSLEC pilot ....................... pr. stk. kr. 65,(xt
3 stk. GLOW-MATiC gl. model pr. stk. kr. 198,00
1 stk. FOX EAGLE ll 10 cm3 ..............,.................. kr. 950,fi)
1 stk OS FSR 10 cm3 brugt ................................. kr. 750,00
1 stk. OS FSR m. GEAR ny .................................. kr.1.750,00
2 stk. G-MARK 0,03 komplet ................... pr. stk. kr. 188,00
1 stk. URMAGEFHAMMER, ny ........................... kr. 55,00
1 stk. BUD NOSEN TRÆNER .............................. kr. 800,00
.l stk. TARTAN 22, brugt ...................................... kr. 450,00

1 stk. MINICRAFTRUNDSAV, brugt ................... kr. 90,00
6 stk. lorlængerledn., MINICRAFT ........ pr. stk. kr. 15,(x1

1 stk. MINICFAFT BORESTATIV ........................ kr. lg),00
'I stk. MINICFAFT DREJEBÆNK ....................... kr. 225,00
Alle yarer sælges som de lorelindes - ud€n garanlior lor
noget som helst. Husk - rodekasserne tømmes På ca. I
dage!

NYE MOTORER lra OS
Her er JUMBO.MOTORER du har ventet på i lange tider.

Ny OS på 20 cm3 enkelt cylindret m. skråtstillede venti-
ler i lukkede huse. Vægten opgives til ca. 7æ gram. Ydel-
sen til 1,4 HK og prisen til ca. 2.500 kr. (Den Iigner €n for
vokset OS 40 FS).

OS 80 er en udviklet 10 cm3, men med større volumen og
væsentlig hurtigere, ca. 12.000 omdr./min. Den passer på
det gamle 10 cm! fundament. Prisen er ca. 1.900 kr.

Husk - JUMBO leyeror alle molorsr med prop6l og gløde.
rør ud6n ekstra beregning.

LAK OG MALING:
Vi har hele SIMPBOPS polyurethanlak"program på lager.
SPRAY .................. ....................... kr.43,20
100 ml. dåse.......... ..................... kt 22,00
250 ml. dåse ......... ...................... kr.36,00
og så har vi KUNSTSILKE, NYLON, TExcOvER, SILRAY,
PAPIR, MYSTISKE LIME.

Til den, der har næsten ali:
Slødsikkert Quartz'ur til insirumentbrædtet.
ø132 mm, væ91 27 gram, 1 00% nøjagtigt. 2 års drif t på det
indbyggede batteri. Kr. 325,00 (det er megel stødsikkert).

STARTBESVÆR?
så skulle du tå dig en GLOW.MATIC fra JUMBO HOBBY.
Den er knageme god! Den regulerer strømmen til gløderø-
ret 100% pålideligt. Den slukker, når moloren kan selv -
den har indbygget kontrollampe, så du kan se, om den er i

drift - den er fuldstændig kortslulningssikret. Den er
stødsikker og vand- og sprittæt - den er billig - dens
indgang er 12 V, ingen forbrug i hvile. Pris KUN 238,00 kr.

I NDBYGNI NGSGLøDERøRSKLEMME
Ligner en minitændrørshætte - virker som en lændrørs-
hætte, dvs. du skal trække en stelledning selv og forbinde
de to til t.eks. GLOW.MATIC'enS udgang. Klemmen er
selvlølgelig varme og brændstoffasl. Pr. slk. kr. 14,0O.

NYHEDER FRA JUMBO HOBBY
JUMBO HOBBY udvider sin information til periodevis ud-
senddlse al NYHEDSBREvE eller TILBUDSBREvE til vore
faste kunder. Du behøver ikke at købe noget hos os lor at
være med - en opringning til os er nok lor at kunne kom-
me med på modtagerlisten.

Forbehold tages mod trykleil - afgittsændringet - kurs-
ænd ri nger - hav nea fuei derctrcike t & term i n a I prcb le me L
Alle varer leveres til den på leveringsdagen gældende
dagspris. Til alle priser skal læ99es porto.
Det koster mere i benzin at lede efter en parkeringsplads
end det koster at lage telefonen og ringe til os. Du har fuld
returret.
JUMBO HOBBY er en næselængde (type: dværgnæse)
foran, når det gælder nyheder lil seriøse modelbyggere.

Telefon 05-66 16 30 r Giro 2 06 74 71
JUMBO HOBBY r 8732 Hovedgaard



GO T NYT FRA IAVIONICI
w CAP 21 skata 1:3,4

Dette byggesæt er vor stolthed.
Komplet og meget nøjagtigt til mind-
ste detalje. Tegning og byggevejled-
ning er ligeledes i særklasse. Med
sin spv. på2376 mm og meget lave
vægt (4,4 kg u/motor) er Practical
Scales CAP 21 det ideelle f ly til det
nye vendeprogram.

Pris kr. 2.600,.

^i7

RODEL modeller
Velf lyvende og skalarigtige modeller.
Typer med ribbevinger kan også leveres med balsabeklaedte
styroporvinger.
Alle modeller er med epoxykrop.

SuperCub,2150 mm, 10-15 cm3, ribbevinge kr. 1.680,-
Pilatus PC-7,1740 mm, 10-15 cm3, ribbevinge.......... kr. 1.570,-
Cessna 182,2180 mm, 10-25 cm3 (billedet) kr.2.190,-
Flamingo Trai ner, 2200 mm, 35 cm3 .......................... kr. 2.660,.
Robin R2160 Sport, 2080 mm, 15-45 cm3 ................... kr.2.500,-

Katalog med '83 nyheder mod 30,- i frimærker.

Bestsellere fra FLAIR:
Puppeteer, oldtimer biplan, 1500 mm,6,5 cm3 ............................. kr. 750,.
Magnattila, mini-Hannibal, 1500 mm,6,5 cm3 .............................. kr. 500,-
Hannibal,2310 mm, 22cm3, stor og godmodig (billedet) ............ kr. 990,.
Pulsar, 1320 mm,6,5-10 cm3, kendt amerikansk kunstbiplan,
farvet glaskrop, abachibeklædte skumvinger, understel, hjul,
tank, spinner, motorf undament etc. ..................... kr. 950,.
Meteor 40, 1300 mm, 6,5 cm3, elegant kunstf ly, farvet glaskrop
og abachibeklædte skumvin9er................. ........... kr. 650,-
Fås nu også i 20 og 60 versioner.

NYHED: HP Silver Star motorer
Kendt for robusthed og høj kvalitet.
HP 40 FSS, 6,5 cm3 .......... kr. 595,-
HP 61 FSS, 10 cm3 ........... kr. 795,.
Dæmpere, krummere og resonansrør på lager.
Komplet reservedelslager.

4-takts motorer
Magnum 91 S..... kr. 1.800,-
Condor9l .......... kr. 1.600,.
os 40 FS ................... RtNG

Jumbo motorer
Quadra'82
med CD tænding ..... kr.'1.450,-
NY: Quadra 50 cm3,
3,6-4 HP .. R|NG
Alu-fundament, prop. forlæn-
ger, carb. adapter, Iændtøt;
resonansrør, selvstarter, spin-
ner. Quadra 50 cm3

COVERITES Micafilm
Vejer det halve af andre folier og er
f lere gange stærkere.
Lav krympetemperatur giver andre
f ordele.
Anvendes sammen med Balsarite.
Rullestørrelse: 74 x 165 mm kr.75,-
Farver: hvid-rød-gu l-blå.
Balsarite pr. dåse ................. kr.34,-

Balsaplader
100 x 1000 mm
Alle vore plader er nu udsavede og
finpudsede.

1,5 mm ......... kr. 8,-
2,0 mm ......... kr. 9,.
3,0 mm ......... kr. 10,.
4,0 mm ......... kr. 11,-
5,0 mm .........kr.12,-
6,0 mm ......... kr. 13,.
8,0 mm ......... kr. 16,.

10,0 mm ......... kr. 18,-
Over 10 stk. af 6n størrelse :10o/o.

Ceconite
Et uforgængeligt og f antastisk
stærkt beklædningsmateriale,
pr. kvad ratmeter ................... kr. 75,-
Strammes med varme efter pålim-
ning. Herefter anvendes en ikke-
strammende dope.
Dansk vejledn. Tilbehør på lager.

Epoxy og glasfibervæv
5 min. epoxy lim, 1:1, 120 g kr. 50,.
Epoxy til glasf iberarbejde. Tørretid
20-30 min. Forhold 10:3.
100 g incl. hærder kr. 25,-
300 g incl. hærder kr. 45,.
1000 g incl. hærder kr.'115,-
Glasf ibervæv:

27 glm2 pr. m'?kr. 45,.
80 g/m'? pr. m'?kr. 30,-

163 g/m'? pr. m'?kr. 40,.
200 g/m'? pr. m'?kr. 40,.
Glasf iberbånd:
120 x'2000 mm .................... kr. 20,-

Tilbud
PiperTomahawk, skala 1:5,7, 10 cm3 ..................... kr. 1.300,-
PilolsPittsSpecial, 1:3,5, 10-30cm3 kr. 1.800,-
KaGE, skalasvæver, 1:5, glas og skum ................... kr. 1.200,-
Mistral C, 4450 mm, storsvæver ............................. kr.'1.500,.

Radioer
Ved køb af radioudstyr hos AVIONIC sikrer du dig kvalif ice-
ret teknisk rådgivning og service.
Vi forhandler FUTABA, SIMPROP, BRAND og DIGICONT.

GREVEN cyanolim
3 gram: kr. 15,. - 10 gram: kr. 30,. - 25 gram: kr. 58,.
25 gram rense: kr. 25,.

AVIONIC
VIOLVEJ 5

DENMARK APS

DK.B24O RISSKOV
TEL: 06-17 56 44

REG. NR.617
Bank:
Handelsbanken
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... takket være
byggesættet kan



Vi har så mange varer (til særpriser) , nt vi ikke har
plads til bitleder i denne annonce ...o.

Robbe modelfly: PARAT eller LORD, frit valg pr. stk. KUN 398,-
FLUG, tysk model blad (ældre numre) pr. stk. 8,- - 5 stk. for 30,-

5 liter brændstof til gløderørsmotorer, KUN 70,- (kan desværre ikke sendes)
5 liter klar dope (brændstofsikker) KUN 185,- (kan desværre ikke sendes)

Enya gløderør nr. 4, pr. stk. 24,- - l0 stk. for 220r-
Akku'er, 1,2 volt, 500 mA, pr. stk. KUN 14,85 - l0 stk. KUN 140,-

Motorfundament af letmetal, fra 2,5 til6,5 cm3, frit valg 35,- pr. stk.
Graupner helikopter Bell 47 G, KUN 2.100,-

Multiplex FILIUS stadig KUN 350,-
Sekundlim, 20 gram KUN 56,-

NYHED: I meter lang forlængerledning til Futaba, 65,-

VI ER BILLIGST - VI SENDER OVERALT

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284 - 2610 Rødovre

Ttf. 01-70 t9 04

HOBBYCENTRET - stedet hvor de prisbevidste mødes
Multiplex EUROPA Sport 4/6
FM27,35,40 MHz.4 kanaler - kan udvides
til 6 kanaler, og dette kvalitetsanlæg har
følgende udbygningsmuligheder: mixer,
kombiswitch, Multinaut, lærer/elev kabel,
og desuden er senderen forsynet med ser-
vorevers.
Anlægget leveres med 1 servo ..... kr. 1.492,-
Ekstra servoer f ra .......................... kr. 125,-

Multiplex Filius
Spændvidde 1800 mm. Anbefalet som glim-
rende begyndermodel i Modelflyve Nyt 1/83.
Vores pris ............... kr. 339,-

tMeLr12&w

Kitty elektromodel
Spændvidde 1280 mm. Samles på få timer
og f lyver glimrende.
Elektromotor og akkumulatorer inkluderet i

byggesættets pris ......................... kr. 665,-
*.ll sb

HOBBYCENTRET har et stort udvalg i motorer, fly-, bil- og båd-byggesæt, balsaplader,
balsalister, fyrrelister, krydsfiner, pianotråd, messingrør, beklædning, maling, el-motorer,

koblinger, akkumulatorer, lim, skrueaksler osv., osv.

HOBBYCENTRET
Jernbane A116 66, 2720 Yanløse - 100 meter fra Vanløse S-station.

Fine parkeringsmuligheder.
Telefon 01-71 85 14
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ModeWve |r{yt 2/83
Dette nummer af Modelflyve Nyt er
på 72 sider - og skuffen med ubrugt
stof giver os mulighed for at udvide
til 120 sider, hvis det ikke var for de

økonomiske konsekvenser af en
sådan udvidelse.

Tak til de mange, der sender artikler,
tips, billeder, tegninger osv. ind til
os. Undskyld, at I må vente med at
se det i bladet .... men det kommer.
Og bliv endelig ved med at sende ind
til os ....

Det svenske byggesæt til A2-modellen
>Mustafa< har været under kærlig
behandling i Skjern. Erik Knudsen
rapporterer om kvalitet og flyve-
egenskaber side 14.

Og når vi nu er ved A2-modeller, så

bringer vi tegning til Steffen Jensens
nyeste konstruktion >Frøjfaxe<. Den
kan du finde på side 30.

I anledning af det kommende
indendørs-DM bringer vi på side 50
tegning til en indendørs chuckglider,
som alle kan bygge og deltage med.

Meddelelser fra unionen rummer
bl.a. en masse konkurrence-
indbydelser - læs selv side 56.

RC-unionens nye begyndermodel til
2,5-4,0 cm3 motor er omtalt midt i
bladet fra side 33. Ole Meyer står for
ordene og billederne, mens
konstruktøren Morten Munkesø har
tegnet.

og -pilot - denne gang er det gået
ud over Graupners >Beta<.

Herbert Christophersen er en af de få
herhjemme, der har fløjet meget med
flere motorer. Han giver en række
gode råd i sin artikel herom på side
1)

Og når vi er ved motorerne, så giver
Hilmer Petersen råd og erfaringer
med firtaktsmotorer videre på side
51.

Unionsmeddelelserne i dette nummer
er meget fyldige. Læs en masse

konkurrenceindbydelser, klubliste,
meddelelser fra diverse styrings-
grupper mv. fra side 59.

Grokker 3 - se byggetegning side l8-19.

Men der er andet til byggebrædtet.
Fra Tore Paulsen i Norge har vi
modtaget tegning til hans nyeste
udvikling af et kendt tema -Grokker 3. Super-let at bygge, billig,
robust, skæg at flyve med - byg dig
en som beskrevet på side 17.

Kunstflyverne er godt i gang med at
lave PR for deres område. Denne
gang giver Per Andreasen trimme-
vejledning på side 15.

På side 28 bringer vi den fjerde test
af en RC-begynder svævemodel. Som
sædvanlig er det Steen Høj
Rasmussen, der har været testbygger

I forlængelse af sidste års store
Good-Year artikelserie fortæller
Henrik Strøbæk i dette nummer om
sin og Bjørn Hansens model >Lil'
Quicky< - læs side 21.

Og hvem ved - måske bliver Benny
Furbo's combatartikel en follow-up
til den omtalte Good-Year serie fra
sidste år. Benny lægger i hvert fald
stort ud i dette nummer med første
del af den definitive combatartikel -
se selv efter fra side 41.

Unionsnyt findes denne gang på side
58 - men læs også indbydelsen til
modelflyvesommerlejr side 55.
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HJIIM TIL DANMARK - Ifølge det svenske
Modellflygnytt vender den kendte danske mo_
delflyver Karl Erik Widell hjem til Danmark i lø_
bet af foråret. Karl Erik var, indtil han flytede
til Sverige i slutningen af 60'erne, en af Dan_
marks førende wakefield-flyvere og var adskilli_
ge gange på det danske landshold. I sin udlands-
tid har han flere gange deltaget i danske stævner

- bl.a. et par sommerlejre på Vandel - ligesom
man med jaevne mellemrum er stødt på hans
navn i de svenske resultatlister. Velkommen til_
bage!

NYT FRA GRAUPNER - Ib Andersen Hob-
by, der er importør af Graupner til Danmark har
sendt os Craupners nyhedskatalog 1983 med de
nyheder, som det store tyske firma introducere-
de på Niirnberg Messen i februar. Der er mange
spændende ting - især til modelfly - og vi skal
kort nævne et par af nyhederne.

Første nyhed er en ny lille RC-svævemodel
specielt udviklet til nybegyndere, >RC-UHU<.
Den har færdig plastkrop, opbygget vinge (ikke
delbar), aftageligt haleplan, og man kan som
ekstraudstyr få en motoropsats, så RC-UHU
bliver til motorsvæver med en 0,8 cmr motor.
Spændvidden er 155 cm, så den udelte vinge gi-
ver ikke store transportproblemer - til gengæld
er den let at bygge. Det er en model, som vi hå-
ber at vende tilbage til med en test, når den en-
gang dukker op herhjemme.

lafly - Super Chipmunk, Cessna 152, Bellanca
Super Decathlon og Cessna Skyhawk - alle til
motorer i mellemstørrelsen 3-6,5 cmi.

På radiofronten introducerer man et nyt su_
peranlæg, Varioprop Expert Modulsystem FM
6014. Et langt navn, men det kan også en masse,
hvis man skal tro på katalogteksten. I lighed
med Multiplex Profi 2000 har det nye FM 6014
funktionsmoduler i senderen. Foreløbig findes
der fire funktionsmoduler samt en masse special-
funktionsmoduler til anlægget. Man noterer sig
iøvrigt, at Graupner ikke er hoppet på vognen
med PCM ..... endnu.

Af tilbehøret springer et færdigt el-spil til RC-
svævemodeller straks i øjnene. Nu kan man sim-
pelthen købe et el-spil, hvis man ikke orker at la-
ve et selv. Spændende hvad det kommer til at
kostel

IYyheder
RETTELSE - Æres den, som æres bør - vi
havde skrevet, at Benny Juhlin stod for oversæt-
telsen af artiklen i sidste nummer om karburato-
rer til benzin-motorer. Benny gør rigtignok et
stort stykke arbejde for bladet, men det var nu
Ove Alexandersen, der havde lavet oversættel-
sen. Undskyld!

ØSTRIGS VM-HOLD - Hvis Øslrig sender
VM-hold til Australien, når der afholdes ver-
densmesterskaber for fritflyvende modeller til
september, så bliver det følgende: FlA - Wer-
ner Kraus, F. Mang, E. Dacher. FIB - H.
Zachhalmel, H. Chmelik, F. Wutzl. FIC -Werner Kraus, Reinhard Truppe, F. Hartwan-
ger. Og som så ofte før vil holdlederen være E.
Reitterer.

PROPELBLADET - er Borup Modelflyveres
klubblad. Det indeholder dels klubmeddelelser,
men også egentlige artikler om flyvning og mo_
delflyvning. Dejligt at se, at der i klubberne fin-
des folk, der vil ofre tid på at sørge for en god in-
formation til medlemmerne - del er noget af
det allervigtigste, hvis man ønsker at holde en
god aktivitet i klubben.
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En anden svævernyhed er ASW 22 med ribbe-
vinge og 255 cm spændvidde. Den har luftbrem-
ser men ikke krængeror. Den kan bygges med
enkelt eller dobbelt v-form samt i en elektroud-
gave. Graupner er også hoppet på dillen med
modeller af micro-lights - deres hedder >Sky
Rally< og har 112 cm spændvidde.

De små RC-motormodeller er på vej frem -både her i landet og andre steder i verden.
Graupner har fingeren på pulsen og introducerer
en semi-skala Citabria til 0,8 cmr motor. g3 cm
spændvidde og vægt ca. 500 gram incl. radioan-
læg med styring på højde og sideror. Den skal
nok blive populær.

Begynderne får en ny, forenklet udgave af
Graupner gamle klassiker >>Tari<, som i sin ny
inkarnation har fået det geniale navn >Taxi Il<.
Det er en træner til 3-4 cm, motorer.

Endelig kommer Graupner med en række ska-

NYT FRA ROBBE - Fra firma Briining iTysk-
land, som er grossist for Robbe i Danmark har vi
modtaget den mappe med pressemeddelelser,
som man udleverede til pressen under Niirnberg
Messen. Der er rigtig mange nyheder, men vi
nøjes med at fortælle om de mest spændende
ting her.

Robbe introducerer to nye RC-anlæg. Dels et
helt nyt 2-kanals anlæg, Compact 2 - det er er
anlæg i tidens design - og dels et anlæg til afløs-
ning for Robbes 4-kanals Eco-anlæg, som hed-
der Starion. Starion er forsynet med moduler i
senderen, men ikke i modtageren. Ideen er, at
man kan benytte samme sender og så have en
modtager i sin RC-bil, en anden i sit RC-fly. Sta-

"'1.'tåj 
,;;
l1.ir

"L?)
, . n:1+

::.;: 41t...'.. ! -.1

.,6t,;,,,ii$



rion er designet som Robbes super-anlæg, Pro-
mars med en >pukkel<< øverst på senderen. Ellers
er ligheden nu ikke slående .....

Af modeller skal nævnes en semiskala Cessna
172 lil 1,6-3,2 cmi motor (spændvidde 130 cm),
en motorsvæver SF 36 med 300 cm spændvidde.
Denne krabat trækkes af en 3,2-6,5 cmr motor
og ser iøvrigt ud til at være en luksus-model. En-
delig er der RC-svæveren ASW l5 B med 216 cm
spændvidde. Robbe fremhæver selv, at denne
model er meget let at bygge og derfor god som
begyndermodel.

Robbe introducerer en række nye motorer -en Enya 90 4-takter (15 cm') samt to HP-fir-
takts-motorer med drejecylinder, HP-VT 21 og
HP-VT 49. I forbindelse med motorerne kan det
n?evnes, at man også kommer med en selvstarter

- to for at være præcis. En til Enya 60 og en til
Enya 90.

Endelig skal det nævnes, at den kendte Kalt
Baron nu kan købes under navnet >Baron CP<
fra Robbe.

MULTIPLEX NYT - Fra Maaetoft Trading
har vi fået tilsendt dels det nye Multiplex katalog
(som når dette læses skulle være ude i hobbyfor-
retningerne) og dels Multiplex' messe-avis med
Niirnberg-nyheder.

Med vanlig sans for det opsigtsvækkende har
Multiplex placeret en fjernstyret robot på messe-

avisens forside - den er 160 cm høj og vejer ca.
20 kg. Måske et skridt på vejen til dovenskabens
triumf: Robotten, der kan flyve med modeller-
ne, mens mennesket tager den på langs i en ligge-
stol?

t$ql8tEq

Til RC-begynderen introducerer Multiplex en
lille ny svævemodel med 170 cm spændvidde.
Den hedder Junior og har færdige finerbeklædte
styroporvinger. Kroppen er en kassekrop af træ,
og modellen ser ud til at være meget letbygget.
En spændende nyhed, som vi håber at kunne
give en nærmere omtale her i bladet.

Til konkurrenceflyverne har man F3B-model-
len >Flamingo<< - endda i to versioner. Model-
len minder meget i udseende om den kendte
>Fiesta<.

Multiplex har også en motormodel til begyn-
derne - den hedder >Derby< og er beregnet til
3,5-5 cm' motor. Ligesom på Junior er vingerne
faerdige, mens kroppen opbygges som en simpel
kassekrop.

Multiplex sender en ny udgave af Combi-an-

lægget ud i butikkerne - det er et prisbilligt kva-
litetsanlæg med sendermodul, så man kan skifte
mellem frekvensområder, hvis man f.eks. både
bruger anlægget til biler og fly.

Blandt de mange øvrige større og mindre ny-
heder skal vi kun trække en enkelt frem, nemlig
en økonomi-servo, som i hovedkataloget er an-
ført med en vægt på 560 gram!!! Check med
messeavisen afslører dog hurtigt en faktor-10
fejl - den vejer 56 gram og trækker 2,5 cm-kp.
De mange tilfredse Multiplex-kunder vil sikkert
glæde sig til at kunne købe ægte Multiplex ser-

voer til spotpriser!
Om det nye Multiplex-hovedkatalog 83 skal vi

iøvrigt kun sige, at det er i den sædvanlige stil -flot, overskueligt og logisk opbygget. Spænden-
de og indbydende at blade i.

MICROPROP PCM-SYSTEM - På Niirnberg-
Messen introducerede Brand Electronic, der pro-
ducerer Microprop-anlæggene, et økonomi-an-
læg med PCM, dvs. pulse-code-modulation.
Ideen i PCM er, at sender-impulsen >kodes< i en
mikroprocessor, således at impulsen er unik for
anlægget. Modtageren i modellen reagerer kun
på den kodede impuls, dekoder den i en tilsva-
rende mikroprocessor og reagerer derefter som
enhver anden modtager på signalerne. Men
PCM-systemet sikrer således, at ingen andre sen-

dere kan påvirke modtageren end den, der er
>skræddersyet<< til det. Det er klart, at PCM så-
ledes giver en meget høj grad af sikkerhed imod
ude fra kommende radioforstyrrelser - hvilket
bliver stadig mere nødvendigt, efterhånden som
alverdens elektroniske hjælpeudstyr vinder ind-
pas i vores hverdag.

Micropropanlægget hedder PCM-Pilot og
skulle dukke op hos den danske importør Vester-
gaard Hobbyleg inden så længe.

NYHEDER FRA WEBRA - Af Webras ny-
hedskatalog for 1983 fremgår det, at man har en
lang række motornyheder på programmet. Vi
nævner i flæng: Webra T4-40 RC 4-takt, en mo-
tor på 6,5 cm'. En ny udgave af Webras 1,5 cm'
gløderørsmotor, Webra Sport 1,5. Så er der en
Webra Speed 28 RC, som fås i fly-, bil- og heli-
kopterversion - den er på 4,6 cm'.

Det elektroniske tændingssystem, som findes
omtalt andetsteds i bladet, er også med i katalo-
get, og af avanceret tilbehør skal også nævnes en

selvstarter til indbygning i modellen til Webra 20
og Webra 28 motorer.

Webra laver også fjernstyringsanlæg (omend
det ligner forklædte japanske anlæg) og introdu-
cerer bl.a. en miniservo på 16 g og drejningsmo-
ment 0,5 kglcm samt et S-kanals økonomian-
læg, Webra 5 Junior.

Nyhedskataloget er tilsendt fra John Vester-
gaard Hobbyleg, så man kan henvende sig her -
eller til sin lokale hobbyhandler - for yderligere
oplysninger.

BYGGETIPS - Her i starten af april er det tid
for at samle vinterens byggeprojekter og gøre alt
klar til jomfruflyvningen. Og netop nu opdager
mange måske, at byggesjusk og manglende om-
tanke skaber alvorlige problemer i elfte time.
Men her kommer den moderne teknik heldigvis
til hjælp med en helt ny serie bolte til praktisk ta-
get ethvert formåI.

Har man f.eks. boret hullet til bolten for-
skudt, indkøber man blot en såkaldt forsat bolt:

Hvis hullet er kommet for tæt på en væg eller
der af andre grunde er dårlig plads til boltens
hovede på den ene side af hullet, anvender man
en bolt med asymmetrisk placeret hovede:

Har man virkelig kvajet sig og undersænket hul-
let på den forkerte side af pladen, så findes der
en specialbolt, der gør skaden god igen:

Og endelig - hvis man har glemt at bore hul og
skære gevind, så kan den avancerede - men
halvdyre - snittapskrue klare dette problem:

2 METER KONKURRENCE - Som en slags
generalprøve på det uofficielte DM for 2 meter
svævere vil SMSK afholde et stævne i denne
klasse på Stensletten i Glostrup d. 5. juni fra kl.
9.00. Kontakt klubben for nærmere oplysninger

- og læs omtalen af den nye 2 meter klasse i sid-
ste nummer af Modelflyve Nyt.

POINTTURNERING - Skjern Modelflyve-
klub har en årlig pointturnering, hvor medlem-
merne får points efter en skala, der indbefatter
diplomtagning, konkurrenceresultater og byg-
ning af modeller. Som i l98l blev turneringen i
1982 vundet af Finn Dahlin tæt fulgt af Kristian
Andersen og Allan Ternholm. I 1983 deles turne-
ringen i to - en for nybegyndere og en for de
mere erfarne. Præmien i 1982 var et højstartsspil
med line.
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FORSLAG OM FfC - I det tyske fritfllv-
ningsblad >Thermiksense< kommenterer Claus
W. Gretter en række forslag til ændring af FIC-
klassen. Han ser på sikkerheden for de personer,
der måtte komme til at stå i vejen for en gasser,

og har opstillet et skema, hvoraf man kan aflæse
energiindholdet for modellerne afhængig af
klassens specifikationer.

De nuværende regler betyder, at en typisk gas-

ser vil aflevere op til 38 joule (oule er en energi-
enhed), når den rammer en forhindring i glide-
flugt. Med motoren kørbnde, vil den kunne leve-
re op til 150 joule.

Et finsk forslag fra 1982 om max. 1,5 cmr mo-
tor og min. 450 g totalvaegt samt 32-34 dm'?plan-
areal giver maximumstallene l5 og 65 joule.

Det russiske forslag fra 1982 om 4ffi g/cm'
motorvolumen og 5 sek. motortid giver tallene
12 o9242 joule hhv. uden og med motoren kø-
rende.

Et engelsk forslag fra l98l om 300 g/cm',
men kun l2 g/dm' planbelastning giver for en

1,8 cmr motor 22 og 98 joule.
Et tysk forslag fra Baden-Wiittemberg om

uændrede regler bortset fra forbud mod alle for-
mer for ændring af modellens geometri (flaps,
tailplanesetting, autoror osv.) giver henholdsvis
3l joule og 136 joule.

Et forslag fra Stefan Gr6ssl om I cmr motor,
minimumsvægt 500 gram og 32-34 dm'planareal
giver henholdsvis l8 og 72 joule.

Et andet forslag fra Stefan Gr6ssl, hvor han
ud over det ovenstående tilføjer min. 20 g/dm'
planbelastning, giver henholdsvis 20 og 72 joule.

Til sammenligning nævner Claus W. Gretter,
at en A2-model på 410 gram vil kunne >slå< med
en energi på 20 joule, hvis den trækkes i jorden
med l0 m/sek. under højstarten.

Tallene viser sådan set, at det uanset hvordan
reglerne er udformet kan være livsfarligt at få en

fritflyvende model i hovedet - hvis den rammer
uheldigt. Men de viser også, hvilken type regler,
der er farligst - tydeligvis regler i stil med det
russiske forslag, hvor man gør modellen tunge-
re.

Claus W. Gretter har også søgt at gætte sig til
præstationerne i stille luft i forhold til de fore-
slåede regler. Han mener, at det finske forslag
giver den højeste flyvetid, anslået til 250 sek. Det
engelske forslag skønnes at give 230 sek., mens
de nuværende regler kun skulle give 220 sek.
Russernes forslag giver 140 sek., mens Baden-
Wiittemberg-folkenes forslag giver 190 sek. Ste-
fan Grdssl's forslag giver henholdsvis 140 og 120

sek. præstation. Og han mener, at en A2-model
kan presses op på ca. 230 sek. - hvilket er i

overensstemmelse med de resultater som de rus-
siske rnodelflyvere har opnået med særlige stille-
vejrsmodeller.

VM-RYGTER - Det er ganske visr ..... Nu må
snart ethvert land med respekt for sig selv -Danmark og Norge dog undtaget - have luftet
ideen om at afholde fritflyvnings-VM i 1985. Det
hidtil mest troveerdige bud kommer fortsat fra
Jugoslavien, der dog lige så lidt som Sverige,
Rusland, USA, Frankrig, Østtyskland, England
m.fl. har afgivet et officielt tilbud. Nyeste land i
puljen er iøvrigt Rumænien, der siges at være in-
teresseret i at afholde VM i nærmeste fremtid ...

QUADRA GLØD - Det profitable modelflyve-
marked har givet Quadra-fabrikanten blod på
tanden til at introducere en gløderørsversion af
den kendte Quadra 35-benzinmotor. Glødever-
sionen er simplere rent mekanisk i forhold til
benzinudgaven - og dermed betydelig lettere.
Det er iøvrigt Silver Star Models, der er officiel
dansk importør af Quadra.
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2-METER t NORGE - I februar-nummeret af
NAK Modell Informasjon kan man læse de nor-
ske regler for 2 meters RC-svæverklassen. Mo-
dellerne skal naturligvis overholde de generelle
FAI-regler, og skal derudover have max. spænd-
vidde 2 meter. De må kun styres på højde- og si-
deror med 2 servoer.

Flyveopgaverne er: Varighed, 5 min. med fri
landing. Hastighed/distance, 4x 150 meter bane
i med- og modvind på kortest mulig tid, fri lan-
ding.

Nordmændene tillader løbestart. Varigheds-
opgaven skal gennemføres inden for 8 minutters
arbejdstid med ubegrænset antal forsøg.
Hastighed/distance flyves inden for 5 minutters
arbejdstid med ubegrænset antal startforsøg.
Overskridelse af arbejdstiden medfører, at der
fratrækkes 100 points.

Disse regler vil blive anvendt i 1983 i Norge.
De danske regler er identiske, hvad modeller an-
går, men afviger meget i flyveopgaver. Læs dem
i Modelflyve Nyt 1,283.

MODEI.I'LYVEMUSEUM - Har du - eller
kender du folk der har - ting vedrørende mo-
delflyvning (især dansk) af ældre dato - f.eks.
modeller, tegninger, bøger, billeder, motorer
osv., så overvej, om de kunne indgå i et model-
flyvemuseum, der kunne indrettes i forbindelse
med et flymuseum.

Henvend dig da til undertegnede, som vil
prØve at samle trådene og registrere, hvad der
findes. Der må være en del rundt om i de små
hjem. Selve museet kan så oprettes senere -
men det vil være synd, om tingene går tabt.

Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Ttf .07-3s t7 6'7.

SIMPROP NYHEDER - Simprop har for de
fleste nok stået som et mærke med anlæg af
meget høj kvalitet - men også som et ret dyrt
mærke sammenlignet med, hvad markedet ellers
byder på. Dette image bliver noget modereret
med introduktionen af den nye Simprop Star-se-.
rie, der er prisbillige kvalitetsanlæg i stil med
Craupner/JR, Robbe Starion, Futaba's nye M-
serie og lignende. Star-anlæggene er iøvrigt -som de netop nzevnte - japanske anlæg, idet
det er forklædte Sanrva-anlæg, hvilket skulle
borge for kvaliteten.

Men også i den dyre ende har Simprop udvidet
programmet. Ikke mindre end to nye PCI\I-an-
læg er det blevet til - PCM 8-12 og PCIvI 20.
der i standardudgaverne leveres som henholdsvis
4- og 7-kanals anlæg. PCM 8-12 kan ifølge vore
oplysninger udbygges til 8 kanaler, mens PCM
20 kan udbygges til l0 kanaler.

Den danske importør er Silver Star Models,
som snart kan give interesserede flere oplysnin-
ger om disse - og andre - Simprop-nyheder.

ARGENTINSK VM-HOLD - Argentina har
udtaget sit VM-hold til fritflyvnings-VM i Au-
stralien. FIA: Mario Busnelli, Antonio Tarzi-
bach og Ariel de Siervo. FIB: Delmo Donelli,
Mario Blitzman, Arcangel Armesto. FIC: Alfre-
do Banos, Mauricio Zito og Jose Bonetto. Det er
bortset fra Armesto ogZito nye navne - og det
bliver spændende at se, hvad de kan stille op. De
latinamerikanske nationer er jo stadig >dark
horses< i modelflyve-sporten - vi har næppe
oplevet deres bedste hold nogensinde, da rej-
seudgifterne til VM'er i Europa næppe har til-
ladt disse lande at sende deres stærkeste hold.
Måske bliver Australien Latinamerikas gen-

nembrud.

UNDSKYLD, UNDSKYLD - til de mange, der ledte forgæves efter en komponentliste til Bjarne
Pedersens artikler i sidste nummer af ModeUlyve Nyt. Her gentager vi de aktuelle diagrammer og
printtegninger sammen med komponenterne. Så hdber vi, at alle de læsere, der har ringet og spurgt
eJter komponenter, kan komme i sving med at bygge mixer i deres RC-anlæg.
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Komponentliste:
Rl-12:33 k, l9o
Cl-8: I nf
C9:22 nf
Cl0: 47 nf
Pl:- 22 K potmeter
P2: 220 K mini trim
P3: 820 K mini trim
Xl: AA 136 eller 33 K 190

X2: 47 K eller ingenting
X3: AA 136 eller 33 K 190

IC: LM 324
Sl: I polet afbryder

Komponentliste:
rc 4001

R56K
C 4'l nf
Trim 47 K

TC 74M
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STØV HJERNEN AF ..... - Lars Thomsen fra
Felsted har sendt os nedenstående opgave, som
skulle kunne løses ved anvendelse af en større
portion ren logik. Hold fast og læs videre:

Der var kommet en ferieafløser i den kendte
modelflyveforretning >RC Fusk & Svindel<.
Han var noget uvant med forretningsgangen og
fik kludret ordrer, adresser og lagerkort grun-
digt sammen. Da budet så skulle sendes til Pro-
pelvej med et par leverancer, var den helt gal.
Han stod med en pakke mærket: >Jensen, Pro-
pelvej< og en servo, der også skulle til en adresse
på Propelvej. Men der stod intet om, hvor Jen-
sen boede, eller hvem der skulle have servoen. I
sin nød ringede budet til redaktionen på Model-
fl1ve Nyt for at få nogle flere oplysninger. End-
videre vidste budet, at der lå 5 ens huse på sam-
me side på Propelvej, at villaerne har hver sit
navn, beboerne er alle ansat ved SAS, har for-
skellige navne og mangler hver sin ting til hver
sin konstruktion. Hvad budet fik at vide på Mo-
delflyve Nyt var følgende:
1. Der bor en kaptajn i Villa Luftdrøm.
2. Stewardessen skal bruge en balsa-liste.
3. Frandsen bor i Villa Friheden.
4. Mekanikeren hedder Hansen.
5. Villa Friheden ligger til højre for Villa Høj-

lyst (set fra vejen).
6. Beboeren med Hannibal'en skal bruge et

gløderør.
7. I Villa Vingefang bygges der en Bravo 20.
8. I den midterste villa bor Olsen.
9. Piloten bor i det første hus fra venstre (set

fra vejen).
10. Beboeren, der bygger en Rodeo, bor i Vil-

laen ved siden af den beboer, der skal bruge
en dysenåI.

1 I . Der bygges en Bravo 20 i villaen ved siden af
den villa, i hvilken man savner en link.

12. Karlsen bygger en M/S Special.
13. Navigatøren bygger en Rasant.
14. Piloten bor ved siden af Villa Bellevue.

Så er det budet gerne vil vide: Hvor bor Jen-
sen, og hvem skal bruge servoen?

.... Jah, det var jo ikke så svært .... øjeblik ....
Jensen bor ........ mjae .... Nå - læserne skal jo
også have fornøjelsen af at løse den selv ..... så

vi vender tilbage med løsningen ..... i næste
nummer. (Hvis det her blad bliver forsinket, så

er det altså fordi vi lige skal have løst opgaven,
før vi går i trykken ..... at du ved det, Lars!).

NY FORMAND I AVIATOR - Ved general-
forsamlingen den 2. marts 1983 er Aviators for-
mand Leif O. Mortensen trådt tilbage efter 14 år
på denne post. Leif har gennem alle årene gjort
et stort arbejde i klubben, og har været manden
som kunne få klubben til at køre på højt niveau.
Leif's store interesse for modelflyvning er i de
sidste par år blevet til en forretning, som kræver
meget af hans fritid.

Ansvaret som formand for Aviator's Model-
flyvere er efter generalforsamlingen pålagt Jan
Steen Jensen.

NYT FRA FUTABA - Verdens største produ-
cent af RC-udstyr, den japanske Futaba-kon-
cern, har to nyheder til det danske marked netop
nu. Dels et n1't 2-kanals anlæg, Futaba 2-M -iøvrigt identisk med Robbe's nye Compact 2 - i
smart design, og dels en afløser for den meget
populære Futaba 4-L ved navn Futaba 4-MR.

Futaba 4-MR ligger i design meget tæt op af
de kendte Graupner,/JR anlæg, men er altså la-
vet på en anden fabrik. 4-MR-anlægget kan ven-
de alle servoer fra senderen og er iøvrigt forbed-
ret i forhold til 4-L-anlægget på en raekke punk-
ter.

OMDREJNINGSTÆLLER - Simprop har
fremstillet en lille fiks omdrejningstæller med di-
gitaludlæsning. Den viser omdrejningstal i tusin-
der med en decimal, dvs. med en nøjagtighed på
100 omdr./min. Den har en omskifter for to- og
trebladede propeller - dvs. at den tæller hvor
mange gange et propelblad passerer pr. tidsen-
hed.

FLYYEPLADS - Radioflyveklubben har med-
delt, at man efter to år uden flyveplads nu har
underskrevet lejekontrakt med Slangerup kom-
mune om leje af et areal til modelflyvning. Area-
let ligger sydvest for Slangerup by tæt op mod
Frederiksborg amt Motorklubs Speedway-bane,
nær den nye omfartsvej, hovedlandevej 141.
Klubben forventer at påbegynde anlægning af
græsbane, så snart vejrforholdene tillader det.
Da klubben således er blevet >hjemmehørende< i
Slangerup, har man taget konsekvensen og kal-
der sig fremover >Radioflyveklubben Slange-
rup<, eller kortere >RFK-Slangerup<.

HOLLANDSK VM-HOLD - Der kommer
sandsynligvis hollandske deltagere til VM i Au-
stralien. Man har dog kun udtaget hold i FIA og
FlB, idet de få hollandske FlC-flyvere ikke har
vist interesse for stævnet. FIA - Pieter de Boer,
Arno Hacken og Allard v. Wallene. FIB - An-
selmo Zeri, Pim Ruyter og Piet Merkestyn. J.
Kappelhof er reserve i FlA, mens Arno Hacken
er reserve i FlB.

NELSON 1,5 cmr - Henry Nelson fremstiller
nu 1,5 cmr AAC diesler bestående af b|.a.2,5
cm3 krumtaphus og titanium krumtapaksel til
220$. Han er også begyndt at lave AAC cylinder-
sæt til N 15 G, hvor denne motor med AAC vil
koste 175$. Iøvrigt anbefaler han, at hans gløde-
rørsmotor >arbejder< på ca. 27.000 omdr./min.
i luften, dvs. ca. 25.500 omdr./min. på jorden.
Motoren har vist sig at passe glimrende i combat
til Doroshenkos 7x4 propel.

THERMIK-SENSE - For 15 DM kan man
abonnere for hele 1983 (4 numre) på dette gode
tyske fritflyvningsblad. Send penge og bestilling
til: Thermik-Sense, Bernhard Schwendemann,
Rohrachweg 88, 7060 Schorndorf, Vesttyskland.

EM-E2 - Arrangørerne af EM for fritflyvende
1982 har udarbejdet en række statistikker over
modeller og resultater opnået ved EM. Det kan
læses i Thermik-Sense 4/82 - og vi kan da af-
sløre et par detaljer. F.eks. er det interessant, at
kun 1390 af deltagerne i klasse FlA kunne nøjes
med 6n model i konkurrencen. 52% benyttede to
modeller, mens 3590 måtte have alle tre tilladte
modeller i aktion. De tilsvarende tal for FIB var
52Vo,39Vo og 990. Og i FIC: 7690, 22Vo og2Vo.
Det siger måske mere om flyvevejret end om del-
tagerne og deres modeller! I FIA var der 26 fejl-
starter 

-'7,6V0 
af alle starter. I FIB 5 eller 1,690

- og i klasse FIC kun 4, svarende til 1,590 - al-
le 4 var over-runs.

KLUBBLAD - )Det er ikke meningen, at vi
skal konkurrere med Modelflyve Nyt, men på
den anden side vil vi bestræbe os på at få et

klubblad, som man glæder sig til at modtage
hver anden måned,< skriver bestyrelsen for Hol-
bæk Modelflyveklub i første nummer af klub-
bens klubblad.

Klubbladet indeholder dels klubmeddelelser,
dels små tips og kommentarer, og det er yderst
læseværdigt. Med martsnummeret følger et sæt
>skoleflyvnings-normer((, et gennemarbejdet og
fornuftigt program for >uddannelse< af RC-be-
gyndere. Programmet er delt i to - et for mo-
tormodeller og et for svævemodeller. RC-klub-
ber, der kunne tænke sig at gennemføre systema-
tisk skoling af begyndere, kan kontakte Preben
Davidsen, Bjergmarken 34, $n Holbæk for at
få en kopi af skolingsprogrammet.

LAS VE-GAS - I sidste nummer omtalte vi det
>professionelle verdensmesterskab< for RC-mo-
tormodeller i Las Vegas 1982. Et par af vore vel-
orienterede læsere har fortalt, at det meste var
forkert. Ak ja, sådan kan det gå, når man skri-
ver om noget, man ikke har forstand på. Lad os
derfor slå fast, at den >Magnum<-motor, som
flere deltagere benyttede, rkke er identisk med
den engelske Magnum, som vi testede i sidste
nummer. Det er derimod en amerikansk motor,
som er væsentlig større end den engelske. Og
Hanno Prettner vandt med to sammenkoblede
12,5 cm'-motorer fra Super Tigre .....

FOLDE-VINGE - Den amerikanske fritflyver,
Bill Giesking, der allerede sidst i 60'erne byggede
de første flapper-gassere (hvor vingeprofilet
ændredes fra at være fladt eller konvekst på un-
dersiden til at være hvælvet under gliddet), er nu
på spil igen med en ny idd - en foldevinge. Un-
der stiget er vingen foldet sammen - øret er fol-
det ind under centralplanet på hver vingehalvdel

- således at modellen stiger med symmetrisk
profil og halv spændvidde. Når moloren stop-
per, folder vingerne sig ud, og modellen glider
med stor spændvidde og et rigtigt svæveprofil.

Den mekaniske udførelse af projektet involve-
rer en masse dele af kulfiber og kulfiberholdige
materialer. Alle, der kender en gassers stigeha-
stighed, vil vide, at en model i denne klasse skal
bygges med meget stor præcision - og man kan
nok forestille sig, hvor vanskeligt det må have
været at lave denne folde-vinge-model.

Om modeltypen har nogen fremtid for sig som
andet end et kuriøst eksperiment er vel tvivl-
somt. Om ikke andet, så fordi denne modeltype
vil være simpel at udelukke ved at indføre en be-
stemmelse i Sporting Code om, at gassere skal
have fast areal under flyvningen.
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)MUSTAFA( syævemodel i klasse A2
Glimrende byggesæt til en fritflyvende svævemodel, som både
begyndere og eksperter kan få glæde af !

Med byggesættet til A2-modellen >Musta-
fa< har Truedsson Modellflygindustri i
Malmd afhjulpet et savn på byggesætsmar-
kedet. Siden produktionen af den engelske
>Nova< blev indstillet, har der ikke på mar-
kedet været et byggesæt til en moderne, let-
bygget A2-model. >Skymaster( og )Stra-
tos< kan vel næppe kaldes moderne, og
>lnitium< har en del vanskelige detaljer -
bl.a. i kroppens opbygning.

Efter successen med Al-modellen >Ab-
dul< har man fået dennes konstruktør Per

Qvarnstrdm - der tilhører verdenseliten i
A2 - til at konstruere en A2-model til
klubber og skoler. Da Per desuden er en
meget aktiv klubleder, ved han også noget
om, hvad man kan forvente af en begynder
i modelflyvningens ædle sport.

Modelflyve Nyt har fået Kristian Ander-
sen, Skjern, til at prøvebygge modellen, og
det følgende er baseret på hans erfaringer.

Byggesættets
indhold og kvalitet
Byggesættet indeholder alle materialer und-
tagen lim og dope. Selv bly, rør til linefø-
ring, snor, højstartskrog, stilleskrue til si-
deror - ja, alle dimser er der faktisk. Træ-
et er af høj kvalitet og udvalgt til sit formåI.
I de fire byggesæt, som jeg har set, har det
ikke været nødvendigt at udskifte noget,
selv om man er sart mht. materialer. Ek-
sempelvis kan nævnes, at træ til haleplan
og plantipper er let balsa, midterplanernes
for-og bagkant i hård balsa osv. Fyrretræet
i fin kvalitet med tætte langsgående årer -alt bærer præg af, at en ekspert foretager
udvælgelsen.

Forarbejdningen er meget fin - alt pas-

ser sammen uden større tilpasning. Der er
selvfølgelig hak i bagkanter, formet for-
kant, tilspidsede fyrrelister i bagkrop, ud-
skårne krydsfinerkropssider, udfræsede
profiler (meget ens - så byggesættene kan
blandes) osv. Nogle vil måske synes, at en
afpudsning af listerne for at fjerne savsnit
kræver for meget arbejde - det er nødven-
digt ved de fleste lister - men byggesættet
ville blive enormt dyrt, hvis listerne skulle
være fint høvlede - det er også sjældent i
byggesæt.

Kraftigt farvet papir medfølger - jeg
kunne nok ønske tyndt papir til haleplanet,
især da det er svært at få det let nok.

En udmærket tegning og en fantastisk
god byggevejledning (dog på svensk) vil gø-
re det let for instruktøren på et hold, hvor
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Kristian Andersen
ser ud til ot være
godt tilfreds med
sin udgave af den
svenske Mustafa.

der bygges Mustafa. At instruktionen også
indeholder udførlig trimme- og flyvevejled-
ning fuldender bare billedet af et grundigt
arbejde for at frembringe et godt produkt.
Gode forklaringer og instruktive tegninger
gør det let for en begynder. Afslutningen er
en vejledning i at forvandle standardmodel-
len til en moderne konkurrencemodel med
russerkrog. Bare godt!

Opbygning af modellen
Opbygningen af modellen er med vægten
lagt på en stærk, vridningsstiv vinge, der
kan holde til de belastninger, som en kata-
pultstart medfører. Med fire lyrrelister (2
stk. 2x 8 mm og 2 stk. 2x4 mm) i midter-
planet samt webbing fås en meget stærk
vinge. Plantippernes lister er delvis i balsa
for at lette dem.

Planet samles med en kraftig 4 mm pia-
notråd lagt i messingrør i kassebjælken,
som dannes al de 2 stk. 2 x 8 mm fyrrelister
m. webbing - vingen belastes altså, hvor
den er stærkest. Ved bagkanten holder en
kort 1,25 pianotråd det hele på plads i den
rigtige vinkel. Stærkt - men tungt - alu-
rør ville spare nogen vægt.

Per Qvarnstrtjm har på en snild måde
sikret sig, at denne samling laves perfekt af
begynderne, idet alle rør i krop og planer
indlimes i epoxy samtidig - mens de ligger
plant på byggebrædtet. Det lader sig gøre,
fordi kropsdelen med rørene først limes på
forkroppen efter at vingesamlingen er la-
vet. Byggevejledningen forklarer udførligt
denne gode detalje, hvor rørene faktisk stø-
bes meget nøjagtigt fast i epoxy.

Forkroppen bygges op af en 14 mm tyk
balsakerne med udskæringer til blyrum, ti-
mer og evt. russerkrog. På hver side limes 2
mm krydsfiner, der går så langt bagud, at

bagkroppen, der laves for sig, passer ind
her. Bagkroppen bygges af to tilspidsede
fyrrelister i top og bund med hård 2 mm
balsa på siderne. Balsaet her skal være no-
genlunde stift - i et byggesæt bulede bal-
saet indad efter beklædningen, da der ingen
spanter er i bagkroppen. Lim evt. nogle få
spanter ind på den højeste del, hvis balsaet
er blødt - eller iind noget stivere balsa, der
dog helst ikke må være for tungt. Da bag-
krop og forkrop samles ved at bagkroppen
indlimes mellem forkroppens krydsfinersi-
den, vil begynderen også her få svært ved at
lave en skæv samling. Byggesættet er for-
beredt både til almindelig højstartskrog og
russerkrog. Er du begynder - vælg da den
almindelige krog. At udnytte en russerkrog
kræver meget træning.

Hvis du alligevel som begynder sætter
russerkrog i - find en ekspert til at fortæl-
le dig om brugen, inden du lorsøger selv.

I vejledningen findes en vægttabel, hvor-
til vi har løjet vægtene for Kristians ek-
semplar:

let tung prøve-
model rnodel model

Vinge........... 155 g 185 g 180 g
Haleplan ...... 9 g 12 e 14 e
Krop ........... 251 g 278 g 225 g

Total ........... 415 g 475 g 419 g

Modellen vil altså have en tendens til at
blive tungere end de 410 gram, som er mini-
mumsvægten for en A2'er. Per Qvarn-
strdm foreslår selv at lile noget gods af
messingrørene i planerne. En let bagkrop
og et let haleplan vil hjælpe meget, idet 1

gram sparet på et halepian sparer ca. 5-6
gram bly i næsen .....

Store klatter lim, maling og kraftig dope-
ning vejer også godt til.



Flyveegenskaber
Flyveegenskaberne er kun prøvet lidt. Kri-
stian har bygget sin model med de anbefale-
de vridninger i planerne - højre inderplan
fladt, venstre inderplan 3 mm wash-in og
begge ører med 3 mm wash-out, som dels
fås ved tilspidsning al bagkanten og dels
ved efterfølgende afpudsning.

Med disse vridninger og tyngdepunktet
anbragt dfter anvisningen fik vi hurtigt et
meget stabilt trim med god stallopretning

- en betingelse for en vellykket katapult-
start.

Prøvemodellen er forsynet med russer-
krog å la Jørn Rasmussen - cirkling har
Kristian dog ventet med, indtil han kan få
en ekspert til hjælp. Højstarten går let -
med de angivne vridninger er den dog føl-
som for varierende hastigheder under star-
ten, da vridningerne virker kraftigere ved
højere fart, og derfor let får modellen til at
skride ud. Dette kan naturligvis afhjælpes
ved modsat sideror - men også udnyttes til
at læsse modellen af i en påbegyndt glide-
kurve, der foregår til højre. Med nogen
øvelse kan man vinde ekstra højde og flyve-
tid ved katapultstart - i de fleste prøve-

starter blev modellen dog >listet af< i top-
højde.

I kold, rolig frostluft sent på eftermidda-
gen gav det en del starter omkring 2 min. 40
sek. - en glimrende stillevejrstid, når der
ikke benyttes katapultstart. Det er en mo-
del, som begynderen har let ved at trimme
til sikker flyvning, og som en ekspert vil
kunne presse til gode konkurrenceresulta-
ter. Faktisk er modellen nok lettere at trim-
me end mange begynder-Al'ere.

Konklusion
Konklusionen må være, at her er et velgen-
nemtænkt, velforarbejdet byggesæt med
udvalgte materialer til at bygge en moderne
konkurrence A2'er efter.

Den vil være velegnet som nr. 2 model og
skal nok blive populær på byggekurser, da
vejledningen letter instruktørens arbejde
meget. Med kyndig vejledning vil den nok
kunne bygges som første model af en dygtig
begynder, men start hellere med en Abdul.

Den ekspertflyr'er, som i en fart skal ha-
ve sig en ny model, vil også finde den til-
fredsstillende. Med russerkrog og de fore-
slåede ændringer i planopbygningen vil den
være en trussel mod de mere avancerede
modeller, som tager meget længere tid at
fremstille. Vil du gerne konkurrere i A2,
men kun har lidt tid til at bygge - så er
Mustafa en model for dig.

Prisen i Danmark er 207 kr. Det lyder
måske af meget - i alt fald set med et øje
på et ungdomsskolebudget - men sam-
menligner man med priser på andre model-
ler - f.eks. radiostyrede svævemodeller -
er det billigt for et kvalitetsbyggesæt til en

moderne konkurrencemodel.
Erik Knudsen

Modelflyve Nyts testeksemplar er stillet til rddig-
hed of Sven E. Truedsson Modellflygindustri,
Malmii.
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Trimning
af Rc-kunstflyvningsmodeller
Formanden for RC-unionens
styringsgruppe for kunstflyvning,
Per Andreasen, har skrevet
nedenstående artikel om trimning
af en radiostyret kunstflyvnings-
model, så den kan benyttes til
konkurrencebrug.

Man skal gøre sig klart, at man ikke på en
lørdag eftermiddag kan trimme en ny mo-
del ind. For mig tager det l-2 måneder at
trimme en model til den standard, som jeg
mener kunstflyvning kræver.

Mange begår den fejl, at de ikke olrer
den megen tid på trimningen, hvorved de
kommer ud for en række fejl, som kunne
være undgået.

For det første: Hvis man indøver en
manøvre med en model, der er lidt skæv,
indøver man også at modkorrigere for de
skævheder modellen har. Når man så skif-
ter model, er sandsynligheden for, at den
nye model har de samme lejl meget lille. De
reflekser, man har fra den iørste model, er
meget svære at lægge fra sig igen, og de
overføres derior på den anden model, der
således vil få prædikatet >Den flyver jo
dårligere end den første<.

For det andet vil rorene på en skæv mo-
del ikke følge modellens profiler. Det bety-
der, at flyet kun vil flyve ligeud ved den ha-
stighed, den er indtrimmet med, og da man
jo i kunstflyvning hele tiden ændrer hastig-

fortsættes næsle side
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hed, vil modellen til stadighed være ude af
trim. Modellens flyveegenskaber vil yder-
mere være mere afhængig af vejrforholdg-
ne end en indtrimmet models flyveegenska-
ber.

Justeringer inden trimflyvning
Hvordan trimmer man så sin model, så

man undgår disse problemer?
Det er naturligvis en fordel, at man un-

der bygningen af modellen gør meget ud af
at måle hist og pist, og hvis små fejl opda-
ges, rettes de naturligvis! Kort sagt, model-
len skal være >lige<.

Når modellen er færdigbygget og flyve-
klar, dvs. alt påmonteret, tanken fyldt, un-
derstellet trukket op (hvis der da er optræk-
keligt understel), begynder den første del af
trimningen, nemlig at sikre, at modellen er i
balance.

Det er jo næsten umuligt at sikre, at væg-
ten af balsa, lim og maling til de to vinge-
halvdele er ens. For at undersøge, om mo-
dellen er i balance, løftes modellen op i mo-
torakslen og støttes under sideroret, således

at man kan se, om den er i ligevægt, når
den holdes vandret. Den letteste vingehalv-
del forsynes med små søm, indtil modellen
balancerer.

Så undersøger man, om tyngdepunktet
ligger korrekt. Modellen understøttes med
et par fingre under tyngdepunktet (som er
opgivet på tegningen), og der korrigeres
med bly, hvis den ikke balancerer.

Efter disse justeringer grovtrimmes mo-
dellen i luften, og den egentlige fintrimning
kan begynde.

Motortrækretning
Motortrækretningen står først på program-
met. Modellen flyver med fuld gas mod
vinden og drosles helt ned. Flyet skal nu,
hvis op-ned trækretningen er korrekt,
svæve de næste mindst 100 meter, inden
den begynder at tabe højde. Taber model-
len imidlertid straks højde, er der noget,
der tyder på, at motoren har opadtræk.
Trækker motoren modellen op, vil man au-
tomatisk trimme dykror, og når så træk-
kraften forsvinder, vil modellen pga. for
meget dykrorstrim falde. Omvendt hvis
modellen stiger, så har motoren for meget
nedadtræk.

Motorens sidetræk undersøges ved, at
modellen bringes til at flyve lodret opad,
indtil modellen nærmest >hænger i propel-
len<. Krænger den her tydeligt ud til en af
siderne, er det sandsynligt, at motoren har
for meget sidetræk til den side, modellen
krænger til. Den eneste fornuftige måde at
rette disse fejl på er ved at ændre motorens
trækretning.

Højderoret
Nu kommer så turen til at få rorene til at
sidde lige (følge modellens profil), hvis de

ikke allerede gør det i forvejen. Her er det
naturligt at starte med højderoret.

Har modellen ved ligeudflyvning for
meget højderor (dvs. højderoret er hævet i

r6

- Børge er træt af at skulle lande modellen
hver gang han skal ændre lidt pd trimmet!

forhold til haleplanets profil), kan det ret-
tes med bly i halen. Årsagen til for meget
højderor kan skyldes, at tyngdepunktet lig-
ger for langt fremme. For meget dykror ret-
tes tilsvarende med bly forrest i modellen.

Man skal her være opmærksom på, at
ved en kunstflyvningsmodel skal tyngde-
punktet helst ligge lidt længere fremme end
opgivet på tegningen, idet man så lettere vil
kunne udføre manøvrer med stall-turn.

Her som andre steder kan man risikere,
at de forskellige krav ikke lader sig opfylde
på 6n gang - så må man vælge en passende

mellemløsning.

Sideroret
Står sideroret skævt, er det straks vanskeli-
gere at give en opskrift på, hvordan det ret-
tes, men noget tyder på, at der er små

skævheder ved modellen, eller at man ikke
har været omhyggelig nok ved indstilling af
motortrækretningen. Det er derfor nødven-
digt at se på disse ting endnu engang.

Det er vigtigt, at sideroret sidder lige,
idet modellen ellers vil trække skævt sær-
ligt i lodrette stigninger eller loops, der såle-

des bliver til spiralloops.

Krængeror
Til sidst indtrimmes krængerorene, hvis de

ikke allerede sidder lige, hvad de selvfølge-
lig helst skulle. Hvis krængerorene sidder
lidt skævt, er det muligt, at den ene vinge-
halvdel trods tyngdepunktsundersøgelsen
stadig er lidt tungere end den anden. Det vi-
ser sig særligt ved lodrette stigninger og
bunden af loops, hvor modellen krænger
kraftigt ud. Centrifugalkraften virker her
mest på den tungeste vingehalvdel og bliver
yderligere selvforstærkende jo mere model-
len-krænger. Dette rettes med søm i den let-
te vingetip.

Om vingens V-form er rigtig, undersøges

ved højkantflyvning. Virker modellen her
selvoprettende, dvs. trækker over mod al-
mindelig ligeudflyvning, har vingen for
meget V-form. Hvis den derimod trækker
mod rygflyvning, har vingen for lidt V-
form. For effektivt at rette en sådan fejl er

der beklageligvis kun 6n fremgangsmåde: at

save vingen op og lime den sammen med
den ændrede v-form.

Giv ikke op .....
Af det ovenstående trimningsprogram skul-
le gerne fremgå, at arbejdet med at skrue
ud og ind på links, veje modellen og lægge

bly på hist og pist, er et stort og besværligt
arbejde. Det vigtigste er imidlertid, at man
ikke opgiver på halvvejen, men bliver ved
indtil man har fundet et kombination, der
er tilfredsstillende.

Hermed er også sagt, at man ikke kan
trimme en model 10090 perfekt. Trimmet
vil altid være et kompromis mellem en lang
række forskellige faktorer, der måske
trækker i hver sin retning.

Manøvrevalg
Ved de øvelser, man vælger til sit program,
bør man også tage hensyn til sin model.
Under trimflyvningen af en ny model vil
man efterhånden opbygge et vist forhold til
den og finde ud af, hvilken type manøvrer,
den har lettest ved at udføre. Det er derfor
naturligt at vælge disse, når man sammen-
sætter sit program.

En ting, der er vigtig ved programvalget
er, at det ikke skal sammensættes sværere,
end at man kan magte det, så hellere gå lidt
ned i K-værdi end at tage munden for fuld.
Når man laver sit program, skal man hele

tiden tænke på, at det skal præsenteres for
en række dommere, som skal vurdere det.
Læg derfor de øvelser, du er god til at lave
først i programmet og vent med de mere
tvivlsomme øvelser til sidst. Herved får
dommerne fra starten et positivt indtryk af
din flyvning, og det kan i hvert fald ikke
skade bedømmelsen.

Øvelser, der har en lang gennemflyv-
ningstid, f.eks. 3 loop, bør man nok betæn-
ke sig på at medtage. Dommerne har her
lang tid til at finde fejl, og det erjo uheldigt
set ud fra pilotens synspunkt. Øvelser som
krængerorsdrej eller rygflyvning har en
gennemflyvningstid, der svarer til ca. t/q af
3 loop's gennemflyvningstid, men samme

K-værdi, og de giver således dommerne
mindre tid til bedømmelsen. n



Nrerbillede af haleportiet pd Grokker 3. Som det
kon ses, er den megel simpelt opbygget, så en-
hver hurtigt kan bygge den.

ket være den robuste opbygning og dens la-
ve vægt er den svær at slå så meget i styk-
ker, at den ikke kan flyve videre efter en
hurtig reparation med cyano-lim.

Vi giver ordet til Tore Paulsen:
>Den første Grokker, som blev præsen-

teret i RC-information for nogle år siden,
blev godt modtaget. Den satte fantasien i
sving, og man så Grokker'e i mange natio-
ners farver med de mest fantasifulde piloter
i vild luftkamp.

Det medførte temmelig mange crash og
efterfølgende reparationer, så ønsket om en

enklere Grokker meldte sig naturligt. Først
byggede jeg en Grokker 2 med isoporvinge
og diverse andre ændringer, som udviklede
sig til Grokker 3 med Jedelsky vinge. En
meget enklere RC-model kan man vel næp-
pe tænke sig.

Hvis man er flere ude og flyve med Grok-
ker'e, kan man lave forskellige konkurren-
cer. Pylon-race, team-race, mærkelanding,
touch-and-go med fuld motor, formations-
flyvning, flyvetid fra motoren stopper til

Tore Poulsen med to eksemplarer af Grokker 3
i Jestlig bemaling (som desværre ikke kan gen-
gives her i bladet .....).

modellen lander (rekorden er 17 minutter),
kunstllyvning med loop, roll, stall-turn,
immelman, snap-roll osv. - og selvfølgelig
luftkamp (husk cyano-limen).

Der er ikke så meget at sige om bygnin-
gen. Vær omhyggelig med limningerne og
samling af vingerne. Brug nylon bændel og
rigeligt med epoxy, ellers vil den let brække
i hårde manøvrer. Finishen er kun en gang
farvet dope, efterfulgt at nogle få gange
klar dope. Let afpudsning mellem hvert lag
dope.

Vægten bør holdes under 600 gram, hvil-
ket heller ikke skulle være noget problem
med moderne radioanlæg.

En passende motor er Cox .049 eller lig-
nende. Personlig synes jeg, at disse går med
for højt omdrejningstal og bruger derlor en
dieselmotor med stor propel og lav omdrej-
ningshastighed. Det giver en mere realistisk
lyd, og diesel'en trækker mindst lige så
godt. PAW 0,8 cm' diesel kan anbefales.

Grokker 3 er velegnet som begyndermo-
del. Let at bygge, let at flyve og - ikke
mindst - let at reparere.(

Hvis man foretrækker at bygge en ))gam-
meldags< Grokker med ribbevinge, kan
tegning i luld størrelse købes ved henven-
delse til RC-unionens såkretariat:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup. fl

Se tegningen til Grokker 3 på de

følgende sider i bladet.

Her ses den olternative mdde al sætles underslel-
let fost pd. Mon kan også sættes der -fost på nn-
torsponlel.

t1

" .&4i :
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GROKKER 3
It{y version øf Tore Pøulsens velkendte
RC-motormodel til 0,8 cm3 motor

Den kendte norske modelflyver
Tore Paulsen konstruerede for en
del år siden en lille RC-model til
0,8 cm' motorer. Den blev kaldt
Grokker, og den blev hurtigt en
succes både her i landet og hos
broderfolket nordpå.
Nu har Tore lavet en forenklet
udgave med Jedelsky-vinge, som
vi her har glæden at kunne
præsentere tegning til.

Modelflyve Nyts tegning til Grokker 3 er i
halv skala, men enhver skulle kunne tegne
de dele af den op i fuld størrelse, som man
har brug for ved bygning af den.

Modellen er særdeles letbygget - og tak-

Tore Paulsens hjemmekonslruerede >Crokker<-
motor - en I cm' diesel, som Tore selv fore-
trrekker frem for den oplagle 0,8 cm' Cox.
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Lil'Quicky
københavnsk Good-Year racer

Nedenfor giver Henrik Strøbæk
en række tips for at lette arbejdet
for dem, der vil bygge Good-Year
modellen Lil' Quicky, som vi
bringer tegning til her.
I sin gennemgang går Henrik ud
fra, at man har læst Jesper Buth
Rasmussens artikelserie om Good-
Year, der gik som føljeton i
Modelflyve Nyt sidste år.

Ved bygning af vingen skal man lægge
mærke til, at alle listesamlingerne i forkan-
ten er lavet med skråsnit, og så vidt muligt
placeret i indervingen. Dette er ikke tilfæl-
digt, da det er ydervingen, der er hårdest
belastet.

Vingen skal først >lægges op<, dvs. pla-
der og lister skal limes sammen, så de får
det rigtige omrids. Her må jeg sige, at jeg
ikke deler den i Jylland meget udbredte be-
gejstring for Lyma C og lignende til disse
operationer, men loretrækker en af de
hårdtoptørrende >hvide< lime, l.eks. Tite-
Bond, eller hvis man kan få fingre i det,
cyano (Urs & Anna i Italien har noget
godt), men det skal være en god kvalitet,
ikke den meget almindelige type, der er be-
regnet til at lime fingre sammen med.

Herefter skal vingen profileres, og her
skal man lige være opmærksom på en lille
finesse: Bor du vest for Storebælt, f.eks. i
Jylland eller USA, skal du ikke profilere
det midterste stykke af planet, men lade det
stå forkantet som beskrevet af Jesper. Bor
du derimod øst for Storebælt, skal du pro-
filere planet hele vejen over, som f.eks.
Luis Petersen beskriver det (l). Du skal
selvfølgelig lige sørge for, at udføringsrøre-
ne sidder rigtigt i, og at styreskiven (styre-
hjulet på jysk) kommer til at sidde på det
rigtige sted. Tegningen er måske lidt uklar,
så giv dig lige tid til at finde ud af, hvad der
er highpoint, og hvad der er linier mellem
lister.

Haleplanet
Dette laves efter samme opskrift, blot skal
du huske ikke at sætte udføringsrør i hale-
planet, og ej heller at lave hul til styreski-
ven, derimod skal du endelig sørge for at la-
ve en styreklap, da dette vil gøre modellen
væsentlig nemmere at styre. Som hængsel
kan enten anvendes Mylar som vist, eller
man kan anvende små RC-hængsler, eller
man kan sy klappen på. Denne løsning er
ikke særlig elegant, men den virker, og jeg
har ikke set vindtunnelforsøg, der godtgør,
at den nedsætter modellens hastighed væ-

Bjørn Hansen (tv.) og Henrik Strøbæk med
deres >Lil' Quicky< efter at de i 1982 vandl
K ø be n huv ns mes t e rs k a be t.

sentligt. Endelig har Hans Geschwendtner
beskrevet en metode (2).

Kroppen
Denne afviger væsentlig fra det, der er be-

skrevet i Jespers artikel, den er opbygget
med en 6 mm fyrreliste som >rygrad<, på
begge sider af denne er der limet en hård
balsaliste, således at de tre lister tilsammen
har samme bredde som krumtaphuset på
den motor, man har tænkt sig at anvende
(man kan godt anvende mere end tre lister,
hvis det kniber med at linde passende stør-
relser).

Det skal her fremhæves, at man veelger

en motor og bygger en model til den, ikke
omvendt.

Uden på disse lister limes motorbjælker-
ne, der således bliver parallelle, hvis man
har anvendt lister al normal kvalitet. Her-
efter laves resten af kroppen af så let balsa
som man kan finde, da det bare skal give
facon. Det skal bemærkes, at motorbjæl-
kerne er ret lange, det er fordi de også skal
tjene som sikring mod, at styreskiven træk-
kes ud af modellen, herom senere.

På dette tidspunkt kan halefinnen mon-
teres, hvilket ikke skulle volde de store
problemer. Herefter spidses kroppen til fra

forlsælles næste side
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AALBORG:
Aalborg Hobby Service
Nørregade 18
9000 Aalborg
Ttf. 08-12 13 15

RANDERS:
Randers Hobby & Leg
Rådhustorvet 4
8900 Randers
Ttf. 06-42 58 14

HORSENS:
Legeland Hobby & Leg
Hospitalsgade 15
8700 Horsens
Ttf. 05-6'1 60 11

AARHUS:
Hobby House
Paradisgade 12
8000 Aarhus
Tlf. 06-12 00 62

ESBJERG:
Vestjysk Hobby
Kongensgade 142
6700 Esbjerg
Trf. 05.12 23 06

SØNDERBORG:
Jefsen Hobby & Elektronik
Østergade 5-7
6400 Sønderborg
Tlf. 04-42 58 88

KOLDING:
Kolding Hobby
Søndergade 21

6000 Kolding

SVENDBORG:
Farve- & Hobbyhjørnet
Klosterplads 4
5700 Svendborg
Trf. 09.21 31 31

ODENSE:
Odense Hobbyf orretni ng
Vesterbro 42
5000 Odense C
Tll.09-'t22104

RINGSTED:
Glafa Hobby
Nørregade 5
4100 Ringsted
Ttf.03-61 51 61

HELSINGØR:
Stengades Hobbycenter
Stengade 31

3000 Helsingør
Tll.02-21 04 60

GLOSTRUP:
J.J. Hobby
Hovedvejen 122
2600 Glostrup
rfi.02-45 43 40

bag det punkt, hvor vingens bagkant skal
sidde, og alle samlinger pudses glatte. Den
næste operation er at montere krydsfiner-
forstærkningerne, dog kan man kun mon-
tere forstærkning på den ene side af næsen,
inden man monterer understellet (om frem-
stilling af dette senere).

Det skal her bemærkes, at det er nødven-
digt, hvis man vil have glæde af dem, skal
forstærkningerne på bagkroppen gå hen
over både hoved- og haleplan.

Hardware
Styreskiven kan laves som Jesper foreslår
det, hvis man ikke har en drejebænk, ellers
er en sådan som bygget til at fremstille sty-
reskiver på. Den metode, der er vist på teg-
ningen til sikring af linen, går ud på, at man
som vist fører linen to gange igennem en
stump messingrør eller lignende, således at
man har en løkke, der derefter strammes
omkring styreskiven, hvorefter røret klem-
mes sammen om linen.

Styreskiven monteres ved, at man tager
et stykke pianotråd af samme diameter som
hullet i styreskiven, f.eks. 3 mm, desuden
anvendes to stumper rør med samme ind-
vendige diameter, her 3 mm. Disse rørs
længde afpasses således, at styreskiven fixe-
res i den rigtige højde, når det hele monte-
res. Til montagen anvendes to små stumper
blik, messing, aluminium eller lignende og
nogle træskruer (træskruer er skruer til at
skrue i træ, ikke skruer af træ). Inden man
monterer det, skal man bukke pianotråden
som vist.

Understelskassen laves, hvis man ikke
har en fræsemaskine (smut lige ud i hobby-
rummet og se, om der står en sådan og sam-
ler støv), lettest ved, at man tager en plade
3 mm duraluminium og laver to sider til
kassen, samt to endestykker, hvorefter det
hele skrues sammen med 2 mm skruer (dvs.
der skal 2 mm gevind i den bagerste sidepla-
de). Afslutningsvis skal der så laves hul til
den skrue, der skal udgøre lejet, til den skal
der også laves gevind, og alle overskydende
skrueender files af og kassen gøres ru så

epoxien får bedre vedhæftning.
Motorpladerne skulle der ikke være

problemer med, og hvis man ikke kan,/øn-
sker at skære gevind i dem, er metoden med
at sætte skruer i fra bagsiden en ganske far-
bar vej, dog skal man huske at sætte nogle
store skiver under skruehovederne.

Beklædning
Dette er virkelig individualisternes marked,
der findes næppe to der gør det ens (som i
så mange andre af livets forhold!), så jeg vil
her kun komme med nogle generelle be-
tragtninger. Det er nemmere at lægge glas-

fiberen på, hvis man først giver modellen
zaponlak, og dupper glasfiberklædet fast
med acetone, og først derefter påfører epo-
xy. Ellers vil jeg henvise til Jesper (igen),
hvor jeg dog vil bemærke, at jeg ikke er
udelt begejstret, når (nej, der stod ikke
hvis) modellen skal repareres. To-kompo-
nentlak må slibes væk, hvorimod f.eks. za-

ponlak kan fjernes med acetone, så man
kan komme ned og lime på epoxien. En ar-
tikel, der er god at læse i denne forbindelse,
er John Mau's (3).

Samling
Når alle dele er beklædt, kan man samle
modellen, f.eks. som Jesper foreslår, dog
plejer jeg ikke selv at flække kroppen (nej,
jeg får heller ikke en anden til det). Her
skaljeg påpege, som det er blevet gjort i al-
le de artikler, jeg har læst om emnet, at det
er vigtigt, at alt sidder lige.

Tank
Den ting jeg har fået mest på puklen for i
forbindelse med denne tegning, er tankens
placering, og det er korrekt, at det kan give
problemer med en tank, der er placeret lavt
og langt tilbage, men Bjørn Hansen og jeg
flyver med en tank, der er placeret endnu
mere umuligt end vist på tegningen, og vi
har aldrig haft accelerationsproblemer med
vores Rossi FI, selv ikke med 4,3 mm kar-
burator, der ellers var meget vanskelig at
stille ..... men den gav som sagt ikke accele-
rationsproblemer.

Om selve fremstillingen af tanken skal
jeg henvise til Hans Rabenhøj (4), hvis du
vil lave en metaltank, eller John Mau (5),
hvis du vil lave en balsatank, dog skal du
nok bruge lidt tykkere balsa til en G./Y-
tank end til en T/R-tank.

Cut-off
Her vil jeg henvise dig til Jespers artikel el-
ler min egen (6).

Hermed skulle de sværeste punkter i bygge-
riet være beskrevet, og jeg kan kun byde
dig velkommen i cirklen med Macbeth's
sidste ord:

>>Before my body I throw my warlike
shield. Lay on, Macduff; And damned be
him that first cries >>Hold, enough!<<<<

tr

Referencer:
l. Luis Petersen: Sådan kan du bygge vinger i

massivt træ, ModelflWe Nyt 6/81.
2. Hans Geschwendtner: Styreklapfidus, Mo-

delflyve Nyt 2/80.
3. John Mau: Klotzon, Modelflyve Nyt 6,279.

4. Hans Rabenhøj: Begynd linestyring, Model-
flyve Nyt 3/81.

5. John Mau: Letvægtstanke, Modelflyve Nyt
3/81.

6. Henrik Strøbæk: Good-Year hjørnet, Mo-
delflyve Nyt l/83.

Og det btore hit: Jesper Buth Rasmussen: Hvor-
dan man bygger en Good-Year racer, Model-
flyve Nyt 2-6182.
Desuden kan man have glæde af:
Jørgen Korsgaard: Balsatræ - modelflyvnin-
gens vigtigste grundstof, Modelflyve Nyt 2/80.
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Uden at blande sig i den
standende debat mellem
konkurrence- og hobby-piloter gør
Jørgen Korsgaard her rede for
nogle af grundene til den i
overskriften antydede forskel
mellem konkurrencemodeller og
rigtige fly. Artiklen er en
bearbejdelse af en artikel fra
NFFS' månedsblad >>Free Flight<
skrevet af W. Hewitt Phillips.

Hvorfor flyver et konkurrencemodelfly,
som så absolut ikke ligner et rigtigt fly,
meget bedre end en skalamodel gør? Selv-
følgelig kan man godt få skalamodeller til
at flyve rimeligt, men som oftest må man

ændre væsentlige detaljer i forhold til origi-
nalen for at få gode flyveegenskaber.

Vi vil i det følgende forsøge at give en
fornuftig forklaring på spørgsmålet med
hovedvægten på gummimotordrevne kon-
kurrencemodeller. Men en hel del af forkla-
ringerne er naturligvis også gældende for
andre typer af modeller - både RC og CL.
Diskussionen er delt i områderne præsta-
tioner og stabilitet.

En models præstationer drejer sig om,
hvor langt den kan flyve og hvor lang tid,
den kan holde sig i luften (flyvetid). Både
modelflykonstruktører/byggere og rigtige
fly-ingeniører stræber efter de størst mulige
præstationer, men fly-ingeniøren må også
opfylde nogle krav og måI, som modelfly-
konstruktøren overhovedet ikke behøver at
tænke på. For det første skal der i det rigti-

En rigtig KZ VII - den er meget buttet, især

fordi den skal kunne medbringe passogerer.

ge fly være plads til piloten, til passagerer

og sommetider også til en eller anden form
for last. Desuden skal der naturligvis også
være god plads til brændstof. Selv et let
sportsfly må som oftest have plads til mere
end 6n person, og det resulterer selvfølgelig
i en tyk og bred krop, specielt hvis passage-
rerne skal sidde ved siden af hinanden. Men
selvom kroppen bliver så kraftig, så sørger
man for en gunstig luftstrømning omkring
den, så luftmodstanden alligevel bliver ri-
melig. Det kan man gøre ved helt at undgå
bratte overgange, skarpe kanter osv., ting,
som man iøvrigt også i bilindustrien er ble-
vet opmærksomme på for at nedsætte
brændstofforbruget ved at mindske luft-
modstanden.

Strømlinieovergange, lairings mm. er
mere effektive på rigtige fly end på model-
fly på grund af en mere effektiv luftstrøm-
ningskarakteristik, fordi flyet er større og
flyver betydeligt hurtigere. Denne effekt,
som hedder Reynoldstals-effekten inden
ior aerodynamikken, resulterer i en relativt
meget større lultmodstand på en tyk krop
på en model end kroppen på det tilsvarende
rigtige fly. Faktisk er luftmodstanden på

kroppen på en lille Peanut-model lige så

stor som på en flad plade med det tilsvaren-
de frontareal. Og der er faktisk folk, der
mener, at en Peanut-model ikke skulle kun-
ne flyve på grund al dens lille størrelse,
luftmodstand og opdrift! Og så er vi jo fak-

Chr. llolfhagen med en typisk ganrmeldags
svævemodel. Den fyldige krop har nelop det
o bl igar ori ske t værsn i6a rea L
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tisk ved humlebien igen. Teoretisk skulle
den ikke kunne flyve - den ved det bare
ikke, så den gør det alligevel!

Indtil slutningen af 50'erne skulle alle
konkurrencemodeller have et bestemt
kropstværsnit i lorhold til hele kroppens
længde, hvilket er baggrunden for de tykke
kroppe, som >Oldtimer<-modeller har. På
wakefieldmodeller begrænsede man samti-
dig gummivægten, da man fjernede tvær-

Øversl Hugo Ernst's old timer-wakefield med
rødder tilbage til 1948. Nederst Erik Nienstædt
med den stadig moderne Nille-konstruktion.

snitsreglen, og mange garvede wakefield-
flyvere troede dengang, at så havde man
amputeret klassen. Men det viste sig, at de
nye modeller fløj betydeligt bedre med de
nye, slanke kroppe, der nu blot skulle opta-
ge kræfterne fra motoren og holde den in-
desluttet - selv på trods af, at man kun
måtte bruge en begrænset gummivægt. Fra
at udgøre op til 70% af hele modellens
vægt, udgør gummimotoren idag kun ca.
lTVo af modelvægten, og nutidens wake-
fieldmodeller flyver betydeligt bedre og har
omtrent samme flyvetid som de gamle mo-
deller. Det er selvfølgelig ikke kun den tyk-
ke krops skyld, men den udgjorde en væ-
sentlig del af modellens samlede luftmod-
stand. En propelspinner på en moderne wa-
kefield betyder til gengæld uendelig lidt for
modstanden, men den holder snavs og støv
ude af nav-mekanismerne.

Endelig behøver en konkurrencemodel
jo ikke noget understel, da eh >mavelan-
ding< sjældent beskadiger modellen, hvori-
mod en landing af et rigtigt fly med >stel-
let< inde kan få latale følger for passagerer

og flyet selv på grund af den større hastig-
hed og flyets masse (vægt).

Går man tættere på, vil man som regel
se, at et modelfly har et meget tyndere pro-
lil (tværsnit af vingen - en ribbe) end det
rigtige fly. Og det er fordi erfaringen har
vist, at et tykt profil er meget lidt effektivt
på en model, hvorimod brugen af de tynde,
krumme profiler lor alvor har gjort mo-
delflyene så gode til at flyve, som vi ser i
dag (l disse år er de tykke proliler - dvs.
l0-1590 tykke - tilsyneladende på vej ind i
modelflyene igen - bl.a. på RC-svævefly,
fritflyvende gasmotormodeller, jumbo-
modeller mv.).

Propellen på en gummimotormodel er
ofte større end en trediedel af spændvidden
og på indendørsmodeller endda helt op til
80%, og det er ganske enkelt fordi en lille
skalalignende propel ville køre altfor hur-
tigt og dermed reducere flyvetiden betyde-
ligt. På rigtige fly ville en så stor propel ik-

Jørn Rasmussen viser her sit bud pd, hvordon
en moderne FIA svævemodel skol se ud.

ke være hensigtsmæssig, det ville bl.a.
medføre, at man f.eks. skulle bruge en stige
for at komme ind i en Piper Cup, da den så

skulle have et meget højt understel!
Ser man på stabiliteten, så betyder den

lange, slanke krop og den store roterende
propel temmelig meget lor gummimotor-
modellen. Det har også vist sig, at stor af-
stand mellem vinge og haleplan er yderst
gunstig for modellens præstationer og sta-
bilitet. Stor afstand mellem vinge og hale-
plan kombineret med et lille let haleplan er
så langt at foretrække frem for det modsat-
te, stort haleplan og lille alstand. Men på

det rigtige fly er der ingen grund til at gøre
kroppen længere end hensynet til last og
passagerer samt luftstrømning nødvendig-
gØt.

På de fleste konkurrencemodeller har ha-
leplanet bærende profil, ofte med flad un-
derside, hvorved modellens haleplan bærer
en del al modellens vægt. Tyngdepunktet
ligger så også tilsvarende længere tilbage
end på rigtige fly, hvor haleplan/højderor
ikke bærer noget, men blot skal bidrage til
flyets stabilitet og manøvreevne. På mo-
delfly betyder det bærende haleplan, at mo-
dellerne bliver nemmere at trimme. Tyng-
depunktet på rigtige fly ligger normalt mel-
lem 25 og 35% af vingens bredde ved krop-
pen regnet for forkanten. Ligger tyngde-
punktet uden for disse grænser, bliver flyet
nærmest umuligt at styre. Derfor skal man
være omhyggelig med at læsse et fly, så last
og passagerer får tyngdepunktet til at ligge
rigtigt. Har man trimmet sin Cessna 172 til
at flyve ligeud med kun piloten ombord,
skal man trimme om, hvis man fylder flyet
op med personer og bagage, da tyngde-
punktet herved flyttes bagud. I dette tilfæl-
de gør man faktisk haleplan/højderor bæ-
rende, da trimningen indebærer, at halepla-
nets højderor skal lidt ned for at flyet ikke
skal løite næsen for meget og evt. stalle.
Indtil man får trimmet om, kan man mær-
ke et stort tryk i styrepinden.

Haleplanet vil normalt være større på
modelfly end på rigtige fly, fordi model-
flyet skal være selvstabilt. Det vil sige, at
det skal selv linde tilbage til normal flyve-
stilling, hvis det er blevet bragt ud af lige-
vægt af urolig luft. Tilsvarende korrigerer
piloten i flyet med sine styregrejer. Profilet
på det rigtige flys haleplan er normalt sym-
metrisk i profil, og det vil betyde, at flyet
kan flyve ligeud af sig selv ved march-has-
tighed. Ved en-motorede fly er sidero-
ret,/halefinnen sat lidt skævt på, så den op-
vejer drejningsmomentet fra propellen, når
man flyver ved normal hastighed. Tager
man gas fra eller giver man gas, må man
(piloten) ændre siderorets stilling, hvis der
stadigvæk skal flyves ligeud.

Som regel konstrueres et rigtigt fly til en
bestemt hastighed, så det ved denne af sig
selv kan flyve lige ud og holde højden.
Flyver man ikke ved denne fart, f.eks. ved
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start og landing må flyet trimmes eller man
må hele tiden korrigere med styregrejerne,
indtil march-hastigheden er nået. I virkelig-
heden kan modelfly også kun trimmes til dn
hastighed, og det er derfor, at det er lidt
sværere at trimme motormodeller, der jo
en del af tiden har motorkraft på. Her tager
man normalt en timer - et lille urværk -til hjælp, så den i bestemte intervaller kan
ændre modellens trim ved at dreje kurve-
klap og haleplan på passende måde.

Rigtige fly har jo den fordel, at de er un-
der kontrol af en pilot eller i nogle tilfælde
en auto-pilot, som hele tiden korrigerer
flyvningen, og når der opstår trimændrin-
ger i form af ændring af hastighed, mo-
torkraft og flapindstilling. Derfor er det ik-
ke nødvendigt med f.eks. nedadtræk og si-
detræk på motoren for at give flyet større
stabilitet over et større hastighedsområde,
som det er tilfældet med modelfly. Hvis
man også skulle anvende et stort haleplan
som på modelfly, ville det blot resultere i
større modstand og dermed øget brænd-
stofforbrug, så derfor laver man ikke hale-
plan,/højderor større end absolut nødven-
digt.

Lignende argumenter kan anvendes om
den store V-form på fritflyvende modeller,
som er nødvendig for at sikre, at vingerne
hele tiden holdes vandret, så man kan und-
gå den farlige styrtspiral, der som regel be-
tyder et større havari lor modellen. V-form
og opadbøjede tipper er meget effektive til
at give spiral-stabilitet. På rigtige fly er V-
formen oftest meget beskeden, da piloten
jo hele tiden kan korrigere. Hvis man lave-
de meget stor V-form som på modeller, vil-
le det blive meget ubehageligt for passage-

rer og besætning i tilfælde af turbulent
(urolig) luft, da flyet så ville gynge frem og
tilbage, i nogle tilfælde ville V-formen end-
da reducere virkningen al krængerorene.

I virkeligheden konstrueres de fleste fly
til ikke at være altfor selvstabile, så de ikke
hele tiden kæmper imod pilotens kontrol.
Næsten alle jagerfly konstrueres således, at
de faktisk ingen selvstabilitet har, men hele
tiden >skal flyves< af piloten, han får så til
gengæld et fly, som er meget levende og he-
le tiden reagerer selv på de mindste rorud-
slag. Dette er selvfølgelig af stor betydning i
luftkamp. Det samme gælder de specielt
konstruerede kunstflyvningsfly, og det ville
nok være næsten spildt ulejlighed at bygge
en fritflyvende skalamodel af et sådant fly
uden at ændre f.eks. på profil, haleplanets
størrelse og V-formen. Vil man absolut lave
en sådan model, så vælg en højvinget type,
som i sig selv har nogen tværstabilitet og ik-
ke behøver så meget V-form. Den indbyg-
gede stabilitet ved højvingede typer er et re-
sultat af en vis penduleffekt forårsaget af
krop, motor og understel.

Endelig har et modelfly ofte lange, slan-
ke vinger med stor spændvidde og lille kor-
de (afstand fra vingens forkant til
bagkant), man siger at vingen har et stort
sideforhold (det er forholdet mellem
spændvidde og korde). På visse rigtige
svævefly overgår man endog modelflys si-

delorhold lor at få et meget stort glidetal
(glidetallet er udtryk for den strækning et
fly svæver, når det synker I meter, eller
bedre: forholdet mellem flyvelængde og
højdetab) og lille synkehastighed. På mo-
delfly er det svært at komme op over et si-
deforhold på ca. l5 ved konventionelt op-
byggede vingdr med lister og ribber. Ved
helbalsavinger kan man dog godt komme
højere op, men vingerne bliver alligevel
tunge, og man skal bruge mere V-form ior
at få den samme stabilitet. Man kan iøvrigt
tillade sig at eksperimentere med sidefor-
holdet på modelfly - for selv om vingen
skulle knække i luften og modellen derved
styrtede ned, ville der ikke være passagerer,
der kom til skade ved uheldet.

Anvendelsen af glas- og kulfiber samt
epoxy har imidlertid gjort det muligt at lave
vinger til svævefly med enormt store side-
lorhold. Disse meget lange vinger er ret ela-
stiske, og man kan under flyvningen lige-
frem se, hvordan de giver efter og svipper
op og ned.

Ved stor opdrift på vingen, dvs. når mo-
dellen eller flyet flyver med stor indfalds-
vinkel og langsomt, eller flyver med stor
last, så er den såkaldte inducerede mod-
stand meget stor, men den kan reduceres
ved at lave et stort sideforhold på vingen.
Den inducerede modstand afhænger nemlig
kun af opdriftens størrelse og vingetippens
form, ikke af vingeprofilets form.

Til sidst. Det moderne konkurrencemo-
delfly har udviklet sig over en lang periode,
og de fleste modelflyvere kan relativt hur-
tigt få sådan en model til at flyve hensigts-
mæssigt. Er man uerfaren, bør man ikke
selv konstruere sine modeller, men købe el-
ler låne tegninger af gennemprøvede kon-
struktioner, og når man så har høstet nogle
erfaringer med disse, kan man så gå over til
at konstruere sine egne modeller, så de på

alle måder passer til ens krav. Vil man lave
en fritflyvende skalamodel, bør man i be-
gyndelsen vælge flytyper, som også i virke-
ligheden er lette at bygge og flyve. Her kan
nævnes Lacey M-10, Piper Cup, Nesmith
Cougar m.fl. n

Litteratur:
Skalainteresserede vil med udbytte kunne læse
nedenstående bog, der handler om at tilpasse sin
skalamodel, så den også kan flyve tilfredsstillen-
de:
>Making Scale Model Airplanes Fly<. Pris 7$
hos Aircraft Data, Box 32021, Texas 75224,
USA.

Peanut-skalamodel af Lacey M-10.

SIMPROP
R/C-nyheder

Simprop PCM giver en hidtil ukendt
sikkerhed mod forstyrrelser. PCM
anlæggene leveres i to modeller: 8-
12, som er et 4-6 kanals anlæg uden
specialfunktioner, samt PCM-20, der
er anlægget for den krævende mo-
delflyver. PCM-20 kan udstyres med
max. 10 funktioner. Senderen udsty-
res med skuffemoduler efter ønske
til kunst-, helikopter- eller svævef lyv-
ning.
Leveringstidspunkt jul i/august 83.
PCM-20 incl. basismodul
ca. kr. 4.700,00.

Star 4 og 8 er to helt nye FM-anlæg
fra Simprop. Priserne er meget for-
delagtige, så alle kan være med.
Star 4 til 2 rormaskiner leveres på 27
og 40 MHz. Star 8 til 4 rormaskiner le-
veres på 35 og 40 MHz. Star anlæg-
gene leveres med det ønskede antal
rormaskiner. Levering april/maj 83.
Star4m. liormaskine,
fraca. ...............................kr. 800,00
StarS m. 1 rormaskine,
fra ca. ........... kr. 1.500,00

NYHED
OS 120, en ny firetakter på 20 cm3 i

den uovertruf ne OS-kvalitet.
Levering april/maj 1983.
OS FS 120 ca. kr.2.800,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
Vi oplyser geme om nætmeste
torhandler.

' l\l
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men også linestyring og radiostyring er ef-
terhånden pænt udbredt. RC flyvning fin-
der mest sted på universiteterne.

Alle aktiviteter understøttes økonomisk
af undervisnings- og videnskabs-ministe-
rierne, og udøverne betaler således ingen
kontingent til hverken lokale eller nationale
organisationer.

Al flyvning bortset fra begynderinstruk-
tion er konkurrenceorienteret. Arrangør af
diverse mesterskaber støttes af aeroklubben
eller provinsorganisationen, delvist med
midler fra overskuddet af et tidsskrift, der
også sælges i løssalg.

Før større mesterskaber og VM'er mv.
arrangeres træningslejr. Fabrikken (alle ki-
nesere arbejder (også) på fabrik, uanset
hvad de laver) skal give fri med fuld løn til
deltagelse i træningslejre og mesterskaber.
Og - hvad jeg syntes godt om - ligeledes
til de månedlige møder i de mange udvalg,
komiteer og bestyrelser skal fabrikken give
fri med løn og betale rejseomkostninger
med tog og bus. Jeg måtte jo tilstå mere
>kapitalistiske< tilstande, samt at jeg lige
havde måttet afskrive en halv sommerferie-
dag. Det var lige ved at suspendere mødet
indtil min reglementerede fyraften!

Men da havde jeg overtaget værtsskabet.
RC-frekvenser findes faktisk ikke. Man

flyver blot med diverse anlæg, dels hjem-
meproducerede, dels importerede fra Japan
og Vesttyskland.

Et ret tidligt spørgsmål fra mig var natur-
ligvis: Ilvor mange udøvere? Det forblev
ubesvaret. Det var ingen hemmelighed, blot
ukendt. End ikke et gæt på antallet af cifre
turde man give, men man ville starte en un-
dersøgelse i provinsorganisationerne og se-

nere skrive til mig, bl.a. fordi man ved nær-
mere eftertanke selv fandt spørgsmålet in-
teressant, selvom ingen tidligere havde
tænkt på at holde >folketælling<.

Efterhånden som mødet skred frem, blev

jeg mere og mere klar over, at nok var det
en uformel snak mellem modelflyvekam-
merater, men ensidigt betragtet var det
mindst på ministerielt departementchef ni-
veau.

Konkurrencerne i Kina er inddelt i tre
grupper. Gruppe I omfatter nationale me-
sterskaber og konkurrencer fbr udtagelse af
landshold. Gruppe 2 er officielle konkur-
rencer, der støttes af den lokale provinsor-
ganisation, herunder også de 29 provinsme-
sterskaber. Gruppe 3 er postkonkurrencer,
som er uhyre udbredte og populære, Man
flyver på sin lokale plads og udveksler re-
sultater pr. brev gennem organisationerne.
En enkelt postkonkurrence kan omfatte
adskillige flyvedage og vare indtil et år, idet
hver provins vælger sine flyvedage med
hensyntagen til lokale klimaforhold. Vi ved
alle, at Kina er et stort land, men alligevel
er det nok passende at nævne, at en gen-
nemsnitlig provins blandt de 29 befolk-
ningsmæssigt er dobbelt så stor som Dan-
mark, Sverige, Norge, Finland og Island til-
sammen.

Af danske ting, som man mente umiddel-
bart var velegnede til at indføre i Kina, kan
nævnes visse principper i vore landsholds-
udtagningsprocedurer og så vore sommer-
lejre.

Nordisk-Kinesisk landskamp?
Vi er inviteret til landskamp i Kina på et for
os belejligt tidspunkt, f.eks. i 1984/85,
hvor vi vil være aeroklubbens gæster. I gi-
vet fald ser man gerne et blandet hold af
både fritflyvnings-, linestyrings- og radio-
styringsfolk, og meget gerne et nordisk
sammensat hold. Det kunne nok blive en
once-in-a-lifetime oplevelse. I praksis står
og falder det bl.a. med, om vi kan stable en
revanche på benene. Muligheden er ægte og
uden hastværk, og ideen er hermed bragt
videre.

For mig var det en stor oplevelse at snak-
ke med modelflyvevenner fra en så frem-
medartet kultur, og jeg er overbevist om, at
kineserne fik ligeså mange fremmedartede
indtryk med hjem. F.eks. tog det meget
lang tid at forklare, hvad hobbyflyvning er
for noget. Det var man meget fascineret af,
og det var et aldeles ukendt begreb. Jumbo-
modeller blev fejet bort som uinteressante
med den begrundelse, at FAI's konkurren-
ceregler foreskriver max. 5 kg. Så var vi til-
bage til hobbyflyversnakken, og denne
gang tror jeg det lykkedes.

Ligeledes miljøforhold forekom vanske-
ligt forståelige. Modelflyvning er jo, som
de sagde, den absolut mest opbyggende
sport og fritidsbeskæftigelse for menne-
sker, både hvad angår tilegnelse af teknisk
indsigt, skaberevne, social adfærd, motion
og frisk luft, så den bør og skal støttes og
stimuleres af al mulig kralt af alle berørte
ministerier og myndigheder. Det var derior
nærmest chokerende at høre, at der i et vel-
udviklet og demokratisk tænkende land
som Danmark kunne være både enkeltper-
soner og officielle kræfter, der trak den
>gale< vej. Det var jo som et forbyde en

I Kina dyrker man især fritflyvning. Her en af de dygtige kinesere fra VM l98l i Spanien.

Modelflyvning i Kina
Den 21. januar havde jeg lejlighed til at
mødes med formanden Pan Chih-Chieh og
Jia Chengxiang fra aeroklubben i Folkere-
publikken Kina. Anledningen var det årlige
møde i CAP, FAI's faldskærmskomitd, der
i år var henlagt til København, helt nøjag-
tigt Idrættens Hus i Brøndbyerne.

Der går jo ikke fly till fra Kina hver dag,
så da man ytrede ønske om at benytte de
ekstra dage til at udveksle erfaringer med
bl.a. en dansk modelflyver, blev jeg ved
KDA's mellemkomst med et par dages var-
sel kaldt til stede. Og det blev lidt sent de
kommende par nætter med forberedel-
sesskrift på udenlandsk om dansk model-
flyvnings forhold inden for emnerne orga-
nisation, økonomi, administration, aktivi-
tetstyper, miljølorhold, jumbomodeller,
RC-frekvenser, begynderinstruktion samt
nationale og internationale konkurrencer
og mesterskaber.

Som mødevært fik jeg dårligt lejlighed til
at åbne mødet, men måtte først lade mig
gennemprikke af nåle tilhørende diverse
medaljer af metalarter, der næppe tåler en
fagmands vurdering. Aldrig før har jeg væ-
ret så glad for at have et par KDA transfers
i lommen. Også en forgyldt McCready ka-
lender - l0 cm i diameter - gældende til
år 2003 fik jeg med hjem. Hvis ikke søndag
ligesom på dansk var stavet med rødt, hav-
de jeg aldrig fundet ud af, hvad der er ap-
paratets funktion.

I Kina
Aeroklubben i Kina opererer med tre akti-
vitetstyper: Svæveflyvning, faldskærms-
spring og modelflyvning. Modelflyvning er
populært og vel udbredt i alle Kinas 29
provinser, der har hver deres organisatori-
ske lokalafdelinger.

Aktiviteterne har i overvejende grad til-
knytning til diverse uddannelsescentre og
skoler. Fritflyvning er langt mest udbredt,
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fabriksskorsten at ryge. Jeg undlod at kom-
me ind på vore regler for skorstensrøg, og
mon ikke vi også skal finde andre sammen-
ligninger ved forhandling med miljømyn-
dighederne, selvom vi er aldeles enige i be-
skrivelsen af modelflyvning.

Senere, da jeg måtte tilstå, at Dansk
Idræts Forbund har vraget os, hvorfor jeg
nærmest havde måttet snige mig ind ad
bagdøren i dette idrættens eget hus, da fik
deres børnelærdom om Europa som en re-
lativt udviklet egn på jordkloden sit defini-
tive knæk.

Også mange mere filosofiske emner blev
berørt. På direkte forespørgsel vedgik man,
at Kulturrevolutionen var århundredets
fejltagelse og en katastrofe for kinesisk mo-
delflyvning. Men det er historie, og noget
lignende vil aldrig ske igen. På modelflyv-
ningens område havde man stort set ind-
hentet det forsømte, mens man internatio-
nalt havde meget at lære inden for svæve-
flyvning og faldskærmsspring. Ligeledes
sugede man til sig af alt, hvad jeg ved om
drageflyvning, der foreløbig er ukendt i Ki-
na. Også de afgrundsstore forskelle på ki-
nesisk og østeuropæisk måde at organisere
sig på gjorde man meget ud af at forklare
på teoretisk meget avanceret niveau, såle-

des at jeg som hjælpeløs kapitalist nok
kunne have trængt til en bisidder med
mindst videregående grunduddannelse på

RUC. Men 6t punkt var vi enige i: At Ber-
linmuren er en usling ved siden af Den Sto-
re Kinesiske Mur.

En stor tak til Dansk Faldskærms Union
for de praktiske foranstaltninger incl. lån
af møderum i ldrættens Hus. Jeg havde vel
regnet med et par timer, men det blev til 7

timer incl. den danskeste middag, restau-
ranten kunne byde på, hvilket syntes at be-
hage gæsterne under middel. Den lange va-
righed kom naturligvis også af, at kun Pan
Chih-Cheih talte engelsk, således at alt
måtte klippes i småbidder for tolkning mel-
lem Jia Chingxiang og mig.

Kun en enkelt brøler løb jeg grundet al-
mindelig modelflyverhjælpsomhed uforva-
rende ind i - allerede før de landede i Ka-
strup. Jeg foreslog ambassadesekretæren at
instruere dem i at tage lufthavnsbussen til
SAS-terminalen ved Hovedbanegården,
hvor jeg holdt få hundrede meter væk ved
et 3-timers parkometer. Men det var virke-
lig alt for generøst et tilbud, hvilket man
slet ikke kunne tage imod, og derved blev
det. De havde vel også fået penge til en ta-
xa. Så vi ankom hver for sig til Idrættens
Hus, jeg et par minutter for sent - hvem
kunne vide, at de engang så kendte gader
var blevet til labyrinter af blomsterkummer
og bumps - men jeg nåede lige at se bag-
enden af den kæmpe overstørrelse skala-
model af en Mercedes med blå nummerpla-
der, bedst egnet til at give Simon Spies min-
dreværdskomplekser.

Husmands-Opel'en blev gemt bag parke-
ringspladsens fjerneste busk, og jeg lovede
mig selv i fremtiden at råde mindre letsin-
digt subsidiært at indføre vognvask to gan-

Tegn øbonnement
på Modelflyve I{yt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve Nyt lande med et
brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnement! For kun
50,- kr. får du de sidste 4 numre af 1983-årgangen tilsendt med post, så

snart bladene udkommer.
Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Når nr.3/83

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

Har du qlle de gømle numre?
- du kan stadig få en del af dem!
Vi har 3 blade af l98l-årgangen på lager endnu og sælger dem samlet til
30,- kr. Hele årgang 1982 er endnu på lager, seks blade for 70,- kr. Des-

uden har vi 4 endnu ældre blade på lager, som sælges enkeltvis for 9,-
kr. pr. stk. eller samlet for 20,- kr.

Send din bestilling på kuponen herunder.

Pas på dine gomle numre
af Modeftyve Nyt !
- forær dem et samlebind!
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12

numre af Modelflyve Nyt - altså to årgange.
Bladene holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke

limes, >hulles< eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan
let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fem
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 28,00 pr. stk. incl. porto.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, sd skriv din bestilling i et brev eller pd et postkort!

fe-rnefrddrnifgeT

Justerbar larvenål
Trykknapsaktivering
0,4 mm dyse
7 cc kop

Pris incl.
luftdåse
kr. 439,'

LEIF HARD'NG MADSETV
Haraldsborgvel 93 . DK-4000 Roskilde
Tel. 02-36 33 00

l.lt4a*<,t+ 4 t\rll

ge årligt. Preben Nørholm.
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Frøjfaxe termikgudernes yndling
- Steffen Jensens fritflyvende A2-model

Steffen Jensen har været på det
danske fritflyvningslandshold i de
sidste tre år i klasse FlA. Han er
en af de mest produktive A2-
flyvere herhjemme, og vi har her
fornøjelsen af at kunne
præsentere tegning og beskrivelse
til hans nyeste model Frøjfaxe,
der samtidig er en af de bedste,
han har haft.

Frøjfaxe er bygget i 1982, og det var min in-
tention at bygge en termikmodel, der var
robust nok til at kunne bruges i al slags
vejr, og som samtidig havde en rimeligt lav
vingevægt. Siden russerkrogens indførelse
har der været en tendens mod tungere vin-
ger, og det er ikke usædvanligt at se vinger
på 95-100 gram. Dette medvirker ofte, at
modellens totalvægt kommer betragteligt
over det fastsatte minimum på 410 gram -jeg har selv haft en model, der vejede 490
gram.

Da jeg konstruerede modellen, gjorde jeg
mig derfor mange overvejelser om selve op-
bygningsprincippet. Af hensyn til stivheden
ville jeg have en D-box, ligesom jeg ønske-
de at prøve nogle af de ideer, som lå til
grund for konstruktionen af Tam Thomp-
son's >Terminal l< (se Modelflyve Nyt
6/8t).

For at spare på vægten og lor at forbedre

inertimomentet tilspidser alle listerne i vin-
gen meget. Vingeroden er gjort tilstrække-
lig stærk ved at lave hovedlisten som en
sandwich af to fyrrelister med noget meget
kraftigt glasfiberbændel imellem. Webbin-
gen består ved roden af tre lag I mm
krydsfiner. Mod tippen reduceres det grad-
vist til et enkelt lag lz mm krydsfiner. D-
boxen er beklædt med et lag 24 g/mi glasfi-
berklæde, der er dopet på. Resten afvingen
er beklædt med Graupners lette >Plyspan<
papir (det er en slags >krydsfiner<-papir,
hvor papirlibrene er trukket på kryds, såle-
des at papiret ikke trækker så meget som
konventionelt beklædningspapir). To lag
>Plyspan< vejer omtrent det samme som et

Steffen Jensen med sin smukl dekorerede
>Frøjfaxe<. StefJen har selv indfarvet
beklædningspopiret.

lag af det gamle tykke papir, men det er
væsentlig stærkere.

Før beklædningen vejede centralplanet
44 g, tippen l3 g, og klædet til boxen og pa-
piret hver ca. 4 g. Den totale vægt af den
nye vinge var 75 gram. Efter et års brug
med diverse reparationer er vægten steget
til 78 g pr. halvdel, men den er altså stadig
væsentlig lavere end for de fleste andre A2-
modeller.

Haleplanet og kroppen er begge meget
simple i deres opbygning. Haleplanet er
bygget op af I mm tykke balsastumper, der
er limet op rundt om en gennemgående
hovedliste. Det hele pudses i facon efter et
par skabeloner, der anbringes for enderne.
Pudseklodsen, der anvendes til dette arbej-
de, skal være helt lige. Jeg har lavet min al
et aluminiumsbordben, som kan købes hos
enhver isenkræmmer.

Kroppen er lavet af fire 4 mm abachipla-
der med en plade I mm krydsfiner på hver
side. Udskæringerne til timer, russerkrog
og blykammer laves i de to midterste pla-
der. Bagkroppen er et glasliberrør af
Tchopp-typen. Jeg bruger hurtigtørrende
epoxy og kontaktlim til fremstillingen af
mine kroppe, og dette i forbindelse med at
abachi er meget nemt at forarbejde gør, at
en krop snildt kan laves på en enkelt dag.

Jeg har brugt Frøjfaxe i ca. et år, og den
har vist sig at være meget termiksikker.
Den har også en udmærket stillevejrstid, og
den er meget nem at højstarte selv i ret
kraftig vind. Vingen har vist sig at være ri-
geligt stærk selv til meget voldsomme kata-
pultudløsninger.

Mine kommende modeller vil derfor kun
blive ændret uvæsentligt i forhold til denne
konstruktion. Jeg vil nok lade hjælpelisten
gå helt ud til øre-knækket, da bagkanten
har en tendens til at slå >et slag<, der hvor
den stopper nu. Derudover vil det være na-
turligt at forsøge at erstatte glasfiberen i
hovedlisten med kulfiber, da dette burde
give endnu større styrke. tr

>>Frøjfaxe< har
underfinne som jo er

moderne for tiden.
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toren at kende, at justere tomgang og fuld-
gas. Læg mærke til nålenes placering. Så er
det nemmere, når man skal finde tilbage til
indstillingen efter indbygningen.

Mange små motorer er ikke forsynet med
kuglelejer ved krumtappen. Undgå derfor
at bruge el-starter. Bruger man el-starter på
sådanne motorer, kan det ske, at man
skubber krumtappen så meget tilbage, at
den skraber imod bagstykket af krumtap-
huset, hvorved der dannes spåner, som
man så kværner op i cylinderen med skade
til følge, eller man risikerer ved for kraftig
)snaps( at bøje krumtap eller plejlstang.

>Prøvebænken< bør bære det antal mo-
torer, man ønsker at anvende. Kobl gas-

spjældene sammen, så at du får en idd om,
hvorvidt motorerne vil løbe ens igennem
omdrejningsområdet.

Indbygning
Er det et byggesæt, man benytter, er man
jo afhængig af konstruktøren, og man må
så stole på, at tingene er i orden.

Ved egen konstruktion skal man påse, at
stykket mellem motorerne er stift og
>dødt<, altså ikke elastisk. Styropor har en
god dæmpende virkning, men ribbe-byg-
ning kan også bruges, men vær i så fald
omhyggelig med sammenlimningerne.

Tomotoret Calalina er et yndet skalaobjekt.

7./,/4øiww

Det var en to-motoret Mosquito, der vandt
VM i Stand-off skala 1982 i USA.

Der bør være en tank for hver motor,
Denne skal være anbragt så tæt ved moto-
ren som muligt.

Separat gas er ikke påkrævet, og det vil
være svært at styre i luften. Forskellige
elektroniske fiduser kan vel bruges. På min
Catalina kan jeg med en vippeomskifter på
senderen få fælles eller separat gas. Jeg kan
så ved start af motorer eller taxi give for-
skellig gas. På den måde har jeg undgået at
få styrbart næsehjul.

Problemet ved flere motorer er ikke, om
de vil løbe lige hurtigt, men om de overho-
vedet vil køre samtidig. Der sker nemlig
det, at brændstoffet får tilbøjelighed til at
skumme, og starter man en motor mere på
flyet, vil rystelserne blive kraftigere med
mere skum til følge. Det viser sig som luft-
blærer i indsugningsslangen, hvorefter
blandingen bliver for mager, og motoren
går i stå. Man må derfor gerne have en no-
get fed blanding, der så, når det hele arbej-
der, bliver normal.

Startprocedure
Den startprocedure, jeg normalt anvender
er følgende: >Snaps< alle motorer, start
første motor, få den til at tage gassen, stop
den igen. Gå videre til næste motor, få den
til at tage gassen, stop den osv., indtil den
sidste motor kører. Lad den sidste motor
køre, gå tilbage til den første, start den og
eventuelle andre. Formålet er, at man ikke
tømmer tanken på første motor, mens man
bikser med den/de andre. Samtidig har
man tid til at tage den med ro. Det hjælper
på startvilligheden. De motorer, jeg har an-
vendt, har på denne måde (selv ved konkur-
rencer) været villige til at starte.

Flere motorer trækker bedre end 6n,
selvom man lægger slagvolumen sammen.
Catalina'en på over 2 meters spændvidde
og en vægt på 4,5 kg har tilsammen 7 cml
og skal flyves med under halv gas.

Skulle en motor gå i stå i luften, gas da
ned, støt med modsat sideror, prøv igen
med nogen gas, og se, hvordan modellen
opfører sig, eller søg landing. Der er ingen
grund til panik.

Husk, det var en 2-motoret model, der
blev nr. I i VM stand off i 1982. Det kan
sagtens lade sig gøre. n

E:;
h" {-

ny/ning med flere motorer
De fleste modelflyvere har nok set
billeder af store, flotte
flermotorede skalamodeller og
tænkt, at det kunne være
spændende at bygge sådan en
krabat engang. Men hvordan får
de mennesker dog motorerne til at
køre ordentligt .... mange har jo
problemer nok med den ene, som
de fleste modeller er forsynet
med.
En af dem, der har erfaringer på
området, er Herbert
Christophersen, der her fortæller
om at flyve med flere motorer.

Lysten til at bygge modeller med mere end
6n motor har vel mange af os, men skræk-
ken for at få en masse vrøvl med motorerne
har nok afholdt næsten lige så mange fra at
forsøge.

Jeg så et billede af en model med to mo-
torer. På den var skrevet >Double
trouble<, og det kan da også være tilfæl-
det.

Jeg vil her videregive nogle af mine erfa-
ringer med dette problem.

Er man af typen, der næsten altid har
motorvrøvl, bør man nok helt afholde sig
fra eksperimentet. Dermed mener jeg, at en
vis forståelse for og erfaring med motorer
er nødvendig, hvis det skal lykkes.

Generelt - og det gælder også for en en-
kelt motor: Sæt dine motorer i prøvebænk,
som det hedder. Det vil sige: sørg for en
god fastspænding af motoren, så at den ik-
ke kommer efter dig, når den startes. Tank-
anlæg placeres i den rette højde i forhold til
karburatoren, og der etableres forbindelse
til gasreguleringen, så at det er muligt at af-
prøve i hele omdrejningsspektret.

På denne måde er det muligt at lære mo-
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Her er fire motorer, der skal køre ... samtidig!



Mest "for RC-begyndere:

>KATANA(( RC-unionens nye begyndermodel

Modelflyve Nyt kan her
præsentere vindermodellen fra
RC-unionens konstruktions-
konkurrence om en enkel og
velfl yvende begynder-motormodel.
Den er konstrueret og tegnet af
Morten Munkesø, og Ole Meyer
har udarbejdet byggevejledningen.

I 1982 udskrev RC-unionens bestyrelse en
konstruktionskonkurrence om en enkel,
letbygget og velflyvende motormodel for
begyndere. Konkurrencen samlede god til-
slutning, og ved finalen, hvor de fem bedste
modeller mødtes i Odense, blev KATANA
kåret som vinder.

KATANA er konstrueret og tegnet af
den 23-årige ingeniørstuderende, Morten
Munkesø fra Bagsværd, som er medlem af
Nordsjællands Fjernstyringsklub i Helsin-
gør. Siden konkurrencen blev afgjort, har
han - i samarbejde med unionen - arbej-
det videre med konstruktionen, som vi her
kan præsentere i dens endelige udform-
ning.

Morten siger selv, at der med denne mo-
del ikke er tale om nogen revolutionerende
nytænkning, men at man tværtimod vil
kunne nikke genkendende til mange ting,

således at KATANA snarere er et produkt
af mange gode og gennemprøvede detaljer
fra tidligere modeller.

Selv om KATANA er navnet på et samu-
rai-sværd, er den yderst fredsommelig, og
vi kan anbefale den som førstegangsmodel
for den, som enten ikke vil ofre penge på et
byggesæt - eller som helst vil have en mo-
del, som han selv har bygget helt fra grun-
den.

Byggevejledning
Da KATANA, som nævnt, er beregnet som
en førstegangs motormodel, går vi ud fra,
at du ikke har nogen særlig erfaring i at
bygge radiostyrede modelfly. Vi har derfor
gjort denne vejledning lorholdsvis udfør-
lig, selv om vi jo desværre ikke kan levere
dig en komplet modelflyvehåndbog på den-
ne plads.

Inden du begynder at bygge, så gå vejled-
ningen grundigt igennem, idet du samtidig
sammenholder den med tegningen. Det ta-
ger lidt tid, men det lønner sig sidenhen.

Hvis du ikke allerede har et godt bygge-
brædt, må du anskaffe dig et. Det skal væ-
re så langt, at kroppen kan ligge på det, og
så bredt, at vingen kan være der. Det skal
være absolut lige, og det bør være af en så
blød træsort, at det er muligt at sætte knap-

penåle i det.
Stil efter at lave et stykke pænt og sobert

arbejde hele vejen igennem, ogvær nøjag-
tig og omhyggelig med det hele. Det lønner
sig afgjort. Det betyder blandt andet, at før
du tager hul på en balsaplade, så pudser du
den let på begge sider med et stykke fint
sandpapir (på en klods), så du får en homo-
gen overflade at arbejde med.

Haleplanet
Tegn delene (l) til (9) over på en plade 5

mm balsa ved hjælp af kalkerpapir, en
spids blyant og en lineal. Skær delene ud
med en skarp balsakniv og puds kanterne
af med fint sandpapir på en klods. Pas på
ikke at runde kanterne, så du ødelægger
limfladerne. Kontroller delene med tegnin-
gen.

Så placerer du tegningen af haleplanet på
byggebrædtet, idet du lægger et stykke gen-
nemsigtigt papir oven over, således at du
ikke kommer til at lime haleplanet last til
tegningen. Den skulle gerne kunne bruges
igen. Læg nu bagkantlisten (l) på plads
oven på tegningen og gør den fast til bygge-
brædtet ved hjælp af knappenåle, som stik-
kes gennem balsalisten og ned i bygge-

Jortsæltes næste side
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brædtet. Forkantlisten består af delene (2)
og (3), som limes sammen oven på tegnin-
gen og fæstnes med knappenåle. Så limes
ribberne (4) til (7) på plads mellem forkant-
og bagkantlisterne. Også de holdes på plads
med et par knappenåle hver. Kontrolldr af-
standen mellem de to midterste ribber (4)
med et par stumper 5 mm balsa. Så er du
sikker på, at halefinnen til sin tid vil passe

fint ned i mellemrummet. Til slut limer du
randbuerne (8) på plads og lader det hele
blive siddende på byggebrædtet til limen er
helt tør.

Når haleplanet er helt tørt, tager du det
af byggebrædtet og pudser bagkantens en-
deflade let, således at den flugter med en-
den af randbuerne.

Så skal vi have lavet udsparringer i bag-
kanten til rorhængslerne. De skal sidde
nøjagtigt midt i listen, og de skal alle fem
være parallelle med listens kanter, og de
skal ligge nøjagtig på linie. Ellers kommer
roret ikke til at gå let. Du kan hos hobby-
handleren få et specialværktøj til dette ar-
bejde, men du kan også med lidt omhu
skære en slids og fjerne lidt balsa med en
hobbykniv. Sørg for, at hængslerne passer

tilpas stramt i slidserne, uden at de spænder
for meget.

Nu tildanner du højderoret (9) og laver
på samme måde slidser til hængslerne i dets
forkant. Herefter samler du haleplan og
højderor ved hjælp af hængslerne, som
stikkes løst i, uden at de limes. Med et par
stumper tape får du delene til at hænge
sammen, og så kan du pudse haleplan og
højderor til som en helhed. Puds til kontur
og kontroller med tegningen, og puds der-
efter haleplanets forkant rund, således som
den er vist på tegningen af kroppen set fra
siden. Højderoret pudses ligeledes i profil
som vist på tegningen. Pas på, at bagkan-
ten ikke bliver papirtynd; den bør have en
tykkelse på ca. I mm, når du er færdig. Ha-
leplanets over- og undersider pudses ligele-
des let, så der ikke er nogen kanter eller
limklatter tilbage.

Skil nu de to dele af igen og gem hængs-
lerne, til vi skal montere modellen. Puds
forkanten af højderoret i vinkel som vist på
tegningen, således at det vil kunne bevæge
sig op og ned.

Finne og sideror
Halefinnen består af delene (10) og (ll),
som skæres ud og limes sammen på byg-
gebrædtet, så finnen bliver lige. Skær også
sideroret (12) ud og lav slidser til de tre
hængsler i såvel finne som i sideroret. Saml
delene midlertidigt og puds det hele til på
samme måde som med haleplanet og højde-
roret. Forkanten og oversiden af finnen
skal rundes. Siderorets profil er vist på teg-
ningen af kroppen set fra oven. Puds også
finnens flader pæne. Skil delene ad og puds
forkanten af sideroret til.

Mens vi er ved halepartiet, kan vi lige så

godt save haleslæberen (13) ud med løvsav
og derefter runde dens kanter - dog ikke
på oversiden, hvor den til sin tid skal limes

Møteriøleliste
Balsaplader:
5 stk. 1,5 x 100 x 1000 mm
4 stk. 3 x l00x 1000 mm
I stk. 5 x 100 x 1000 mm

Balsalister:
4 stk. 5 x l0x 1000 mm
6stk.8x 8x1000mm

Krydsfiner:
3 stk. I x 100 x 500 mm (aeroplan-

fin6r)
I stk. 5 x l00x 180 mm

Andre dele:
I stk. 6 mm rundstok (blomsterpind)
I stk. motorfundament m/næsehjul-

stel (Thunder Tiger)
I stk. hovedhjulsunderstel m. beslag

(Multiplex)
3 stk. 60 mm hjul (Kavan)
I stk. tank, 150 eller 250 cm'

Kavan)
I stk. glasvæv, 80x500 mm
2 stk. rorhorn (Kavan)
8 stk. rorhængsler (Kavan)
8 stk. links m. gevindstykker

(Robbe)
Bowdenkabler, kunststof (Sullivan)
Silke til beklædning
Dope

mod kroppen. Så har vi den klar, til vi skal
bruge den.

Kroppen
Skær de to kropssider (14) ud af 5 mm bal-
sa, og sæt dem sammen med nåle, inden du
pudser dem til den nøjagtige form. Så er du
sikker på, at de bliver helt ens. Vær meget
omhyggelig med udskæringerne til halepla-
net, idet de bestemmer haleplanets indstil-
lingsvinkel. Kontroller med en stump 5 mm
balsa, at de får denne rette tykkelse, og pas

også på, at de sidder lige ud for hinanden i
begge kropssider. Ellers vil du aldrig kunne
få haleplanet til at sidde lige, når det senere
skal limes på plads.

Skær de to forstærkninger (15) ud af I
mm aeroplankrydsfindr, og tildan de fire
hjørnelister, som hver består af delene (16)
og (17) af 8 x 8 mm balsalister. De skærfes
sammen, som vist på eksplosionstegningen
af forkroppen. Så samler du de to kropssi-
der hver for sig. Sørg for, at de sider af
(14), som vendte mod hinanden, mens du
pudsede dem til, bliver indersider i krop-
pen, da dette vil sikre, at haleplansudskæ-
ringerne forbliver parallelle.

Anbring de to kropssider på byggebræd-
tet og lim forstærkningerne og hjørnelister-
ne på plads. Pres med knappenåle, og lad
det hele blive siddende i spænd, indtil det er
grundigt tørt.

Mens det sker, kan du fremstille spanter-
ne (18) til (21). Motorspantet (18) er af 5

mm krydsfindr, og det er nok nemmest at

bore huller i det til motorfundamentet alle-
rede på nuværende tidspunkt. Delene (19)
og (20) af henholdsvis I mm krydsfin€r og 3
mm balsa limes sammen til dt spant. Be-
mærk, at krydsfindrsiden skal vende frem-
ad, når vi skal samle kroppen.

Når kropssiderne er tørre, pudser vi kan-
terne let, så de danner pæne limflader. Vi
lægger også lige kropssiderne sammen -yderside mod yderside - og borer huller til
holdepindene (30) og (31).

Anbring nu tegningen af kroppen set fra
oven på byggebrædtet og beskyt den med
gennemsigtigt papir. Placdr de to kropssi-
der nøjagtigt oven på tegningen og gør dem
fast med knappenåle gennem hjørnelisterne
(17) ned i brædtet. Sørg navnlig for, at de-
res forkanter passer nøjagtigt. Så limer vi
spanterne (20), (21), (22) oe (23) på plads,
idet vi stikker knappenåle gennem kropssi-
derne og ind i spanterne for at holde det he-
le sammen, mens det tørrer. Udsparringen i
(21) skal vende mod kroppens overside.
Kontrolldr med en vinkel, at kropssiderne
står vinkelret på byggebrædtet. Kontroll6r
også med en 5 mm liste, at haleplanet vil
komme til at sidde helt vandret, når du ser
kroppen bagfra.

Når limningerne er helt tørre, limer vi
motorspantet (18) på plads, mens kroppen
stadig sidder på byggebrædtet. Det kræver,
at kropssiderne klemmes sammen om span-
tet, mens limen tørrer. Det klares ved hjælp
afet par lister, som lægges på højkant uden
på kropssiderne, og som presses sammen
med gummibånd. Limningen af motor-
spantet skal udføres særdeles omhyggeligt,
idet det jo er her, alle påvirkninger fra mo-
toren skal opfanges. Kontrolldr omhygge-
ligt, at motorspantet er i ret vinkel med
kropssiderne.

Mens limen tørrer helt igennem, fremstil-
ler du forstærkningerne (24) oe (25) og sør-
ger for, at de får pæne, rette limflader. Når
kroppen er tør, kan vi tage den af brædtet,
og så limer du de to forstærkninger på
plads. Også her skal der limes meget om-
hyggeligt. Bunden afkroppen består afbal-
sapladerne (26) oe (27) mod hinanden.

Inden vi lukker kroppen, skal vi være lidt
forudseende og tænke på radioinstallatio-
nen. Vi kan udføre trækforbindelserne fra
servoerne til rorfladerne på en al to måder:
med bowdenkabler eller med trækstænger
af balsa. Vi foreslår, at du bruger kunst-
stof-bowdenkabler, og hvis du er enig heri,
må du læse afsnittet om radioinstallatio-
nen, inden du går videre med at bygge
kroppen.

Kroppens overside består af delene (28)
oe Q9). Den bageste del, (28), limes på
plads, idet du nøje kontrollerer, at udskæ-
ringen i den til halefinnen bliver parallel
med kroppens centerlinie. Låget til tank-
rummet (29) skal ikke limes fast, men for-
blive aftageligt. Det holdes til sin tid fast
med gummibånd over holdepindene. Det er
ikke nødvendigt, men du vil kunne stive det
lidt af - og også kunne styre det lidt mere

- hvis du limer et par listestumper på dets

fortsælles næste side
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underside, så de passer ned mellem krop-
pens hjørnelister.

Kroppen gøres færdig
Forstærkningerne for understellet (32) og
(33) skæres ud og limes på plads. Når det er
tørt, bores huller til understelsbeslagene, og
du kan lave en prøvemontering af under-
stellet. Tag det af igen, og puds kroppen
med fint sandpapir, så dbns overflade bliver
jævn og pæn. Rund hjørnerne, således som
det er vist på snittene på tegningen. Nu kan
du også lime holdepindene på plads. (31) til
tanklåget skal ikke holde til så meget, og de
sidder kun i kropssiderne. De til vingebefæ-
stigelsen, (30), går helt gennem kroppen.
På tegningen er de vist godt lange, og du
kan nok korte lidt af dem, men pas på, at
der bliver plads til godt med gummibånd på
dem.

Lim også haleplanet på plads. Kontrolldr
omhyggeligt, at det er centreret, og at dets
bagkant danner en ret vinkel med kroppens
centerlinie. Når denne limning er tør, kan
du fortsætte med at lime halefinnen på
plads, idet du her kontrollerer, at den kom-
mer til at danne en ret vinkel med halepla-
net. Endelig limer du omhyggeligt haleslæ-
beren (13) på plads på kroppens underside.

Yingen
Begynd med at fremstille alle vingeribber-
ne. Der skal bruges 22 af (37) og 8 af (38).
Du kan skære dem ud enkeltvis efter teg-
ningen, eller du kan lave skabeloner af
f.eks. 2 mm krydsfin€r til at skære efter.
Skær på den udvendige side af stregen, og
lad være med at lave udskæringerne til lis-
terne i denne omgang. Når du har alle rib-
berne således, samler du dem i klodser ved
hjælp af lange knappenåle, som du kan
stikke i klodsen fra begge sider. Nu pudses

ribberne - klodsvis - til den nøjagtige
form, og mens ribberne er samlet i klodser,
skærer du udskæringerne til listerne ud. Til
lorkantlisten kan du lave udskæringen med
en hobbysav. Til hovedlisterne skærer du
de lodrette snit med hobbysaven, hvorefter
du fjerner materialet med et lille stemme-
jern eller en hobbykniv. Sørg for, at lister-
ne kommer til at passe rimeligt stramt i ud-
skæringerne.

Iøvrigt bygger vi vingen i to halvdele hver
for sig. Husk, at du skal bruge €n højre- og
6n venstredel. Vi begynder med den højre
halvdel, da den er vist på tegningen. Læg
tegningen på byggebrædtet og anbring den
underste hovedliste (35) og den underste del
af bagkanten (36) på tegningen ved hjælp
af knappenåle. Lad listerne være lidt for
lange i begge ender. Nu limer du ribberne
på disse to lister, idet du sørger for at holde
rede på de to forskellige slags ribber.

Alle ribber skal sidde lodret med undta-
gelse al den ribbe (38), der sidder i vinge-
midten. Af hensyn til vingens v-form, skal
den sidde i en vinkel, som du kan styre ved
hjælp af de to kontrolskabeloner, som er
vist, og som du skærer ud til dette brug.
Sæt dem fast - 6n foran hovedlisten og €n
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mellem hovedliste og bagkant - med
knappenåle ned i byggebrædtet og ind i rib-
ben. Lad skabelonerne sidde her, indtil du
er færdig med at samle vingen, og den er
helt tør. Nu limer du den øverste hovedliste
ned i ribberne, og derefter limer du den
øverste del af bagkanten på plads. Her må
du dog først pudse den bageste kant lidt, så

du får en limflade, som passer mod bag-
kantens underste del. Så mangler du at lime
forkantslisten på plads i dens udskæringer.
Hold den på plads med knappenåle eller
med gummibånd, som du sætter rundt om
listen og strammer ud med knappenåle ned
i byggebrædtet.

Mens vingen tørrer, kan du lave for-
stærkningerne (41) og (42). Der skal bruges
22 stk. af (41) og 6 al (42). Så mange er der
ikke vist på materialetegningen, men de
manglende laver du af den ekstra plade 1,5

mm balsa, som du allerede har anskaffet
die.

Lim derefter disse forstærkninger på
plads mellem ribberne. Pas på, at de tre nr.
(42) anbringes, så der bliver plads til 1,5

mm balsabeklædningen. Denne balsabe-
klædning består af delene (48) mellem for-
kant og hovedliste oe (46) og (47) mellem
hovedliste og bagkant. Lim (46) og (47)

sammen kant mod kant på byggebrædtet.
Herefter limes beklædningen på vingen og
tørrer. Pir materialetegningen er vist balsa-

Limningerne
Til limningerne anbefales en god,
hvid trælim som f.eks. Humbrol
Wood Glue eller UHU coll. Eller
måske endnu bedre en af de >nye<
gullige lime til hobbybrug, som nu er
almindelige i hobbyforretningerne,
f.eks. Titebond eller Wilhold. De
hvide og de gule lime har stort set

samme egenskaber - bl.a. at de lev-
ner dig tid til at passe til og rette ind,
før de tørrer - men de gule lime er
lettere at slibe i, når de er hærdede.

Vær omhyggelig med limningerne.
Når modellen er færdigbeklædt, er
der ingen muligheder for at gøre dem
om. Sørg for at limfladerne er plane
og jævne, og at delene passer godt
sammen. Vær omhyggelig med, at
der kommer lim overalt på limfladen

- også i hjørner og kroge.
Du får en ekstra stærk limning,

hvis du drænker limfladerne først.
Det gør du ved at komme lim på fla-
derne og derefter presse dem mod
hinanden et øjeblik. Så skiller du
limningen ad og lader fladerne lille
lidt hver for sig, mens de suger limen
i sig. Derefter påfører du fladerne ny
lim, sætter dem sammen og spænder
eller presser, til det er tørt. Når du li-
mer endetræ, skal du altid bruge
denne metode.

beklædning til over- og underside til 6n vin-
gehalvdel. Tilsvarende dele til den anden
vingehalvdel laves af den ekstra 1,5 mm
balsaplade.

Når vingen er helt tør, tager du den af
byggebrædtet og limer balsabeklædning på
dens underside. Når også denne limning er
tør, skærer du listerne til i længden og pud-
ser dem pænt til enderibberne. Lim herefter
vingetippen (a9) på plads. Nu pudser du he-
le vingehalvdelen pænt af og runder for-
kanten som vist på tegningen. Lav for-
stærkningen (50) af I mm krydsfindr, som
skal sikre, at gummibåndene ikke skærer
sig ned i bagkanten. Forstærkningens kan-
ter slibes ned på de tre sider, og den limes
på plads.

Så bygger du den anden vingehalvdel på
samme måde over tegningen, idet du dog
nu anbringer bagkanten (36) på forkantens
plads. Og forkanten (34) på bagkantens
plads. Så får du en vingehalvdel, som ikke
er magen til, men symmetrisk med den, du
allerede har lavet.

Vingehalvdelene samles
Når også den anden halvdel er tør, og du
har pudset den pænt af, skal vi have samlet
de to halvdele til 6n hel vinge. Og det sker
ved hjælp af en strimmel glasfibervæv, som
limes på med epoxylim.

Hvis byggebrædtet er langt nok, kan vi
bruge det, og ellers samler vi vingen på et
plant bord. Anbring den ene vingehalvdel
plant på underlaget, og klods den anden
halvdel op med et underlag på 135 mm un-
der vingetippen. Hold delene tæt sammen
ved at sætte knappenåle ned i brædtet. De
skal placeres uden for det område, som
glasvævet skal dække. Hvis du ikke må
sætte nåle i bordet (!), kan du holde halvde-
lene sammen med et par strimler tape under
undersiden af vingen. Anbring nu glasvæ-
vet, som skal være mindst 80 mm bredt, ned
over vingesamlingen, og lim det fast med
epoxylim. Glasvævet skal være helt mættet
af lim, så kom rigeligt på. Du kan suge det
overflødige op med papir fra køkkenrullen.

Når epoxien er gennemhærdet, tager du
lorsigtigt vingen af underlaget og vender
bunden i vejret på den. Understøt den på
midten og lim på samme måde en strimmel
glasvæv på vingens underside. Når det er
gennemhærdet, sliber du glasvævets kanter
lidt ned, så det ser pænt ud. Pas på ikke at
lave ar i den tilstødende balsabeklædning.

Beklædningen
Vi foreslår, at du beklæder hele modellen
med en let beklædningssilke, da dette giver
modellen en større styrke, end hvis du bru-
ger plasticfolie.

Vi starter beklædningsarbejdet med at
forberede modellens struktur til beklæd-
ningen. Du har allerede pudset hele model-
len pænt af, og nu giver du alt træ, som
kommer i berøring med silken, to gange do-
pe med mindst et par timers mellemrum.
Når den sidste gang er helt tør, pudser du
igen det hele let med meget fint sandpapir.
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KATANA i luften. Dette billede er af første prototype, der har en anden udformning of tipperne end den endelige udgave. Bemærk, ot modellen er
monteret med motoren liggende.
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Vi foreslår, at du lægger silken på i våd
tilstand, da det efter vor erfaring er det
nemmeste og giver det bedste resultat.

Begynd med vingens underside og skær
et stykke silke til, således at det er lidt stør-
re end den ene vingehalvdel. Kram silken
sammen i din ene hånd, og hold den ind un-
der vandhanen, så silken bliver gennemvåd.
Pres og ryst det overflødige vand ud, og an-
bring så silken over vingehalvdelen, idet du
glatter den pænt ud. Sørg for, at der er lidt
udhæng til alle sider. Nu kan du forholds-
vis nemt stramme silken ud, da den i sin vå-
de tilstand hæfter af sig selv.

Smør nu dope på silken i en bane på et
par centimeters bredde hen over vingen ved
vingeroden, idet du sørger for at stramme
silken ud mellem forkanten og bagkanten.
Dopen vil trænge gennem silken og gå i for-
bindelse med det dopelag, som du gav bal-
sabeklædningen tidligere. Brug fingrene til
at gnubbe dopen ned i materialet. Du kan
gøre fingrene rene senere med acetone.

Vi skal arbejde hurtigt med dette her, så

du går straks til vingetippen, hvor vi også
fæstner silken med dope. Stram igen ud på

tværs af vingen, og sørg ligeledes for, at sil-
ken er rimelig stram i længderetningen. Så

læstner du silken hele vejen langs bagkan-
ten, og derefter langs forkanten, idet du he-
Ie tiden strammer ud - denne gang på

tværs af vingen. Tag dig ikke af, hvis der
kommer hvide skjolder, når du doper på
den våde silke. De vil forsvinde igen, når du
senere doper vingen. Er der rynker i be-
klædningen, når du er færdig, kan du nemt
løsne silken de nødvendige steder med do-
pe, derefter stramme ud og lade dopen tør-
re igen.

Når silken sidder pænt og ordentligt, sik-
rer du helt ude ved kanterne med en yderli-
gere gang dope, som du gnider ned i silken
og balsaen. Når det et tørt, kan du med et

barberblad skære den overflødige silke af.
Og om nødvendigt gå kanterne efter midt
lidt dope på fingerspidsen.

Den anden underside klares på samme
måde, og derefter beklæder du ligesådan

oversiden i to halvdelen. Beklædningen
skal aldrig bukkes om på den modsatte side

- den skæres af i kanterne, så der ikke
bliver noget overlæg.

Haleplanet beklædes på samme måde i
fire stykker. Halefinnen beklædes ligeledes

dn side ad gangen, og det samme gælder
højderorsklappen og siderorsklappen. Krop-
pen beklædes også med en side ad gan-
gen, så du undgår at skulle gå om hjørner.

Tørrer silken lor dig under arbejdet, så

den bliver uhåndterlig, kan du fugte den
lidt mere undervejs med en forstøver - el-
ler simpelthen med fingrene.

Overfladebehandlingen
Nu skal hele modellen have nogle gange do-
pe. Den bevirker, at silken forbliver stram,
og at modellen bliver modstandsdygtig over
for lugt og brændstof. Første gang dope
fortyndes med 5090 acetone, og den må på-

føres meget forsigtigt, da silken stadig er

.fortscettes næste side

I
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Vejledende skitse af radioinstallationen. Vigtigt at have akku'en forrest i modellen. Læs iøvrigl i Modelflyve Nyt 2/8i,.

Tegning i fuld
størrelse
RC-unionen kan tilbyde tegning i
fuld størrelse til KATANA. Som
man vil kunne se, er tegningen på to
ark. Et med selve byggetegningen og
6t, hvor alle ribber, spanter osv. er

indtegnet på de balsa- og krydsfi-
ndrsplader, som de skal skæres ud
af. Med tegningen følger også et ek-
semplar af byggevejledningen.

Tegning plus byggevejledning ko-
ster kr. 90,-, og man bestiller tegnin-
gen ved at indsætte beløbet på:

Postgirokonto nr. 3 26 53 66
RC-unionen
v. Karen Larsen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

og skrive )KATANA( på modtager-
kuponen.

sårbar. Silken bliver gennemvædet af den
tynde dope, men pas på, at dopen ikke lø-
ber ind i vingen eller danner kager på in-
dersiden al beklædningen. Bevæg derfor
penslen i retning fra ribberne og mod de åb-
ne områder - aldrig.omvendt.

Når det hele er tørt - og det vil sige efter
mindst et par timer - kan du give hele mo-
dellen endnu en gang dope, som denne
gang kun er fortyndet ca.25t/0. Nu er ar-
bejdet lidt lettere, men pas stadig på. Når
denne gang dope er tør, kan du med et
stykke fint sandpapir fjerne ujævnheder
ved kanterne. Herefter skal modellen have
to eller tre gange ufortyndet dope - bedst
med mindst en dags mellemrum mellem på-
føringerne. Den ufortyndede dope kan
stramme ret kraftigt, og det medfører en ri-
siko for, at den kan trække vingen skæv.
Læg derfor vingen i en slags bedding -
som da du samlede de to vingehalvdele -
under svagt pres, mens dopen tørrer, Men
vent med at anbringe vingen på beddingen
til den er overfladetør - ellers klæber den
fast til underlaget.

Den indvendige side af tankrummet skal
også have et par gange dope, så det beskyt-
tes mod udsivende brændstof fra tanken.
Det samme gælder undersiden af tanklåget.

Bemaling
De fleste vil gerne have lidt kulører på deres
modeller, men pas på med for meget farvet
dope eller lak - det forøger modellens
vægt betragteligt.

Du kan f.eks. vælge en farvet silke til
vinge og haleplan, som jo er de store flader,
og så lade det være godt med det. Så kan du
muntre dig lidt med farvet dope på krop og
sideror samt f.eks. vingetipper ogleller den
midterste del af vingen. Husk, at det er be-
grænsningens kunst, som er den vanskelig-
ste.

Monteringen
Nu kan du anbringe de to rorhorn i hen-
holdsvis sideroret og højderoret. Pas på, at
de vender til hver sin side af kroppen, så

trækforbindelserne ikke kan kollidere.
Hængslerne til rorene limes på plads med
epoxylim. Først i haleplanet og halefinnen.
Og derefter, når disse limninger er tørre, i
rorfladerne. Pas meget på, at der ikke kom-
mer lim i hængslernes omdrejningslinie, for
så kommer rorene til at gå for trægt.
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Vi skal have boret huller i motorfunda-
mentet til motorskruerne, og det skal ske
således, at motoren får indbygget to gra-
ders højretræk, når du ser kroppen bagfra.
Derved udligner vi til en vis grad vridnings-
momentet fra den venstreløbende propel.
Motoren skal også have lidt nedadtræk, og
det opnår du ved at lægge en skive eller to
mellem motorfundament og motor ved de
bageste skruer. Størrelsen af dette ned-
adtræk bestemmes endeligt under indflyv-
ningen.

Nu kan du montere motorfundamentet
på motorspantet. Der er plads til, at du fra
tankrummet kan holde på de indvendige
møtrikker. Du kan valgfrit gøre næsehjulet
fast eller styrbart. Det er meget rart at kun-
ne styre modellen effektivt på jorden, men
så længe du er uøvet, risikerer du, at hjulet
fårnogle knubs under landingerne, og disse
forplanter sig videre til servoen, og det har
den ikke godt af. Men det er op til dig selv
al afgøre, Der er ingen ben i at montere
hovedhjulene, og så mangler vi blot radio-
installationen.

Radioinstallationen
Vi har valgt ikke at vise radioinstallationen

på byggetegningen af KATANA, da denne
installation i høj grad afhænger af netop
dit radioanlæg. Men vi kan give nogle gene-

relle retningslinier, og så kan du selv over-
iøre dem på dine forhold.

De tre servoer skal anbringes bagest i ra-
diorummet - og det er det rum, du har til
rådighed i kroppen under vingen. Hvis der
til dit radioanlæg hører en monteringspla-
de, bruger du den. Og den fastgøres i krop-
pen, ved at du limer en hårdttræsliste i beg-
ge kropssider, som du kan skrue den fast i.
Har du ikke en sådan monteringsplade, kan
du lave en af 3 mm krydsfiner og montere
den i kroppen på samrne måde. Foran ser-
voerne anbringer vi modtageren, og den
skal pakkes ind i skumjummi, så den be-

skyttes dels mod vibrationer fra motoren
og dels mod voldsomheder. Forrest place-
rer du akkuen. Den er tung, og den vil vol-
de betydelig skade, hvis den - under en

brat opbremsning - pløjer sig vej frem
gennem de øvrige radiokomponenter. For
at holde styr på tingene, kan det være nød-
vendigt at lime et par lave spanter på tværs i
kroppen på relevante steder, således at du
får nogle >båse<, som du kan anbringe tin-
gene i.

Kontakten anbringes i den kropsside,
som vender bort fra motorens udstødning,
så du ikke risikerer at få uforbrændt
brændstof i den.

Antennen løres ud gennem et lille hul i
kroppens øverste del og føres op til toppen
af halefinnen, hvor den fæstnes med et
gummibånd. Hvor antennen går ud gen-
nem kroppen, sikres den på indersiden af
kropen med en knude eller lignende, såle-
des at et ryk i antennen ikke kan forplantes
til modtageren, hvor antennen så kunne
rykkes løs, uden at du kan se det.

Vi foreslår, at du overfører servoernes
bevægelser til rorfladerne ved hjælp af
bowden-kabler. De skal ubetinget være af
kunststof. Metalkabler, der ligger parallelt
med antennen, kommer der ikke noget
godt ud af. De ydre rør til bowdenkablerne
må indbygges, inden du gør kroppen fær-
dig, så vi håber, du har læst denne vejled-
ning omhyggeligt, så du har været forbe-
redt på dette. De skal gå i så lige linie som
muligt fra servoarm til rorhorn. Og de skal
gøres fast nogle steder undervejs, så de lig-
ger stabilt. Hvis du kratter lidt op i overfla-

fortsætles næste side
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Tegningen til KATANA er delt på to ørk. Det ene er en normal modeltegning (se side 34), mens det ondet er en moteriale-
tegning, hvoraf man kan se, hvordan moterialerne udnyttes bedst muligt (herover). De to tegninger koster tilsammen 90,-
kr. og bestilles fra RC-unionens sekretariat.



den på kunststoffet, kan du lime det med
epoxy.

Vi skal iøvrigt henvise til artiklen om
>Planlægning og udførelse af radioinstalla-
tionen<, som blev bragt i Modelflyve Nyt
nr.2/1981.

Klargøring
Vi skal have brændstoftanken anbragt i
tankrummet, hvor den støttes af balsaklod-
ser eller skumgummi. Bor hul i motorspan-
tet til brændstofslangen til motoren, og før
også udluftningsslangen ud af kroppen.

Så skal vi have modellen afvejet, så den
balancerer nøjagtigt i tyngdepunktet, som
vist på tegningen. Afvejningen skal ske
med tom brændstoftank, men iøvrigt med
modellen i flyveklar stand med propel osv.
Passer tyngdepunktet ikke, kan du måske
rokere lidt med radiokomponenterne, bedst
med akkuen, så det kommer til at passe. El-
lers må du lime en lille smule bly fast i næ-
sen eller halen på modellen.

Før vi kan tage på flyvepladsen, skal vi
også have kontrolleret, at modellen er lige,
og det gør du ved at samle den, sætte den
på et bord og gå rundt om den og betragte
den kritisk fra alle vinkler.

Endelig skal vi have kontrolleret, at mo-
dellen ruller lige på hjulunderstellet, når du
giver den et skub. Gør den ikke det, så ret
hjulene ind, så også dette er i orden.

modellen og dig selv, som skal >indflyves<.
Derfor - tag kontakt med en radiosty-
ringsklub for at få hjælp og vejledning.
Adresser på samtlige danske klubber findes
i dette nummer al Modelflyve Nyt.

God fornøjelse! n

Flyvningen
KATANA er en særdeles stabil og godmo-
dig model at have med at gøre. Men vi vil
alligevel - så kraftigt som det er os muligt

- anbefale, at du søger kvalificeret hjælp,
når du skal lære at flyve med den. Dette er
din første motormodel, så det er jo både

#
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Linestyret kampflyvning fra A til Z
- eller >Alt om serpentine-klipning "for linestyringspiloter< .....

Linestyret kampflyvning - i
daglig tale combat - kan være
nervepirrende spændende at
overvære - for slet ikke at tale
om at flyve.
For at gøre denne gren af vor
alsidige hobby og sport
tilgængelig for så mange som
muligt, har vores linestyrings-
redaktør Benny Furbo skrevet et
mammut-værk om emnet.
Vi starter i dette nummer i roligt
tempo med at se på bygningen af
en combatmodel - og fortsætter
senere med flyveteknik med meget
mere ......

Er du interesseret i combat? Nå, ikke!

- Så pas på ikke at gøre som mig, for
min interesse for combat startede faktisk
med, at jeg var mere end normalt interesse-
ret i en pige, der kom i den lokale linesty-
ringsklub. Hvad gør man ikke for disse yn-
digheder - jeg begyndte at flyve linestyret
combat - ikke af interesse, men for at im-
ponere damen lidt. Og så siger man, at
kvinder er roden til alt ondt!!!

Jeg vil ikke gøre Modelflyve Nyt til et
novelleblad - så væk med romantikken og
til sagen - combat.

Combat - hvad der det?
Har du ikke tidligere set en combatkamp,
kan det nok være vanskeligt at forestille
sig, men man skal være to, der på samme
tid flyver med en linestyret model i samme
cirkel, dvs. at man står ved siden af hinan-
den.

Efter modellerne har man et ca. 3 meter
langt stykke crepe-papir, som er fastgjort
til modellen med en ca. 2 meter lang snor.
Da linerne skal være lige lange på begge
modeller, kan man ved at placere sin model
bag den anden klippe modpartens crepepa-
pir i stykker med motorens propel.

Dette forsøger begge at gile på samme
tid, og derved opstår kampen. Under kam-
pen er det muligt at følge hinanden rundt i
de forskellige manøvrer, som man normalt
kan flyve alene, men dette kræver naturlig-
vis, at modellerne følges. At følge efter en
anden model med sin egen kræver naturlig-
vis øvelse.

Combat flyves til konkurrencer efter
nogle internationale regler, som kan købes
fra Linestyrings-Unionen, men de væsent-
ligste er kort:

Bjarne Schou (tv.) og Benny
Furbo i kamp, efterår 1982.

l.
2.

J.

4.
5

Skal flyves på græsbane.
Piloten har ret til 2 mekanikere og 2 mo-
deller pr. kamp.
I minut opvarmning umiddelbart efter-
fulgt af 4 minutters kamptid.
Mekanikerne skal bæ,re styrthjelm.
100 points pr. klip i papir, I point pr.
sek. lufttid og I minuspoint pr. sek.
jordtid i kampperioden.

I dansk diesel-combat ændres 2 til: Piloten
har ret til I mekaniker og I model pr.
kamp.

Hvad kan det bruges til?
Combat er en form for konkurrenceflyv-
ning, da man naturligvis skal flyve mod
hinanden, men at flyve combat er ikke ens-

betydende med, at man absolut skal fare
rundt til den ene konkurrence efter den an-
den. Combat kan udmærket flyves >for
sjov< af dig og dine modelflyvevenner på
jeres flyveplads, men den store forskel ved

at tage til nogle konkurrencer er, at I vil
kunne >>opsnuse< nogle fiduser og måske
hente ny inspiration i flyvningen og få ret-
tet et par ting ved modellerne. Ved danske
combatkonkurrencer er der en livlig snak
om modeller og flyvning blandet ind i den

fortsæltes næste side
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almindelige hyggesludder. Og så flyver vi
egentlig også >for sjov< blot med den æn-
dring fra før, atvi helst fl1ver mod nogen,
som vi sjældent flyver mod, for det er næ-

sten altid mere spændende end de sædvan-
lige >travere<.

Er du medlem af en klub eller måske del-
tager du i modelbygning i ungdomsskolen,
eller er du bare ganske almindelig, så prøv
at få nogle af kammeraterne med på vog-
nen, så I i fællesskab kan gå i gang.

Vil du ikke flyve combat, så ville det må-
ske alligevel være en id6 at bygge og flyve
combatmodeller, for de er næsten altid
konstrueret til at være meget stærke og

velflyvende. Så lige bortset fra, at modeller-
ne ikke minder om >rigtige< fly, er de me-
get gode at øve sig med.

Målsætning
Jeg vil i det følgende forsøge at give en be-
skrivelse af combat fra >begyndelsen( til et

så avanceret punkt, som jeg er i stand til.
Det er klart, at en sådan beskrivelse vil

blive noget ensidig, idet jeg naturligvis vil
skrive ud fra mit synspunkt, men jeg vil al-
ligevel prøve, om jeg kan give udtryk for
andres oplattelse også.

Ligeså indlysende er det, at du ikke ved
at læse dette kan gå til byggesæt, flyveplads
og så bygge perfekte modeller og flyve per-
fekt combat. For det første findes det per-

fekte ikke (noget af det spændende), og for
det andet kan det efterfølgende kun være
en hjælpende hånd, som kan støtte dig i di-
ne bestræbelser efter det perlekte.

Starten
Den første beslutning vil naturligvis dreje
sig om modellen, der skal bygges, og her er
den afhængig af flere forskellige ting:

1. MOTOR - du må nødvendigvis væl-
ge model efter den motorstørrelse, som du
erlkommer i besiddelse af. Er I nogle styk-
ker, er det nødvendigt, at I vælger samme

størrelse.
Af hensyn til udvalget af modeller må I
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begrænse jer til enten 0,8 eller 2,5 cm' mo-
torer. Og om det så skal være diesel eller
glød - 

ja, det er igen vanskeligt, for diesel-
motoren er generelt langsommere end glø-
den, og det er dermed lettere at styre mo-
dellen, og du vil have lettere ved at undgå
sammenstød i luften, og din model vil have

lettere ved at overleve et styrt. Til gengæld

er gløderørsmotoren lettere at starte og ind-
stille - såfremt du ikke har erfaring med
motorer, ellers ikke.

Har du mulighed for at få hjælp med
motorstarten, så vil jeg råde dig til at købe
en 2,5 cmr dieselmotor, f.eks. PAW,
MVVS eller som top valg en Oliver Tiger
MK. IV.

2. DIG SELV - her tænker jeg på, om
du har tidligere erfaring i modelbygning,
for har du ikke det, vil jeg absolut tilråde
dig at starte med et byggesæt. Muligheder-
ne her er desværre stærkt begrænsede, men
for 0,8 cm3 motor findes Little Bugbear og
for 2,5 cm3 motor Warlord.

Har du erfaring nok til at bygge model-
len efter tegning, har du flere muligheder,
f.eks. >Tanti<<, der er beregnet til 0,8 cm3

motor og som omtales i Modelflyve Nyt nr.
4/82, eller 2,5 cm' modellen >Diesella<,
som du kan læse om i Modelflyve Nyt nr.
2/82. I forbindelse med denne artikels fort-
sættelse vil der i et senere nummer komme
tegning til en combatmodel.

Modellen
Det er naturligvis meget vigtigt, at din mo-
del bliver velbygget, både fordi den skal
være holdbar, og fordi den naturligvis skal
være velflyvende. Jeg vil i det følgende tage
nogle af hovedpunkterne op ved bygning af
en balsakonstruktion, og senere vil jeg

komme ind på fremstilling af combatmo-
deller i skum. Jeg vil yderligere tillade mig
at koncentrere mig om modeller til 2,5 cm'
motorer, som også kan bruges ved andre
motorstørrelser - dog med andre dimen-
sioner.

Limning
Til bygning af træmodellen anvender jeg
tre slags lim: snedkerlim, celluloselim og
epoxy.

Generelt om limning kan siges, at brug af
for meget lim ikke gør limningen stærkere

- kun tungere. Du skal derfor bruge limen
med omtanke, og kun lige netop i den rigti-
ge mængde. Den bedste måde at få en god
limning på er altid at lave gode pasninger
og lade limen tørre under pres.

Snedkerlimen bruger jeg til motorfunda-
mentet, forkant og bagkant, dog kun på
steder, hvor limningen kan kommer under
godt pres, dvs. under brug af skruetvinger.
Når du bruger snedkerlim, så brug altid
mindst muligt, ligesom limningen altid skal
under pres, mens limen tØrret - gerne i
mindst 24 timer, så limen ikke vrider din
model.

I stedet for snedkerlim kan du bruge en
af de nyere vandbaserede hobbylime, som
f.eks. SIG-Bond, Tite-Bond, Wilhold,
Britfix Wood Glue.

Celluloselim bliver brugt til ribberne og
trekantforstærkninger, hvor det ikke er
muligt at sætte særlig stort pres på limnin-
gen. Alle limflader, der naturligvis passer
godt sammen, bliver forlimet. Lim på fla-
derne - tøtte - ny lim og sæt sammen
(det kaldes med et fagudtryk
>drænkning<). Stederne holdes sammen
med knappenåle,/maletape og til sidst bliver
samlingerne givet et tyndt lag lim udenpå.

Epoxy er tungt og bruges derfor kun,
hvor det er absolut nødvendigt med en
stærk limning. Dette gælder ved den endeli-
ge pålimning af motorfundamentet, tank
og trekantsfundament. Ved disse steder
kan det også være svært at lave en perfekt
pasning, ligesom det ikke altid kan komme
ordentligt i spænd. Der lindes mange typer
epoxy-lim, men jeg bruger næsten altid en
langsomt tørrende, da den bedre trænger
ind i træet. Husk endelig at være meget
omhyggelig med at blande - følge brugs-
anvisningen nøje.

Epoxy er som tidligere nævnt i Modelfly-
ve Nyt allergifremkaldende, så brug hand-
sker og vask hænderne grundigt med sæbe
efter brug al epoxy, hvis du har lået noget
på huden (jo kortere hærdetid epoxylimen
har, jo større chance er der for allergireak-
tioner ved brugen af den).

Combatmodellers konstruktion
Hvis vi ser på de krav, vi må stille til en
combatmodel, kan vi samtidigt finde ud af,
hvor vi skal passe ekstra på ved bygningen
af modellen.

Kort byggetid må vi kræve, da vi jo kan
risikere, at modellen bliver smadret eller be-

skadiget i kampens hede. For at oplylde
dette må konstruktionen være simpel, hvil-
ket naturligvis også gør reparation lettere.

Manøvredygtighed må også være godt,
idet vi skal kunne slippe fra modstanderen
og ligeledes følge ham. Her kommer vi ind
på, at modellen skol være stabil og let at
flyve - for ingen kan følge efter en andens

En gammel kending, Dominator, beklædt med nylon. En meget holdbar model.



Fig. 1. Meget forenklet billede af de kræfter, som påvirker modellen, når den rammer jorden lodret
med stromme liner.

model, hvis man i lorvejen har svært ved at
styre sin egen. Små manøvrer opnås bl.a.
ved en lille planbelastning, og det vil sige, at
modellen skal være let, men dette strider
delvist mod næste krav.

Næste krav er nemlig styrke, som vi na-
turligvis ikke kan få uden at lægge noget
ekstra vægt på modellen, vel og mærke på

de rigtige steder. En combatmodel vil altså
blive et kompromis mellem nogle iorskelli-
ge ønsker, hvor små manøvrer og holdbar-
hed står i det største modsætningsforhold

- dog er det ikke svært at vælge, da det er
umuligt at flyve combat med en smadret
model, der har kunnet lave små manøvrer.
Vi må derfor lægge meget stor vægt på at
bygge en stærk model, og så lave den så let
som muligt,

Skal vi lave en stærk model, må vi også
vide, hvor styrken skal placeres. Ser vi på
fig. 1, der viser en model, der lodret ram-
mer jorden med stramme liner (>stående l-
tal<), ser vi, at motorlundamentet skal
bremse modellen. Tipperne vil prøve at
presse sig frem, hvorved de forsøger at
trække bagkanten over. Tipperne vil ligele-
des forsøge at presse forkanten frem.

Det kan stort set sammenlignes med, at
vi spænder modellen fast i motorfunda-
mentet og derefter trækker kraftigt frem i
tipperne. Vi har altså et vsegtstangsprincip
med kraft x arm. Modellen er således hår-
dest påvirket ved midterribben (motorfun-
damentet), og påvirkningen aftager grad-
vist ud mod tipperne. Styrken skal derfor
være størst omkring midten og derfra afta-
ge gradvist mod tipperne.

At der så i nogle combatkonstruktioner
forekommer et spring i styrken 10-15 cm
lra midten er begrundet med, at når model-
len går i stykker, vil man gerne have brud-
det et sted, hvor det er let at reparere, men
det svækker absolut konstruktionen væ-
sentligt.

Samtidigt med ovenstående vil alle dele,
der belinder sig bagest forsøge at komme
frem. For at hindre dette må vi lave halen
så let som muligt, samtidig med at modellen
er stiv nok til at undgå at blive presset sam-
men, og her er midterribben meget væsent-
lig.

De fleste konstruktioner kan holde til
ovenstående, hvor de stramme liner sørger
for, at modellen rammer jorden ens hver
gang. Sværere bliver det straks, når model-
len går på slappe liner og altså er fuldstæn-
dig ude af kontrol. Her vil en af tipperne
oftest ramme jorden først, som regel yder-
tippen. Derved bliver modellen påvirket
delvist modsat af før, se fig. 2. Modellen vil
begynde en kraftig rotation omkring tyng-
depunktet.

Forkanten bliver bøjet bagud, og bag-
kanten presset sammen. Dette kunne mo-
dellen godt holde til (muligvis), hvis det ik-
ke var fordi, den rent laktisk vejer mere -utroligt - men det skyldes, at i første til-
fælde betyder motorens vægt(t/t-t/z model-
vægt flyveklar) ikke noget, da den jo stand-
ser sig selv, hvorimod den i sidste tilfælde
skal regnes med i modellens vægt, og det er
en meget kraftig vægtforøgelse.

Nu er det ikke altid, at modellen går i
stykker ved ulrivillig landing på slappe li-
ner, men det skyldes som regel held. Vi vil
kun ved at bruge for meget materiale (dvs.
bygge for tungt) kunne tage højde for disse
skæve og delvist ulorudsigelige landinger.
En bedre måde at undgå dette på, er at byg-
ge velflyvende modeller - så slappe liner
undgås.

Modellen skal jo også holde i luften un-
der manøvrer, og her vil påvirkningerne
igen være størst ved midten og aftage grad-
vis udad. Dette er dog sjældent et problem
ved balsamodeller, hvorimod det kan være
et problem ved hurtige og manøvredygtige
skummodeller, hvorfor jeg vil vende tilbage
hertil senere.

Forkanten
I en traditionel trækonstruktion er forkan-
ten en meget væsentlig del, da den skal væ-
re en stor del af siyrken og vingeprofilet.

Den består enten af en helbalsastang, el-
ler også er den opbygget. Det er muligt at
købe forkanter, der er profileret, hvilket
har den fordel, at profilet helt sikkert bliver
symmetrisk.

Jeg foretrækker som regel at opbygge
forkanten, da det er lettere at linde passen-

de balsa i mindre tykkelser, ligesom det er
lettere at få en lige forkant uden skævheder

- som bliver ved med at være sådan.
Udskærer man f.eks. 4 stk. forkanter på

25 x 25 x 1000 mm af en plade på
25x l00x 1000 mm, vil der næsten altid
opstå skævheder, da der ofte er spændinger
i træet, som udløses ved gennemskæringen.
Såfremt man derimod limer lorkanten sam-
men af flere stykker balsa, vil lim/balsa
holde den form, som den blev limet under.
Dog skal du passe på ikke at bruge for me-
get lim, da forkanten så bliver for tung. Det
er også vigtigt, at limningen er under pres i
mindst 24 timer for at undgå, at snedkerli-
men trækker forkanten skæv.

Balsa til en forkant skal være tip-top
med pæne, lige årer, og der må endelig ikke
være åbenbare svagheder i træet. Se godt
på det og prøv om du kan få noget erfaring
i at vurdere balsa. Prøv evt. at styrkeprøve
noget af dit overskudsbalsa og læg mærke
til, hvor let og hvordan det brækker i for-
hold til åretegning mv. Jeg foretrækker
næsten altid mellemhårdt balsa på 80-100
gram pr. dmr. Efter uheld med modellen,
hvor forkanten er brækket, så prøv at se på
træet og find årsagen til, at den er brækket
netop der. Dette med at finde årsager er
forøvrigt generelt en god id6- find oltid
årsagen, når noget går skævt.

øverst og nedersl 10 mm balsa,
laget i midten f .eks. 8 mm balsa.

Fig. j

Tilbage til opbygningen, hvor man oftest
vælger enten tværsnit A eller B (se fig. 3) i
den >rå< forkant.

A har den iordel at veje mindre, give

bedre limninger af forkant/ribber, være
mere reparationsvenlig og så kan den op-
bygges samtidigt med resten af modellen.

Mine forkanter er som regel opbygget ef-
ter metode A med en fyrreliste på ca. Vt af
længden af forkanten placeret i hulrummet
omkring midten. Fyrrelisten er naturligvis
tilspidset i enderne (se fig. 4).

Styrken omkring midten kan også laves

ved at sætte ekstra balsa på forkanten ved
midten (se fig. 5), og det giver den bedste

styrkefordeling, men til gengæld er det
meget sjældent, at fyrrelisten bliver smad-
ret, hvilket gør det lettere at loretage repa-
rationer i balsaen.

Angående styrke/reparation, så er det
klart, at vi ønsker en forkant, som aldrig
går i stykker, og såfremt det alligevel skulle

forlsælles nceste side
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Fig. 2. Meget forenklet billede af de krcefter, sotn påvirker modellen, når den rantmer jorden lodre!
med slappe liner.

43



ske - så skal den være let at reparere. Vi
skal derfor have en forkant med høj styrke
omkring midten, der i princippet aftager
jævnt mod tipperne. Vi vælger dog som
hovedregel altid at gøre forkanten ekstra
kraftig omkring midten for at undgå brud
netop der, men ved alle forstærkninger o.
lign., gælder det, at de skal aftage gradvist

- altid. En forkert placeret forstærkning
kan faktisk få den modsatte virkning af
hensigten, da f.eks. et meget stift stykke på
forkanten ligesom overfører belastningen
til andre partier, der så bliver yderligere be-
lastet. Du skal derfor altid først overveje,
når dine forkanter brækker samme sted,
om du evt. skal fjerne noget at styrken for
at gøre den mere jævn, og dermed gøre for-
kanten stærkere,

Bagkant
Som det fremgik under afsnittet med com-
batmodellens styrke, så skal bagkanten
kunne modstå at blive bøjet fremad, lige-
som den skal modstå træk.

Den mest anvendte måde at opnå dette
på er at lægge en fyrreliste foran på bag-
kanten og evt. glasfiberforstærket tape
bagpå. Desuden skal bagkanten i stil med
forkanten have størst styrke ved midten,
som derefter aftager gradvis udad.

Jeg anvender altid den beskrevne metode

Fis. 6
Opmålinger af 4 stk. ens ribber på en balsaplade

og bruger 6 mm mellemhårdt balsa og 1,5

mm eller 3 mm fyrreliste. Når jeg samtidig
anbringer glasfiberforstærket tape på bag-
kanten, opnår jeg en form for l-bjælke,
hvor balsaet blot er fyld.

Det er naturligvis vigtigt, at bagkanten
ikke vrider sig, og at limningerne er udført
så præcist som muligt - både af hensyn til
styrke og flyveegenskaber. Du må heller ik-
ke få bagkanten til at blive for tung (lim),
da du så skal have motoren alt for langt
frem med svagt motorfundament til følge.

Inden du limer modellen sammen, så lav
bagkanten færdig, evt. sat sammen med
haleplanet.

Ribberne
Profilet i den sædvanlige combatkonstruk-
tion er stort set med parallel over- og un-
derside, dog rundet ved for- og bagkant, li-
gesom det ofte er lige tykt inde ved roden
som i tippen. Der er derfor ingen grund til
nogen særlig avanceret fremstillingsmeto-
de, da profileringen foretages til sidst. Det
meget enkle profil laves ikke af hensyn til
flyveegenskaberne, men derimod for at op-
nå kort byggetid og let >masseproduk-
tion.<

Ribberne udskæres som firkanter med
udskæring til bagkant og evt. til forkant.
Det er lettest at fremstille ribberne til to el-

ler flere modeller på samme tid, da de er
parvis ens i modellen og kan laves tre eller
flere ved siden af hinanden fra samme

bredde i balsapladen. Der kan således af-
mærkes længde og dybde af forskellige ud-
skæringer på flere ribber på samme tid (se

fie. 6).
Alle afmærkninger, som går på langs af

ribben, opmåler jeg med stregmåI. Det er
hurtigt og giver samme mål hver gang. Ene-
ste ulempe er den lidt mere besværlige ud-
skæring, som kræver lidt øvelse. For at ty-
deliggøre >ridserne< kan man evt. trække
dem igennem med en blød blyant. Er du ik-
ke særdeles øvet i at bruge hobbykniv, skal
du bruge en lineal eller lignende til at skære
efter.

Normalt er alle ribber af 3 mm balsa -
helst quartergrain, men det er nok svært at
få fat i. Jeg vil helst ikke bruge balsa her på

over 80 g/dm3. Jeg omregner iøvrigt væg-
ten på mit balsa til g,/dm3 og skriver det på

balsaet - på den måde kan jeg sammenlig-
ne forskellige pladestørrelser og tykkelser.

De to ribber, som sidder nærmest mid-
terribben, laves sædvanligvis af 6 mm balsa
for at give midterstykket ekstra styrke, da
du jo nok husker fra afsnittet om model-
lens styrke, at haleplanet vil forsøge at
komme fremad ved styrt.

Når du laver hul i ribberne til udførings-
wiren, så lav dem så små som muligt af hen-
syn til styrken. Til dette bruger jeg en spids
rundfil på 3 mm diameter. For at forøge
ribbernes styrke er det af nogle blivet brugt
at sætte plastfilm på begge sider af ribber-
ne. Det forøger også styrken, men er tem-
melig besværligt.

Midterribben
Midterribben udgør som tidligere nævnt en

meget væsentlig del af styrken i modellen. I
den sædvanlige combatkonstruktion har
der indtil nu været anvendt flere forskellige
typer, og det kan være vanskeligt at udpege
den absolut bedste. De forskellige opbyg-
ninger fremgår af fig. 7.

Type A: har jeg aldrig brudt mig om, da

det rent styrkemæssigt ikke er særlig smart

at placere blødt træ (balsa) på begge sider

al hårdt træ (krydsfiner), men alligevel har
den været særdeles meget anvendt, måske
pga. vægten.

Type B: har jeg brugt en del, da den er
velegnet til masseproduktion og har vist sig

at være forholdsvis stærk. Den har yderli-

Midterlinie

Fie. 5

Midterlinie

', hulrum dfuldt m& boba

Fjernes
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gere den fordel, at alle limninger kan blive
gode, da midterribben samles samtidigt
med resten af modellen, og derfor er chan-
cen for evt. at vride bagkanten også mini-
mal. Den er dog forholdsvis tung pga. man-
ge limninger.

Balsa l0-13 mm

Type C: har jeg anvendt en del for nogle
år siden, men gik bort fra den igen, da ud-
skæringer og limninger ikke altid blev til-
fredsstillende (som type A). Nu er jeg dog
begyndt at bruge den igen, da den rent styr-
kemæssigt er en meget fornuftig løsning.
Ribben beklædes på siderne med ca. 0,8
mm krydsfiner (snedkerlim), dog kan du
også med held anvende f.eks. birkefiner el-
ler tyndere krydsfiner. Du skal være særde-
les omhyggelig med dine udskæringer til
trekantsfundament og bagkant, da det er
uhyggeligt nemt at lave disse skæve, lige-
som limningerne disse steder skal gøres med
ekstra omhu.

Type D: er indtil nu næsten udelukkende
blevet brugt i skummodeller, og her har den
vist sig at have ret god styrke, og samtidig
er den god til at blive masseproduceret. Når
den skal fremstilles, starter du naturligvis
med at udskære alle delene, hvilket med
fordel kan gøres på en båndsav, da du her-
ved undgår skæve flader. Du limer (sned-
kerlim) fyrrelisterne på balsaklodsen (husk

Fig. 7, type D.

åreretning) og lader dette tørre. Du kan nu
samle fyrrelisterne om afstandsklodsen
med snedkerlim og skruetvinge. Det er nu
let at se, om samlingen er skæv ved at se på

langs af ribben, og er den det, rettes fejlen
naturligvis.

Bruger du denne ribbe i en trækonstruk-
tion, så vent med at >>samle<< sidste del af
ribben, indtil du har samlet resten af mo-
dellen og kan samle ribben direkte på bag-
kanten, da dette giver en betydelig bedre
limning. Du må ligeledes være opmærksom
på, at ribben ikke giver noget profil, hvor-
for du må finde en løsning på dette.

Tanken
Tanken skal opfylde de krav, vi normalt
stiller til tanke, nemlig give motoren en
jævn forsyning med brændstof under alle
forhold, samt være ekstra holdbar, da
combattanke let bliver meget kraftigt påvir-
ket.

Som materiale skal du bruge messingrør
med 2 mm indvendigt hul og helst hvidblik.
Såfremt du ikke kan finde hvidblik i en for-
retning, så kan du klippe en dunk eller lig-
nende i stykker. Vil du bruge messing, skal

fortsættes næste side

2 mm pianotråd

\

Fig. 8 - tanken.

I

I

"lndad. I
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Midtetribbe

/rtr)t/ll

10 mm balsa
(bemærk åreretningen)

3 x .13 mm lyrrelister

Brændstotslange
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du være opmærksom på, at det har en ten-
dens til at revne, og du skal derfor bruge
noget ekstra kraftigt, absolut minimum
0,25 mm.

Fig. 8 lorestiller en normal combattank.
Motoren skal kunne køre 5 min. på en

tankfuld, hvorfor størrelsen afhænger af
motoren, f.eks. Oliver: 2x4x5 cm, Webra
Mk.2:2x5x5 cm. Er du i tvivl, så prøv
motoren på en teststand (den skal jo allige-
vel køres til) og se, hvor meget den bruger
på 5 min. Regn med lidt mere og lav din
tank på samme måde som skitseret.

Jeg starter gerne med at lave den firkan-
tede >kasse< uden endefladerne - rørene
tilpasses - loddes (også indvendigt) - en-
derne loddes på.

Det lyder let, men er faktisk temmelig be-
sværligt,/drilagtigt. For at lå et godt resul-
tat, har jeg nogle råd, som jeg selv følger.
Om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke, men
de virker.

Metallet skal være fri for fedt og andre
urenheder, og en lille afpudsning med groft
sandpapir efter rensning med f.eks. acetone
virker udmærket. Inden lodningen påbe-
gyndes, skal loddestedet have en god gang
loddevand.

Loddekolben skal være varm, meget
varm. Der må ikke være problemer med at
få loddetinnet til at smelte/flyde. Der kan
sætte sig en belægning på loddekolbens
spids, der virker isolerende. Rens af - så
loddetinnet også vil sidde på loddekolbens
spids. Når temperaturen er rigtig, skal lod-
detinnet flyde næsten som vand. Læg mær-
ke til, at loddestedet bliver rigtig gennem-
varmt - ellers holder lodningen ikke.

Samlingerne - her skal metalstykkerne
så tæt på hinanden som muligt - klem
med en tang el. lign. Husk bagefter at give
værktøjet noget olie, da loddevand frem-
kalder rust. For at holde vægten nede på
tanken, skal du prøve at bruge så lidt tin
som muligt. Vil tinnet ikke flyde ud, er der
to muligheder: for lidt varme eller du skal
bruge mere loddevand (renere loddested).

Hullerne i pladerne må ikke bores, men
skal stikkes med en syl eller lignende. Dette
giver en passende loddeflade, der kan hol-
de.

Messingrør kan være vanskelige atbøje,
men det bliver blødere, når du har halt det
varmet op til rødglødende - husk at rense
bagefter. Inden du bøjer røret, så prøv at
puste gennem det - læg mærke til mod-
standen. Bliver denne modstand noget stør-
re efter bøjningen - så må du begynde for-
fra med et andet stykke rør.

Når tanken er færdig, så rens den grun-
digt for fedt og prøv den på følgende måde:
Sæt brændstofslanger på og sæt tryk på

tanken, som holdes under vand. Utætheder
vil afsløre sig ved luftbobler, der pibler ud
fra tanken. Trykket kan du lave med hvad
som helst - munden, fodboldpumpe,
sprøjte eller din nabo (trykkes hårdt på ma-
ven). Du må gerne sætte kraftigt tryk på,
men deformer ikke tanken.

Mine tanke vejer ca. 22 gram - vejer di-
ne mere, så brug ikke tyndere metal, men
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mindre loddetin. Vejer de mindre, så lær
mig det.

Samling af modellen
Jeg venter altid med at samle modellen,
indtil alle dele er skåret ud med undtagelse
af trekantforstærkninger, som skal tilpas-
ses individuelt.

Første trin på samlingen er at få bag-
kant/haleplan sat sammen og pudset af.
Det er altid lettest at få denne samling rigtig
ved at foretage den oven på tegningen, men
pas på ikke at lime dine ting fast til tegnin-
gen. Herefter startes med at sætte for-
kant,/første forkantsliste last på bygge-
brædtet, så den er fuldstændig lige. Model-
len kan nu opbygges stille og roligt, mens
alle dele fastgøres til byggebrædtet. Min
rækkefølge er tipribber - midterribbe -bagkant - øvrige ribber - rest af lorkant
(ved opbyggede) - trekantsforstærkninger

- tipper.
Husk, at tipperne skal veje så lidt som

muligt, og at alle trekantsforstærkninger
skal have åreretning som vist på fig. 9. Det-
te giver sammenholdt med, at de placeres,
hvor modellen vil blive trykket sammen,
langt de stærkeste forstærkninger.

Der er en ting, som du absolut må have
din opmærksomhed henledt på under
ovennævnte samling, og det er, at midter-
ribben ikke sidder sådan, at bagkanten vri-
des. Dette problem opstår lettest, hvis dine
midterribber er gjort færdige inden samlin-
gen af resten.

Når du er nået så langt som nu, skal du
lade modellen blive på byggebrædtet godt
fastspændt i mindst 24 timer, så limen kan
blive gennemtør. Fjerner du den forinden,
risikerer du meget let, at din model bliver
trukket skæv af den tørrende lim. Du kan
jo også sagtens udnytte tiden med at lave
motorfundament, tank, styretøj eller må-
ske skære træ ud til næste model.

Mindst 24 timer efter samlingen kan du

løsne modellen ira byggebrædtet og foreta-
ge en kontrol af samlingen ved at tage mo-
dellen med en hånd på hver tip og bagkan-
ten mod dig selv. Se nu efter om bagkant og
forkant ligger i samme plan, dvs. at vingen
ikke vrider. Se også efter at modellen nu er
lige, hvor den skal. Er den skæv, har du ik-
ke fulgt opskriften, eller også er dit bygge-
brædt lige til lossepladsen. Ret evt. skæv-
heder, ellers vil din model aldrig flyve godt.
(Skævheder kan rettes over damp - hold
modellen ind i dampstrålen fra en kedel
med kogende vand og vrid den lige - må-
ske slår den sig igen, men gentag så bare
rettelsen over damp. Til sidst giver den op
og forbliver lige).

Så vidt - så godt. Du kan nu roligt fær-
diggøre samlingen af modellen - blot und-
lader du at sætte styretøjet i, da det vil være
i vejen under prolileringen. Vær særlig på-
passelig med at lime motorfundamentet
godt fast og sæt dyvel gennem trekantshol-
deren og husk rigtig åreretning i trekanter-
ne ved tanken.

Du kan nu profilere modellen. n

Har du fdet combat pd hjernen? - Så glæd dig
til næste nummer of Modelflyve Nyt, hvor Ben-
ny Furbo Jortsætter beretningen om denne
spænde nde mode lflyve k I asse.

Fig. 9. Trekanterne skol lilpasses omhyggeligt, så bliver vingen stærkest. Bemærk dreretningen i
træet, som trekanterne er skåret ud af.



Forhøj kontingentet
Angående Jørgen Petersens læserbrev i nr. 1,283

er jeg ikke helt enig med ham. Han siger, at en
forhøjelse af kontingentet vil skade RC-unio-
nen. Hvad gør en lille stigning? Er man ikke vil-
lig til at betale et beskedent beløb på nogle kro-
ner, der kan blive lagt oven i kontingentet, er
man ikke interesseret nok i modelflyvning?

Ideen om at lave en fond er god, men vil den
give penge nok? Hvis man gjorde begge ting, vil-
le man have penge nok til de forskellige ting!

Jeg er enig med Jørgen Petersen om, at ikke-
konkurrencepiloter skal have mere gavn af at
være medlem af RC-unionen. (Det er en god id6
at afholde RC-sommerlejre).

Med venlig hilsen,

JESPER BANK OLESEN
Kaniavej 29,6960 Hvide Sande

Lad os få et
hobbyflyverudvalg!
Jeg synes, det er godt, at vi har fået en debat i
gang i bladet omkring en sprængning af RC-
unionen. Jeg tror, en sprængning er uundgåelig,
hvis de konkurrenceprægede styringsgrupper
fortsætter den kurs de har lagt an.

Selvfølgelig skal Danmark fortsat være reprse-
senteret ved internationale stævner; det tror jeg
iøvrigt også, der er bred enighed om. Det, der er
problemet, er finansieringen af disse ture. Som
hobbyflyver synes jeg ikke, at det kan gøres over
kontingentet.

En af grundene hertil er, at jeg går i folkesko-
lens 10. klasse og derfor ikke har særlig mange
penge til min disposition, det koster jo også at
anskaffe sig fly og diverse tilbehør samt ikke at
forglemme klubkontingentet. Meningen med, at
jeg skriver dette, er selvfølgelig ikke at trække
privatøkonomi ind i spørgsmålet, men blot for
at fortælle, at jeg hellere vil investere i fly samt
tilbehør end KDA og udlandsrejser til konkur-
rencepiloterne.

Ideen om oprettelse af en fond finder jeg der-
for på sin rette plads. Bidrag til denne fond skul-
le selvfølgelig være fuldstændig frivillige. I Mo-
delflyve Nyt er det tidligere blevet foreslået, at
man skulle indføre en frivillig betaling for opslag
i >Opslagstavlen<. Der synes jeg godt, at man
kunne lave en eller anden form for gebyrord-
ning.

For at bevare RC-unionen samlet tror jeg, at
det er nødvendigt med oprettelsen af et hobby-
flyverudvalg til at varetage vores interesser, så

derfor: Hvad venter vi på? Hvem tør tage initia-
tivet?

I fortsættelse af Ole Meyers artikel i nr. l,/83,
hvor han skriver, at KDA vil støtte os i forhand-
linger med myndighederne, kan jeg oplyse, at vi i
EMF netop havde brug for denne bistand, da vi
mistede vores flyveplads. Vi fik også rettet hen-
vendelse til KDA. Da vi langt om længe fik svar,
fik vi at vide, at de gerne ville hjælpe os. Nu ske-
te der imidlertid bare ikke ret meget i den sag,
om de foretog sig noget, ved jeg ikke, men det

var ihvertfald ikke mere, end vi selv ligesågodt
kunne have gjort. Jeg har derfor en mistanke
om, at sagen blot er endt på et skrivebord. Bl.a.
på baggrund deraf mener jeg, at KDA, ihverr
fald for vores vedkommende, blot er et formelt
bureaukratisk organ, som vi meget nøje skal
overveje vort fortsatte medlemskab af.

Venlig hilsen,

ANDERS TORBENSEN
Fasanvænget 23,6'710 Esbjerg V

I forbindelse med dette læserbrev skal vi kort
præcisere, at Sportsligt Udvalg under RC-unio-
nen kun dækker udgi"ften til startgebyrer for del-
tagere pd landshold. Deltagerne md altsd selv be-
tale alle rejseudgifter ved rejse til de pdgældende
konkurrencer.

Modelflyve Nyt står fortsat åbent for indlæg
(men skriv kort ....) om dette sdvel som alle an-
dre emner indenfor vort omrdde. Red.

Vindmåler!
I skrivende stund har vi lige overstået den første
kraftige storm i 1983. Hele dagen har radioen
bragt meldinger om vindhastigheden, men det er
jo kun, når det er storm eller orkan, at DR gør
dette.

Når vi, uanset hvilken gren af modelflyvespor-
ten vi dyrker, vil ud og lufte modellen, er vi hen-
vist til at se på flag-vimpler og træer for at se,

om det nu også går an. Denne form for visuel
måling af vindhastigheden er ikke altid tilstræk-
kelig, så mit spørgsmål er følgende:

Er der blandt Modelflyve Nyts læsere en eller
flere personer, som ligger inde med tegninger til
en vindmåler, og som ikke har noget imod at of-
fentliggøre dem i bladet. Det vil være til stor
glæde for andre modelflyvere.

Med venlig hilsen,

STEEN HØJ RASMUSSEN
Tjørnehusene 20, 26æ Glostrup

Yedrørende
vårkonkurrenc€ 1,
distrikt Vest
I tilfælde af dårligt vejr ...,

Den 13. marts blev vårkonkurrence I i distrikt
Vest aflyst pga. dårligt vejr.

Nu var vi nogle stykker, der var så naive at
tro, at solskinsvejr og 5-7 m/sek. var godt vejr,
så vi var taget afsted fra Kolding uden først at
have sat os i forbindelse med arrangørerne.

Da vi var kommet til Tastum en times tid før
konkurrencens begyndelse, ville vi trimme lidt
inden konkurrencen og ringede derfor til Ole
Brauner for at høre om startsted mv. Det kan
nok være, der var et par herrer, der blev lange i
hovederne, da de hørte, at konkurrencen var af-
lyst.

For at leve op til titlen som uforfærdede frit-
flyvere tog vi nu alligevel ud at flyve. Første
gang jeg satte min >Blomsterpige<< op, kunne jeg
ikke få den i tophøjde på grund af vindstille fia,
der står vindstille .....).

Jeg fatter ikke, at nogen mennesker kunne fin-
de på at aflyse på grund af vejret, og slet ikke
når man tænker på, hvilke forhold J.M. 1982
blev holdt under.

Jeg håber, der var nogle mennesker, der sad
på deres flade og ærgrede sig over, at de ikke
kom ud og flyve.

Iøvrigt kan jeg oplyse, at præstationerne den
dag var middelmådige, men det var ikke vejrets
skyld.

For fremtiden skal vi altså ringe til arrangører-
ne, ikke kun i tilfælde af dårligt vejr, men også i
tilfælde af vejr.

Med venlig hilsen,

LEIF NIELSEN
Toppen 9 st., 6000 Kolding

medl. af Taulov M.K.

Kære Led!
Jeg skal ikke kommentere dette aktuelle tilfælde

- dit brev giver mig imidlertid anledning til at
minde om en beslutning, der blev tagetfor et el-
ler to år siden i distrikt Vest:

Det blev besluttet, at man -for så vidt muligt

- skulle undgå at aflyse konkurrencer overho-
vedet. I stedet skulle manforberede el alternativt
arrangement, som kunne afholdes, sdfremt del-
tagerne efter ankomsten til konkurrencen beslut-
tede, at vejret varfor dårligt til konkurrenceflyv-
ning.

Hvis en sådan ordning skal gennemføres med
rimeligt udbytte, kræver det imidlertid, at man
møder op, selv om vejret virkelig er totalt hdb-
løsl. Og det kan mdske være for meget forlangt
af de modelflyvere, som pga. arbejde, hensyn til
familie osv. iforvejen har svært ved at afse tid til
at deltage i konkurrencer. Per Grunnet

RC-bil sælges
Graupner Fairlady terrængående
RG-bil incl. OS 4 cm3 molor, der har
kørt 11/z-2 timer, samt 4-kanals fjern-
styringsanlæg sælges pga. mang-
lende interesse samlet lor 2.200,-.
Tlf. 06-43 34 87 (Peer Thomassen).

har den originale HAWK lor dlf.
MILLER MODELS

HAWK er et byggesæt i skala 1:7%. Sættet inde-
holder krop, luftindtag og duct i let glasfiber. Vin-
ger, halefinne i beklædt skum. Cockpit og lan-
dingslys i Iexan. Desuden transfers og mange de-
taljer i ABS. Spændvidde 132 cm, længde 156
cm, areal 32 dm,.

NY BOSS 602
. Nyt støbt mo-

torf undament
o Nyt ducthus i

halvklar nylon
. Uændret pris

Boss 602 er en yderst etfektiv ducted tan tor mo-
torer fra.l0-15 cm3. Dens beskedne dimensioner
gør den nem at indbygge. Boss 602 har dimensio-
nerne: Fanhus ydre diameter 14,0 cm, tanhus
længde 12,2 cm. Kulliberforstærkede impeller-
blade kan fås.

Ring om motorer for ducted fan.

Miller Models
c/o H. C. Sørensen
Provsi Benzonsvei 39 st.tv.
2860 Søborg
Telelon 01-56 19 03 elter kl. '18.00

Miller Models er europæisk agent tor Fanjets og
eneforhandler i Danmark af Fanjets o9 Boss 602-
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En mand passer molorspillet, mens piloten
koncentrerer sig om at Jå den kæmpeslore
svævemodel sikkert op i sit rette element.

Det kommer nu. Her skal du heller ikke
have bekymringer. Et kraftigt gummitov,
en smule vind og et rimeligt hårdt kast vil
uden problemer bringe dig i tophøjde. Det
samme vil et motorspil, og har du en god
slæbepilot, kan han bringe dig derhen du
ønsker det uden særlige problemer.

Og hvordan får han så det store )appa-
rat< ud på flyvepladsen?

Ja, du vil blive forbavset over, hvor nemt
det går. Det er ganske enkelt en vanesag, og
skulle det være nødvendigt at køre med den
ene siderude åben, betyder det vel heller ik-
ke noget på en sommerdag.

Og prisen på sådan et stykke flyvetræ?
Selv om store glasfiber,zkulstof-fly i dag

koster en håndfuld tusindlapper, kan alde-
des gennemførte svævere som Multiplex
Alpina eller Carrera Mistral købes for un-
der 1.500 kr. og flyves med ganske alminde-
lige anlæg. Så de gamle undskyldninger for
ikke at gå igang duer ikke længere.

Dette er en varm opfordring og opmun-
tring om at realisere dine drømme og få del
i de mange glæder, som storsvævere kan
give os alle, hvadenten vi selv flyver dem el-
ler blot betragter deres smukke >flyvebille-
der< som tilskuere. n

Læs indbydelse til storsvævertræf
under unionsmeddelelser på side
60 her i bladet.

"-;:

mest yndefuldt, og beruselsen af på 6n gang

at betragte naturen som modstander og

bedste ven vil han aldrig kunne forklare dig
helt. Han vil forsøge, men må sige at du
selv skal opleve det,

Fortæller du ham om katapultstarter,
drej med 15 g's belastning og priklandin-
ger, vil hans knæ ryste, og han vil tale om
lange drej med tippen lavt over det bølgen-
de korn, om store graciøse loops, om lange
harmoniske indflyvninger og følte landin-
ger.

Føler du også, at svæveflyvning er en

smuk og fascinerende sport, som har en del
med etik og moral at gøre, så har du sikkert
lyst til at flyve en af disse store svævere,

men måske har du endnu ikke haft modet
til at tage springet, fordi problemerne syn-
tes uoverskuelige.

Jeg vil her gerne aflive myten om, at der
kræves super-piloter og bugnende tegne-
bøger for at kunne flyve de større svævefly.
Enhver pilot i rimelig flyvetræning og evt.
med lidt hjælp lra en pilot med lidt erfaring
på storsvæver vil uden problemer kunne
blive en habil storsvæverpilot.

Nogle vil være bange lor de store, tunge
svævere, men den væsentligste forskel be-

står i, at man må glemme de pludselige ind-
skydelser og ændrede dispositioner, som
man kan tillade sig med mindre modeller,
hvor man f.eks. lige kan >vride< en om-
ga-ng eller to, hvis man ligger for højt i ind-
flyvningen.

Hvis man blot vænner sig til at vurdere

situationen og tænke to til tre gange længe-
re ud i tiden end normalt, vil det gå meget

nemmere, og man vil forbavses over, hvor
roligt og stabilt man er i stand til at flyve,

Du tænker måske: >Nu glemte han bare
at fortælle mig, hvordan han fik >bæstet<
op i himlen.<

Storsvævere en fascinerende
gruppe af Rc-svævere
Storsvævere nyder - endnu -ikke samme popularitet i
Danmark som i visse andre lande.
Det skal der gøres noget ved,
mener Brabrand Model Club, hvis
formand Hans R. Crønne har
skrevet nedenstående
betragtninger over det
fascinerende ved disse smukke
kæmpemodeller.

SVÆVEFLYVNING!
Hvad tænker RC-piloter, når de læser dette
ord?

For nogle falder tankerne på en god

skrænt med 12-14 m/sek., for andre en

Amigo en stille sommerdag og for andre
endnu en hastighedsbane på 25 sekunder
rent efterfulgt al en streglanding.

Ak ja!
Men der findes endnu en gruppe, som

bliver betragtet med vantro øjne og skul-
dertræk, når de trækker meter efter meter
af vinger ud af deres biler for senere at sam-

le en stor fugl, som ingen tror kan bringes i
luften, for slet ikke at tale om at blive der-
oppe.

Disse piloter er få og bedømmer ikke en

flyvning vha. en mindre datamat i tiende-

dele sekunder og hundrededele meter.
Vil du lytte, vil han fortælle dig om in-

tense oplevelser af samhørighed med natu-
ren, om store, graciøse drej mod himlens
blå, hvor der var kælet for hver kurve, om
lange, flade glid og om sideforhold og ha-

stigheder så store, at du tvivler.
Men om det korte blink af solen i de lan-

ge, slanke planer, som han for altid vil hu-
ske, eller om den dag hvor han var alene på

himlen med den store rovfugl ved vingetip-
pen, duellerende om hvem der svævede
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Lov selv:

Power panel
Hvis man vil have et power panel,
men ikke vil ofre de penge, som et
sådant koster hos
hobbyhandleren, er det en
overkommelig sag at lave et selv.
Så for dem, som ikke ryster ved
tanken om at skulle fyre op under
loddekolben, bringer vi her Bjarne
Pedersens beskrivelse af et
letbygget power panel.

Et power panel til startkassen kan laves på
mange måder. Nogle er ret simple, mange
gange indstøbt i plastik for at skjule kon-
struktionen, andre er mere avancerede med
forskellige j usteringsmuligheder.

Konstruktionen her er en mekanisk ret
kompakt enhed, der kan holde til den til ti-
der hårde behandling, startkassen kommer
ud for.

lC'en 723 er velegnet til opbygningen.
Det er en strømforsynings-IC, som er
kortslutningssikker, og som med relativ få
komponenter kan bruges til formålet. Med
IC'en har man også mulighed for at justere
både strøm og spænding. Begge muligheder
bliver udnyttet i den foreliggende konstruk-
tion.

Strømmen kan varieres fra ca. I til 5

amp. og spændingen fra I til 3,6 volt. Det
betyder, at uanset hvor lange ledninger
man bruger lra panelet til gløderøret, vil
man altid kunne indstille således at spæn-
dingen passer til det anvendte gløderør og
det netop målt helt ude i enden af lednin-
gen.

Opbygningen på printet kan let over-
skues. Der er ikke så mange komponenter,
bare sørg for at de kommer i de rigtige hul-
ler. Potmetrene monteres med deres hus
vendende mod komponentsiden, således at
akslen kommer ud på printsiden.

Transistoren BC 140 bliver varm, så for
at køle den sættes en kølestjerne på. Den
kunne måske nok holde til det, men da pa-
nelet bliver indbygget i en helt lukket kasse,
er det rart at være på den sikre side. T2
bliver meget varm, så den monteres på
printsiden med metalpladen væk fra prin-
tet. Den kan så bukkes fremover og gøres
fast i forpladen med en skrue. Forpladen
virker da som køleplade.

Forpladen laves af et stykke I mm alumi-
niumsplade, ca. I cm større end printpla-
den. Hullerne kan mærkes op efter printet,
dog skal de to l0 mm huller kun være 6,5
mm, og de fire huller til bananbøsninger
skal være 7 mm. Det store hul på 3,6 cm
kan saves med en løvsav med klinge nr. 3.

Samlingen ses af den lille tegning. Husk
at lægge en tandskive mellem print og ba-
nanbøsning, og husk endelig at lodde to
stykker kraftig ledning i hullerne til ampe-
remetret, Glemmer man det, skal det hele
skilles ad igen. Når det hele er samlet og

Det færdige power panel

fotograferet sammen
med indmaden. Som det
ses kon man selv lave en

flot frontplade ved an-
vendelse af overjørings-
bogstaver.

Komponentliste:
Rl 220-270 ohm
R2 220 ohm
R3 2,2 K
R4 470 ohm
R5 0,22 ohm, 5 watt
R6 100 ohm
Cl 5 vf, 12 volt
C2 100 pf
Dl 3,6 volt zenerdiode
Tl BC 140 - BC 341

T2 TIP 4IA _ TIP 3055

tc'723

indtil gløderøret gløder meget svagt. Skal
man så bruge effekt under brug, har vi den
øverste knap at jonglere med!

Vær opmærksom på, at med et power
panel bruger du 12 volt og en 3-4 ampere,
også selv om du kun har et I volt gløderør

- de overskydende ll volt og 3-4 ampere
giver kun varme, men de tapper batteriet.
Så derfor - brug et power panel med om-

n

på til batteriet. I z-\
Før man sætter en gløderørsledning på -s1* 1+>,

lørste gang, skrues ned for begge potmetre. l--- " . )

Det kan anbefales at skære den l0 K pot- \
meteraksel af, og save en skruelrækker- - \-
kærv, så man ikke ved en fejltagelse kom- lV

mer til at skrue på denne under brugen. Så ! * |,l '='
tilsluttes en ledning oggløderør, og man ju- ., i;);" il"l: @
sterer langsomt op med en skruetrækker, l:: lH; 

",
Herunder printdiagram ifuld størrelse. Tit højre l- 

:q !
monleringsskilse.

--fJ--\'-<f / \lt \4,, )

'-d "t1t \'3t

t-

G\a^2

G*ct
-l
-

-T

.æ.Q

0" (c

X
t

ro M/v
HUL

Ix

-F\
BATT

tanke!
amperemetret sat i hullet, loddes ledninger-
ne på amperemetret og to ledninger loddes -i-

NR r70138
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Firtaktsmotorer til modelfly
- slet ikke så besværlige som nogen tror .....
På ganske få år har firtakts-
motorerne opnået en betydelig
popularitet til radiostyrede
modeller - især til skalamodeller
og store hobby-modeller.
Hilmer Petersen fra Hillerød
fortæller om sine og sin klubs
erfaringer med disse små tekniske
vidundere.

Efter snart seks år med firtaktsmotorer er
vi blevet så begejstrede for dem, at vi ikke
kan tænke os andre motorer. De er bl.a.
driftsikre og støjsvage. Men for at lå for-
nøjelse af sin firtaktsmotor må man kende
den og behandle den rigtigt. De mange års
brug har givet nogle erfaringer, som vi ger-
ne vil give videre her.

Før man vælger at bruge en firtaktsmo-
tor, må man vide, hvilken type fly man vil
bruge den i. Hvis man vil flyve med hurtige
og tunge fly som f.eks. en Mustang, er fir-
taktsmotoren ikke velegnet. Den er bedst til
relativt langsomtflyvende fly med lav plan-
belastning (dvs. vægt pr. arealenhed). Hvis
man vælger et fly, der er for lille, vil man få
et dårligt fly med en meget høj planbelast-
ning. Firtaktsmotorerne er især blevet
brugt i skalafly, men kan naturligvis lige så
godt bruges i hverdagsfly. En Maxi eller en
Sr. Falcon flyver udmærket med en 6,5 cml
firtaktsmotor. Man kan naturligvis også la-
ve lette kunstflyvningsfly, der vil kunne
flyve glimrende med en firtaktsmotor.

Ikke for begyndere
Firtaktsmotoren er nok ikke en motor lor
begynderen, da den kræver mere føling at
starte og justere end to-takteren. De for-
skellige firtaktsmotorer kræver forskellig
startteknik, og det er derfor altid vigtigt at
læse vejledningen til motoren grundigt og
følge den! Vejledningen er som regel på
tysk eller engelsk. Hvis man ikke selv for-
står sproget, er der sikkert en anden i klub-
ben, der gør det og som er villig til at hjæl-
pe. For det er vigtigt at forstå vejledningen,
inden man begynder at bruge sin motor. Se-
nere finder man måske sin egen lige så gode
startteknik til netop den motor.

Når man skal bygge sin motor ind i sit
fly, kan man placere den på flere måder.
Den bedste placering er med cylinderen op-
ad. Den næstbedste er med cylinderen lig-
gende på siden, og den dårligste er med cy-
linderen på hovedet, idet cylinderen bliver
fyldt med brændstof, og man risikerer at
gløderøret slukkes. Hvis man kan undgå
det, skal man aldrig sætte motoren på ho-
vedet. Det kan give mange problemer, og
hvem er interesseret i det?

Firtaktsmotoren smøres som totaktsmo-
toren, dvs. at den bliver smurt af den olie,
der trænger forbi stemplet og ender i krum-

taphuset. I den olie er der bl.a. visse korro-
derende stoffer, som fremkommer ved for-
brændingen. De er hårde ved alle lejerne og
cylinderen. Bag på motoren sidder en
studs: del er ikke en trykstuds! Fra den
kommer den overskydende olie fra krum-
taphuset ud. For at undgå at have den olie
svømmende rundt i flyet, er det klogt at
sætte en slange på studsen og før den ud
gennem bunden på flyet. Hvis motoren
hænger på hovedet, kan denne olie have
svært ved at komme ud. Denne giltige olie
samles, når motoren står stille i stempel-
bund og ved ventilerne. Det er derfor klogt
efter dagens sidste flyvning, at stoppe mo-
toren ved at tage brændstofslangen af kar-
buratoren og give fuld gas, for at få så me-
get som muligt af den skadelige olie og de
giftige gasser ud af motoren, Når man
kommer hjem, bør man fylde 2-3 cmr olie

- f.eks. almindelig motorolie - ind gen-
nem udluftningsslangen, sætte en prop i
og dreje motoren rundt, så olien presses ud
i lejerne. Det giver lejerne og motoren læn-
gere levetid.

Ventilerne
Især når motoren er ny er det vigtigt at
kontrollere ventilafstanden, hver gang man
skal ud og flyve. Efterhånden som motoren
bliver tilkørt, bliver behovet for at stille
ventiler mindre. Hvis ventilalstanden bliver
bare 1/10 mm for stor, vil motoren bestille
lor lidt. Den foreskrevne ventilafstand fin-
des også i motorvejledningen og skal også
følges. Ventilafstanden stilles således: Mo-

forlsættes næste side

Frank Dahlin træner til DM for indendørsmo-
deller. Han hor sat halrekord i Amagerskolens
aula med en flyvning lige under I minutter.

UPSTART IV
Dette er en indendørs chuckglider beregnet
til små haller med op til l0-11 meter til lof-
tet. Modellen er meget stor, og det er tilsy-
neladende godt, idet den i en 1 I meter hal
har fløjet en flyvning på 94 sekunder. Det
er noget, man ikke kan lå en udendørs
chuckglider til uden termik, så det er noget
af en bedrift.

De nødvendige oplysninger til bygningen
af modellen skulle fremgå af tegningen,
som er i hel størrelse. Hvis man synes, den
er for stor, kan man evt. bygge den i 2A

størrelse og lave kroppen i en hård 2 mm
balsaliste uden kulfiberforstærkninger. I
Modelflyve Nyt nr. 2/82var der iøvrigt teg-
ning til en mindre model, >COOT<, som
også skulle være et udmærket indendørs-
fly.

Et tip: Undertegnede har bygget en in-
dendørschuck af 1,5 mm let balsa til vin-
gen. Vingen blev først pudset helt færdig,
hvorefter jeg med varmen og fugtigheden
fra hænderne krummede vingeprofilet. Det
fungerer glimrende, og man er lri for at la-
ve en form til at krumme vingen over.

Jørgen Korsgaard

Erik Knudsens Piper J-3 peanut-skalamodel.
Den skulle gerne være trimmet færdig til inden-
dørs DM i slarten a,f maj. - Se indbydelsen un-
der unionsmeddelelser side 58 her i bladet.
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toren drejes med omløbsretningen, når ind-
sugningsventilen åbner, drejes videre til den
lukker igen, og derefter fortsættes, indtil
stemplet er i top. Det kan enten føles på

kompressionen eller ved at tage gløderøret
ud og se, om stemplet er i top. Begge venti-
ler skal være lukket, og i præcis denne stil-
ling stilles ventilerne. Ventilafstanden skal
som regel ligge mellem 2/100 og4l100 mm.

Man bør altid bruge det gløderør fabri-
kanten foreskriver. Hvis man bruger elstar-
ter og startstrøm fra samme batteri, skal
man iøvrigt være opmærksom på, at man
kan belaste batteriet så hårdt, at der ikke
bliver strøm nok til gløderøret, og dette kan
give anledning til startbesvær. Gløderøret
til OS lirtaktsmotorerne er kun beregnet til
1,5 V, mens f.eks. Webra 3 eller Enya 3

gløderør er beregnet til 2 volt.

Brændstoffet
For at opnå bedste motorgang skal man
bruge brændstof med 5-1090 nitromethan.
Almindeligt >fladt< brændstof giver ikke
den samme pålidelige og sikre gang, slet ik-
ke når det er koldt, og man bruger naturlig-
vis også sin firtaktsmotor om vinteren.

Det eflektive omdrejningstal for firtakts-
motorerne ligger mellem 6000-9000 omdrej-
ninger i minuttet. Nogle har prøvet at æn-
dre karburatorposition og lysning for at få
flere omdrejninger, men det er ikke klogt.
Over 9000 omdr./min. er effektkurven fal-
dende. Samtidig giver flere omdrejninger
mere støj, og det kan man jo ikke være in-
teresseret i. Desuden er det sådan, at jo hø-
jere man går over 9000 omdr.,/min., jo
nærmere kommer man det kritiske område,
hvor ventilerne begynder at svømme; de
kan ikke mere klare at lukke, og det kan
give skader på vippearme og stødstænger.
Omdrejningstallet kan også komme op i det
kritiske område i et dyk, f.eks. i et loop.
Man bør derfor altid lukke ned for sin mo-
tor, når man dykker. Der er ingen grund til
at splitte motoren ad ved at behandle den
for hårdt.

Et vigtigt, nærmest uundværligt, instru-
ment, når man skal indstille firtaktsmoto-
ren, er en omdrejningstæller, der tæller i
området 2000-10000 omdr.,/min. Motoren
må aldrig indstilles for magert. Når model-
len kommer i luften, vil motoren gå mere
magert. Det er umuligt at høre de 200
omdr./min., der på en firtaktsmotor kan
være forskellen mellem en pålidelig og
driftsikker motorgang og et uundgåeligt
motorstop. Det er derfor omdrejningstælle-
ren er så vigtig.

Propellen skal belaste motoren
Valget af propel til firtaktsmotorerne er no-
get af det allervigtigste. Det gælder ikke om
at få så mange omdrejninger som muligt ud
af motoren, men om at vælge en tilpas stor
propel, der kører med de omdrejninger,
hvor motoren bestiller mest. Firtaktsmoto-
rerne kan bedst lide at være hårdt belastet,
så lår man mest ud af dem. En lille propel
vil bare piske rundt, uden at flytte flyet. En
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>standardpropel< for en l0 cm' firtaktsmo-
lor er l2Vz x 5 eller 12t/2.x6, og for en 6,5
cm' firtaktsmotor l1 x 6, men prøv altid at
eksperimentere med andre, større, propel-
ler, for at finde den propel, der passer bedst
til netop det fly, motoren sidder i. Hvis
tomgangshastigheden ved landing er for
stor, kan man prøve en propel med mindre
stigning og større diameter. Når man har
fundet den bedste propel og det omdrej-
ningstal, den kører med, kan man ved
hjælp af sin omdrejningstæller altid indstil-
le sin motor på dette omdrejningstal, og
man vil få en problemfri motorgang.

I øjeblikket har vi bl.a. en %-skala Ae-
ronca Champion fra Precedent på 2,67 m
og en vægt på 5 kg. I den sidder en gammel
OS FS-60 med en l6x6 propel skåret ned
til 14x6 for at få en mere effektiv propel
med brede tipper. Motoren går ca. 6.400
omdr.,/min., og det passer perfekt til flyet.

Firtaktsmotorerne er en fornøjelse at
flyve med, når man behandler dem rigtigt.
Vi har i øjeblikket 7 firtaktsmotorer i klub-
ben, og de der er i brug for tiden går upå-
klageligt. Den ofte hørte myte om, at fir-
taktsmotorer ikke kan bestille noget, må
komme fra folk, der intet ved om dem. n

Eksempler på velegnede fly
til firtaktsmotorer:
Til 6,5 cm! motorer:
Telemaster 40, spvd. 185 cm
Sr. Falcon (Goldberg), spvd. 175 cm
Magnatilla (Flair), 150 cm
Maxi (Craupner), spvd. 160 cm
Piper Cup J-3 (Top Flite), spvd. 190 cm
Headmaster Sport 40 (Top Flite), spvd. 150 cm
Contender 40 (Top Flite), spvd. 120 cm (stor
korde)

iil l0 cm' motorer:
Sr. Telemaster, spvd. 241 cm
Big Lift (Multiplex), spvd. 223 cm

Q.B. 60 (Pilot), spvd. 2ll cm
Burda Piper (Hegi), spvd. 180 cm
Citabria (Pilot), spvd. 175 cm
Aeronca (Precedent), spvd. 267 cm
Tiger Moth (Dennis Bryant), spvd. 175 cm

Den stigende interesse for firtoktsmotorer til
modelfly afspejler sig naturligvis ogsd i fabrik-
kernes tilbud til forbrugerne. Her er de tre Enyo
firlaktsmotorer - den mindste er Enya 40-4C på
6,5 cm', derefter Enya 60-4C pd l0 cmr og ende-
lig storebror Enya 90-4C på l5 cmt.

Pas på, hvis du
bruger Multiplex
servoer!
I vores flyveklub har vi op til flere gange set
fejl på servoer, som skyldes for dårlig kon-
struktion. Problemerne som beskrives her
er set på Multiplex Mini Servo og Profi Ser-
vo. Det er klart, at de muligvis også kan
forekomme på andre typer servoer, som
har den samme >konstruktionsfejl<<.

I disse servoer er det eneste, der holder
motoren fast i selve servo-huset, to klatter
lim. Hvis de limninger går op (l.eks. på
grund af for dårlig vibrations-dæmpning),
vil motoren i stedet for at dreje tandhjulene
rundt, dreje sig selv rundt. Så kan enhver
tænke sig til, hvad der vil ske. Når motoren
bare et par gange er begyndt at dreje rundt,
vil ledningerne, der er loddet fast, knække
af. Og vi kan vel nok blive enige om, at en
motor uden strøm, ikke er særlig villig til at
køre rundt; dermed er vores ror nok heller
ikke meget for at skulle bevæge sig. Det vil
igen sige, at jorden meget pludselig og ufri-
villigt let kan komme masende op mod vo-
res kære flyver!

Altså skal der gøres noget.
Da der ikke på motoren eller på servo-

huset nogen steder er en tap eller lignende,
ja så må vi jo selv lave en sådan. Det gøres
på følgende måde:

Tag over-dækslet af servoen og bor med
et I mm bor ned gennem plasticpladen og
videre ned i selve motorhuset. Her er to ting

n
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meget vigtige:
l. Lad motoren sidde i, mens du borer, da

det er uhyre vigtigt, at hullerne bliver
præcis over hinanden.

2. Bor således, at du rammer den alleryder-
ste kant af motoren, så undgår du at få
hul ind til selve ankeret i motoren.

Så tager du motoren ud, og derelter klip-
perlsaver du ca. 4 mm af boret, bagfra.
Den lille stift du så får ud af det, placerer
du ned i det hul i motoren, du lige har bo-
ret. (Så skal der meget gerne rage ca. 2 mm
af stiften op). Så giver du stiften en meget
lille klat lim, for at holde den på plads,
mens du arbejder med den. Når det er
gjort, kan du med sindsro placere motoren
på sin plads igen.

Det er nok klogt lige at lime den, der
hvor den før var limet også. Selv om lim-
ningen nu skulle ryste sig løs, kan motoren
ikke dreje rundt på grund af stiften. Når
overdækslet er sat på igen, kan stiften ikke
falde ud, hvis du vender servoen på hove-
det. Lors Thomsen

GIÅ}{T
STNP$
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>>Giant Steps< Check alle dine
akku'er!! !

ffiffiWffiNffi

.ffiNNwN
Art Schroeder har i ovennævnte bog samlet
en række fortræffelige artikler udelukken-
de omjumbo-flyvning. Bogen er skrevet på
engelsk, men med et fyldigt billedmateriale,
således at også ikke sprogkyndige kan få
glæde af bogen.

I artiklerne kommer man bl.a. ind på føl-
gende: Tegninger & byggesæt, motorer,
propeller, hjul, servoer & radio, byggema-
terialer, understel, hængsler & link, stræbe-
re & barduner, beklædningsmaterialer,
pontoner, røgsystemer samt diverse tilbe-
hør.

Derudover er der beskrivelse al forskelli-
ge modeller med tilhørende treplansskitser
herunder bl.a. Piper J-3 l:3, Staggerwing,
Fokker D-VIII, Beechcralt C l7 S.

Vi har fået bogen tilsendt fra Danwell
Int., Næstved. Bogens pris er ca. 100,- kr.

Flemming Pedersen

Efter et radiosvigt med total-havari til føl-
ge, konstaterede jeg, hvor vigtigt det er, at
alle radiodele er optimalt vibrationsdæm-
pede. Efter først at have haft hele anlægget
på reparations-bordet uden at finde nogen
fejl, begyndte jeg at blive nervøs for, at der
måske var tale om en periodisk fejl. Efter
mange grundige afprøvninger udfordrede
jeg skæbnen og startede næste flyver op.
Kun tre meter oppe begyndte maskinen at
blive urolig på krængerorene.

Til alt held fik jeg >bæstet< landet i for-
svarlig stand. Hjem på bordet igen. Denne
gang med mere held end første gang. Som
det fremgår af billederne, er krympeflexen
omkring akku'erne simpelthen slidt igen-
nem med kortslutning af to elementer til
følge.

Nærbillede af den gennemslidte krympeflex pd
et af balterierne.

Så motto'et må være: Alle jer der har je-
res maskiner kære, sørg fluks for at checke
akku'er for lignende fejl og for en sikker-
heds skyld, så læg noget godt slidstærkt
imellem hver enkelt element (se billedet).

Lars Thomsen

RC-pinsetur til Norge
Hvad med en kombineret motor- og
svævekonkurrence i Egernsund, Norge i
pinsen? Mon ikke konen og børnene
kan overtales til sådan en Norgestur,
når du fortæller om barske kystfjelde,
stille, spejlblanke indsøer og rislende el-
ve, som altsammen findes lige omkring
Egernsund.

Konkurrencerne er helt uformelle, så

der er tid til hyggesnak og gåture i den
smukke natur omkring flyvepladsen.
Ja, endog en mindre bjergbestigning til
en fjeldtop ved siden af flyvepladsen
kan nås mellem flyverunderne; det er
ganske morsomt at se en højstart fra
oven!

Programmet er opdelt sådan, at man
om lørdagen flyver vingtræf (begynder
program for alle typer modelfly) og Fo-

cus cup (lettere end vor klasse B). Søn-
dag flyves F3B og mandag maraton
svæveflyvning, der er en distanceflyv-
ning fra en af fjeldtoppene ved flyve-
pladsen. Der bliver uddelt præmier i
hver klasse og kombineret.

Deltagerne kommer fra hele den syd-
lige halvdel af Norge, og sidste år var
der f.eks. 30 deltagere i F3B med model-
ler lige fra F3B konkurrencemodeller til
de mindste RC-svævemodeller, så der er
stor mulighed for at se nye ansigter og
modeller.

Nærmere oplysninger om pinsestæv-
net fås ved henvendelse til: Thor Ogrey,
Egersund, tlf.00947-4-49 ll 28.

Thor vil sikkert også hjælpe med at
bestille en af de relativt billige camping-
hytter til dig. Erik Toft
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Mekaniker Tage Larsen,
Køjringevej 3, 4190 Munke Bjergby

Maskinarbejder Stig Klausen
Skyttemarksvej 98, 4700 Næstved

Smedemester Knud Juel,
Søllehusvej 3, Øster Karleby, 4900
Nakskov

Fibaero Modeller,
Skolegade 2'7, 72C0 Crindsted

Modelflyveklubben Aviator,
Hesteskoen, Rørdal, 9000 Ålborg

Hobbyhandler Axel E. Mortensen,
Silver Star Models, Sjællandsvej 3, 9500
Hobro

Fabrikant Svend Erik Seerup,

Frode C. Andersen,
Mini-Hobby, Tårnvej 303, 2610 Rødovre

Poul Erik Witsel.

Preben Jensen,
Faxevej 10,4652 Hårlev

Knud Langendorff

Per Ørum,
Cykelhjørnet, Hovedgade 107, 6971 Spjald

Niels Christensen,
Mølgårdsvej 31, Gudum, 7620 Lemvig

Ib Roslev,
Lindevej 6,8751 Gedved

Strandbygade 15, 6700 Esbjerg

Hans Mathiesen,
Drammelstrupvej 105, Balle, 8300 Odder

Jørn Pedersen, fa. Hobbykælderen,
Dumpen ll, 8800 Viborg

Svend Bundgaard Andersen, fa. S. A.
Radio,

Helgesensvej 10, 7500 Holstebro
Cobra Foto, Dumpen 18, 8800 Viborg peter Jessen, fa. RC_Modelsport,

Godkendte methanolforhandlere
I Modelflyve Nyt nr. 5/82bragte vi en arti- Finn Arentoft Jensen,

kel om methanol skrevet af Ole Meyer. I Kløvervej 32' 5800 Nyborg

forbindelse med artiklen bragte vi også den Gårdejer Olav Nielsen,

forhandlere. Denne fortegnelse blev d. VVS-installatør Verner Kristiansen,
14/2-83 revideret, og da der ved denne lej- Fr. d. 7's gade, 6600 Vejen
lighed skete en række ændringer i listen, Disponent Arnth Jepsen,

dagældende liste over godkendte methanol- Bjerggård, Varregårdsvej 12, 6065 Verst Bøgedevej 12,4100 Ringsted

bringer vi den nugældende liste herunder. F. Dall & Jepsen, Østervænge 8, 6630 Perlegade 80, 6400 Sønderborg
Rødding

Ingeniør Leif Eskildsen,
Munkedalen 12, 7080 Børkop

Guldsmed Henrik Kejlå,
Rødovrevej 47, 2610 Rødovre

Hobbyforhandler Per Falkenborg
Andersen,
Nitro RC-Hobby ApS,
Frederikssundsvej 259,2700 Brønshøj Fotograf Hans T. Lorentzen,

Hobbyhandler Ole Harder,
Torsholms All€ 6, Tulstrup, 3400 Hillerød Leif O. Mortensen,

Liste over godkendte
unionsforhandlere
Listen er gældende pr. 25. juni 1982: Fabrikant Kaj Aage Sørensen,

Hobbyhandler Svend Ove Andersen, Peter Knudsen, fa. Transmerc,
Lind Hobby, Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Lind Hovedgade 28, Lind,7400 Herning Asbjørn Haugland,

RC-Teknik, Vesterbyvej 6,9990 Skagen Bysmedien 31, Tebbestrup, 8900 Randers

Poul Rasmussen,
Vollsmose A116 625, 52210 Odense NØ

Frede Vinther, fa. Avionic,
Violvej 5, 8240 Risskov

Lars Petersen, fa. Jumbo Hobby,
Grumstrupvej 40, 8732 Hovedgaard

Hobby Shoppen, v. S. H. Sørensen,
Fredericiavej 79, ?100 Vejle

Engholm Hobby, v. Jens Engholm,
Slotsgade 13, 4200 Slagelse

HJ Legetøj, v. Jørn Strack,
Kordilgade 4, 4400 Kalundborg

Aalborg Hobby Service,
Nørregade 18, 9000 Aalborg

Randers Hobby & Leg,
Rådhustorvet 4, 8900 Randers

Hobby House,
Paradisgade 12, 8000 Aarhus C

Legeland Hobby & Leg,
Hospitalsgade 15, 8700 Horsens

Teddy Legetøj & Hobby,
Nørretorv, 7100 Vejle

Farve og Hobbyhjørnet,
Klosterplads 4, 5700 Svendborg

Arne Kristensen,
Sveasvej 16, 3700 Rønne

PJ-Hobby L/S,
Bent Jørgensen, Amagerbrogade 144, 2300

København S

Tømrer Erling Larsen,
Stenderupvej 1 69, 6092 Varmark

RC-Skalamodeller,
Sune Ørtegren, Stationsvej 31, 99'70

Strandby

Rødovre Hobby,
Michael Andersen, Roskildevej 284, 2610

Rødovre

Keld Jensen,

Sundhøj 20, 6400 Sønderborg.

Forårstilbud ,A CARRERA

SAGITTA
Spændvidde 2,2Q m.
Side-, højde- og krængror.

FØR 1.950,-

NU 1.095,- kr.

@"

'83-nyt fra WEBRA:
Webra Sport 1,5 RC/1,5 ST.
0,25 HK - 16.500 omdr./min. - vaegt 105/90 gram.

Webra Speed 28 RC/CAR
0,90 HK - 15.600 omdr./min. - vægt 220 gram.

Webra 20 RC/Sport
Forenklet udgave af Speed 20 RC.

Ny helikopterserie:
Webra Speed 28 - 40 og 61 HC
- alle med ny forbedret TN-drossel.

T4 MagiC - resonnansrør for Bully 35.

Webfa RaCing - nu også som langslags-motor!

Ny forbedret udgave alT415 cm3.

Generalagent: JOHN VESTERGAARD Hobbyleg ApS, 8800 Viborg.
Tll. 06-62 7077 - henviser gerne til nærmeste forhandler.

DRACO 3002
Spændvidde 2,80 m.
Side-, højde- og krængror
samt bremseklapper.

FØR 2.195,-

NU 1.395,- kr.
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SOMMERLEJREN 1983
- den årli4e begivenhed for fritflyvere og linestyrede

I år har Fritflyvnings- og Linestyrings-Unio-
nerne igen fornøjelsen af at kunne indbyde
deres medlemmer til modelflyvesommerlejr
på Flyvestation Vandel. Sommerlejren af-
holdes i år fra d. 2. juli til og med d. 10. juli.

For at deltage i sommerlejren skal man
være medlem af Fritflyvnings- eller Linesty-
rings-Unionen. Deltagerne kan naturligvis
medbringe deres familie og evt. invitere
udenlandske modelflyvere og deres familie
med, dog skal disse have gyldig FAI-sportsli-
cens.

Tidligere års erfaring har vist, at det kan
blive nødvendigt at begrænse omfanget af
RC-flyvning, så den ikke generer de øvrige
flyveaktiviteter på lejren.

Nye tider fortsætter
Sidste år oplevede vi for første gang, at vi
skulle betale for at benytte flyvestationens
arealer, og det fortsætter da også i år, men i
skrivende stund har vi endnu ikke fået den
endelige pris, da vi forsøger at få en enklere
beregningsform, der ikke giver så stor øko-
nomisk usikkerhed som sidste år. Vi håber
dog ligesom sidste år at holde deltagergeby-
ret mellem 150 og 200 kr., ligesom deltagerne
under l0 år forhåbentlig kan deltage gratis.

Da sommerlejren igen i år vil blive ledet af
den samme >junta< som sidste år, og da jun-
taen fandt sig dybt begravet i arbejde næsten
hele tiden, mest angående penge, vil der i år
blive indført forudbetaling af lejropholdet
og kost. Skulle det så ske, at du trods alle go-
de hensigter alligevel bliver forhindret, vil
der blive lavet en form for tilbagebetaling.

Nærmere herom bliver sendt ud sammen
med tilmeldingsblanketter mv., som du kan
rekvirere ved at indsende kuponen nedenfor.

Vi flyver - ikke altid
Sommerlejren afvikler nogle konkurrencer,
når flyvefelterne er åbne, dvs. uden for nor-
mal arbejdstid, som er mandag til fredag kl.
07.00-16.00. Dette gælder dog ikke for line-
styringsbanerne på græs, hvor kun naturen
sætter sine begrænsninger.

Nu er konkurrenceflyvning langt fra målet
med sommerlejren, og minderne fra tidligere
års lejre drejer sig da også fortrinsvis om helt
andre ting, bl.a. hyggeflyvning, der til tider
har et omfang, der minder om et bistade en
varm sommerdag.

Ferie - det er målet med lejren, og skal
man tro på tidligere lejre, så foretrækker
modelflyvere at bruge ferien på sociale initia-
tiver som grillmad, hyggesludren og lidt mo-
delflyvning, og denne flyvning udvikler sig

en gang imellem til improviseret kappestrid
som f.eks. ballonflyvning, appelsinkasse-
race og mængdeflyvning - gerne til stor
morskab for resten af lejrens deltagere.

Og så må vi ikke glemme den årlige fod-
boldkamp mellem fritflyvere og linestyring.

Alt i alt en uge, der skal opleves.

Overnatning og spisning
Selv om man ikke skulle tro det, så både so-
ver og spiser deltagerne til nogenlunde regel-
mæssige tider. Til dem, som ikke selv

En sommerlejrpilot - linestyringsflyveren
Hans Rabenhøj med fritJlyvende RC-model.
(Han glemte at tænde for modlageren .....)

kan/vil lave mad, har vi desværre ikke kun-
net få den sædvanlige aftale med Vandel
Kro, som har skiftet ejer. Til gengæld har vi
truffet aftale med flyvestationens cafeteria,
hvor vi kan spise morgenmad og varm mid-
dag alle hverdage, samt købe en madpakke
med aftensmad. Priserne på disse måltider
bliver henholdsvis 12,-, 16,50 og 16,- kr. Be-
spisning i weekenderne må man altså selv stå
for - eller gå på Vandel Kro og betale
kroens normale priser.

Overnatning kan ske på to måder. Enten
kan man sove i militærtelte. Teltene indehol-
der køjesenge med madrasser - man skal
selv medbringe sovepose. Eller man kan
campere i eget telt på en græsplæne lige ved
siden af militærteltene.

Igen i år kan der blive problemer med at
skaffe tilstrækkelig plads i militærteltene, så

du skal ikke regne med at kunne disponere
over mere end 6n køje pr. person.

Bygning og materialesalg
På lejren vil der som tidligere år være mulig-
hed for at købe de mest almindelige model-
flyveartikler. Vi anbefaler dog, at du selv ta-
ger det meste med hjemmefra, da vi ikke vil
kunne købe alt på lejren.

Bygning og reparation foregår iet militær-
telt, der er indrettet til formålet med borde
og bænke, så mange kan sidde derinde og
bygge samtidig (et godt byggefidusmarked).
Det vil være en seerdeles god id6 at have et
lille byggebrædt med sig, da bordene for det

første ikke må beskadiges, og for det andet
er så skæve, at man næsten ikke kan bygge
direkte på dem.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i sommerlejren el-
ler ønsker yderligere oplysninger, så klip ku-
ponen her på siden ud og send den til den
adresse, som står på den. Du er selvfølgelig
velkommen til at skrive kuponen af, hvis du
ikke vil klippe i bladet.

Kuponen skal indsendes senest.l, maj I 983
(send den hellere i dag).

Du vil så efter denne dato modtage tilmel-
dingsblanket og yderligere oplysninger om
sommerlejren. Husk, at du i år skal bruge I
tilmeldingsblanket pr. deltager + familie.

Når du har modtaget tilmeldingsblanket-
ten og yderligere oplysninger, vil du der kun-
ne læse, hvordan du tilmelder dig endeligt til
lejren.

HUSK at overholde alle tidsfrister i for-
bindelse med sommerlejren nøje - ellers vil
du ikke kunne deltage. Og det ville være

synd - sommerlejren er simpelthen OPLE-
VELSEN, som'alle modelflyvere må have
med.

JA, send mig tilmeldingsblanket og nærmere oplysninger om
Sommerlejren på Flyvestation Vandel 1983.

Navn:

Postnr./by:

Jeg er medlem af: T
x

Linestyrings-Unionen
Fritflyvnings-Unionen

RC-unionen
Ingen union

T
x

Send kuponen senest d. I. møj 1983 til:
Benny Furbo
Cypres A116 34
2770 Kastrup
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Polle Pedersen

Al-beg.: l. Jes Nyhegn 386 sek. A2-eks.: l. Thomas Otte 861

sck., 2. Henning Nyhcgn 6l I sek.

Distriktskonkurrence distrikt
Øst, d. 6. marts, Oxbjerget,
Hvissingevej
Til denne konkurrence mente distriktslederen ik-
ke, at vejret var forsvarligt at flyve i på trods af,
at der var lovet aftagende vind og opklaring se-

nere på dagen. Vejret var først på morgenen stil-
le med spredte sludbyger, som altså skulle ophø-
re senere.

Rimeligheden i dispositionen skulle nok ses i
lyset af, at der var en del hjemhentningsproble-
mer ved sidste konkurrence i forbindelse med
opfriskende vind i de sidste perioder, hvilket
man ikke ville risikere endnu en gang.

I fremtiden kunne man dog godt tænke sig en
bedre koordinering mellem konkurrencelederen
og de andre fritflyvere mht. vejret, forstået på
den måde, at man umiddelbart inden konkurren-
cen kunne orientere sig hos hinanden om den ak-
tuelle vejrsituation og vurdere flyvevejret. Dette
kunne man evt. supplere med aflytningen af
flyvevejrtjenesten i Kastrups automatiske tele-
fonsvarer med aktuelt vejr (fornyes hver halve ti-
me), tlf. 0l-51 52 17. I alle tilfælde bør så mange
ikke gå glip af så god en flyvedag som det blev.

Vi var to, der tog ud til Oxbjerget for at flyve.
Steen lagde ud med 149 sek., hvilket burde have
overbevist ham om, at en termikbremse alligevel
er nødvendig om vinteren! Jans model var des-
værre trukket skæv, så det blev 9l sek. I anden
periode udløste Steen i lav højde og scorede 27,
mens trimmet på Jans igen svigtede og gav ham
85 sek. Så havde vi begge 176 sek. I tredie perio-
de fløj Steen først og fandt en svag boble (efter
at have svoret, at der garanteret ingen termik
var), der holdt modellen oppe i 4 min. 38 sek.,
indtil et højt træ viste den nåde at lade modellen
styrtdykke ned midt på Nordre Ringvej med ha-
vari til følge. Jan fandt en tilsvarende nedvind
og f"løj 74 sek., men viste storsind ved ikke at
flyve de sidste to perioder efter Steens havari.
Vedholdende rygter vil iøvrigt vide, at han snart
har en ny, smuk A2'er klar, muligvis med rus-
serkrog, men i hvert fald i bedre trim end den

Distriktskonkurrence,
d. 6. februar, Holstebro
Den nystartede >ldom Modelflyveklub< var som
eneste klub ude og flyve til distriktskonkurren-
cen i distrikt Vest i februar. Vejret var ganske
godt - diset med svag vind - så der blev fløjet
pæne tider i Al-begynder-klassen, som samtlige
deltagere fløj. Alle deltagerne fløj med Sus-
modeller, og formanden Hans Rasmussen skri-
ver i forbindelse med resultatlisten, at alle mo-
dellerne var helt nye og delvist utrimmede.

Al-beg.: l. Henning B. Nielscn 270 sek., 2. Sten Dyrmosc 25?
sek., 3. Torben Dyrmose 256 sek., 4. Kåre Rasmussen 233 sek.,
5. Klaus Rødsgård 178 sck., 6. Preben Dyrmose 169 sck.,7. Pe-
ter Christensen 59 sek., 8. Klaus Thybo 0 sek.

Distriktskonkurrence, distrikt
Øst, d.6. februar,
Trollesminde
Vejrudsigten forud for konkurrencen var yderst

dårlig, der blev lovet udbredt regn og op til 10

m/sek. i vindstyrke. Med den vejrmelding valgte
de fleste at blive hjemme.

Det dårlige vejr ventede dog 10 timer med at
komme, så tre mand nød det meget fine vejr med
høj, klar himmel og svag vind. Henning Nyhegn
fortæller, at man faktisk kunne gå i skjorteær-
mer i et langt tidsrum.

nuværende. Steen Hermansen

A2-bee.: I. Steen Hcrmanscn 356 sek.,2. Jan Pcdcrsen 250 sek

Steen Hermansen (tv.) og Jon Pedersen fotograferel under DM-82. Eneste sjcellændere, som fløj
distriktskonkurrence i marts i år.

':'i,ø2y''

Konkurrencekalender

l0/4 Distriktskonkurrencer i distrikt Øst og
Vest

l0/4 OM-F'sjubilæumskonkurrence, St.
Højstrup, Odense

l7/4 Sjællandsmesterskab
30/4-l /5 10-startskonkurrence, Trolles-

minde/Favrholm, Hillerød
7-8/5 DM for indendørsmodeller, Flensborg
l5/5 Vårkonkurrence 2, distrikt Vest, Van-

del
5/6 OM-F's Al-konkurrence, St. Høj-

strup, Odense
ll-12/ 6 Sommer-cup, Vandel
2-10/'7 Sommerlejr, Vandel
2-3/7 Jyllandsslaget,Vandel
7/8 Fynsmesterskab klasse B og C, St.

Højstrup, Odense
20-21/8 Poitou International, Noizd, Frankrig
28/8 Høstkonkurrence l, distrikt Vest,

Vandel
3-4/9 Eifel-Pokal, Ztilpich, Vesttyskland
4/9 Sjællands-Cup,Ringsted
l0-ll/9 DM, Ringsted
25/9 Jyllandsmesterskab,Skjern
28/9-4/10 VM, Goulburn, N.S.W., Australien
2/10 Høstkonkurrence l, distrikt Øst

16/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest

[: r itl Iywirtgs'U niorrc n

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F€d6ration Aeronautique Internationale.
Arskontingentet for juniormedlemmer er
i00 kr., for seniormedlemmer 220 kr.
Indmeldelse sker ved at indbetale kontin-
gentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
P. S. Krøyersvej 28A,
8270 Højbjerg
Tlf .06-2'7 13 28.

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Palle Pedersen
Rugens Kvt. 4C,2620 Albertslund
^nf . 02-64 29 5t.
Distrikl Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Næsbyhave 66, 5270 Næsby
Tlf. 09-18 02 30.

Fritf lyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen

Ålborggade 17, 5.th., 2t00 Kbh. Ø
Ttf. 0l-26 08 36.

Giro: 7 13 95 35.
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23/10 Palle-Cup, Trollesminde/Favrholm,
Hillerød

6/11 Flyvedagskonkurrence, decentral
6/11 Distriktskonkurrencer i distrikt Øst og

Vest
13/ll Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
20/ll Landsmøde
4/12 Distriktskonkurrencer i distrikt Øst og

Vest

Medlemsliste
Unionens medlemskartotek er nu overført til
EDB, og det giver en række muligheder for at få
udskrevet medlemslister, stickers med medlem-
mernes navne mv. Sekretariatet kan derfor tilby-
de følgende til medlemmerne:
1. En komplet medlemsliste - kan rekvireres

gratis af alle medlemmer.
2. Selvklæbende navnesedler med medlemmer-

nes navn og adresse (så man hurtigt kan ud-
sende meddelelser til medlemmerne). Navne-
sedlerne er ikke gratis - prisen kender vi
endnu ikke. Man kan nøjes med at bestille en

del af adresserne - f.eks. et distrikt.
Kontakt sekretariatet - og regn med nogle da-
ges ekspeditionstid.

Landshold 1983
Udtagelseskomiteen har udtaget landshold til
VM i Australien og NM i Finland (som har været
afholdt, når dette læses - uden dansk deltagel-
se). De heldige blev:
FlA: Jørn Rasmussen

Per Grunnet
Peter Buchwald
Reserver: Thomas Otte

Steffen Jensen
Finn Bjerre

FIB: Bjarne Jørgensen
Steffen Jensen
Jens B. Kristensen
Reserver: Erik Knudsen

Povl Kristensen
Erik Jacobsen

F1C: Thomas Køster

I øjeblikket ser det ud til, at der kan blive dansk
deltagelse ved VM, idet Finn Bjerre har vist in-
teresse for at tage med.

Konkurrenceindbydelser
Som det var tilfældet med vårkonkurrencerne i
marts vil der fremover blive indbudt særskilt til
alle sIørre konkurrencer. Det er baggrundenfor,
at ikke alle indbydelser i Modelflyve Nyt er så
grundige, som det kunne ønskes. Hvis man imid-
lertid savner oplysninger, kan man altid fd dem
ved henvendelse til de forskellige konkurrencele-
dere.

10,/4: Distriktskonkurrencer i Øst og Vest
Som sædvanlig en centraliseret konkurrence i di-
strikt Øst med flyvested på Trollesminde/Favr-
holm ved Hillerød. Mødetid kl. 10.00 og to pe-
rioder inden kl. 12.00. Konkurrenceleder er Pal-
le Pedersen, Ilf. 02-64 29 51.

I distrikt Vest er konkurrencen decentralise-
ret. Man flyver sine starter og noterer de opnåe-
de flyvetider. Derefter sendes de komplette re-
sultater til distriktsleder Bjarne Jørgensen, Næs-
byhave 66, 5270 Odense N. Nærmere oplysnin-
ger kan iøvrigt fås hos Bjarne på tlf. 09-18 02 30.

10/4: OM-F's Jubilæumskonkurrence
Konkurrencen afholdes på St. Højstrup nær
Odense. Da pladsen er optaget af hundetræning
indtil kl. 12.00, mødes man til briefing på dette

tidspunkt, hvorefter første periode påregnes at
kunne starte kl. 12.15.

Der fl1ves alle klasser.
Konkurrenceleder er Claus Bo Jørgensen, der

modtager tilmeldinger på sin adresse: Vinkæl-
dervej 2, 5000 Odense C, helst senest tirsdag d.
5. april. Angiv foruden navn og adresse, hvilke
klasser du vil deltage i, samt om du har brug for
at køre med andre/om du har plads til andre i dit
køreIøj.

I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte
Claus om formiddagen mellem kl. 9.00 og 10.00
og høre, om der vil blive fløjet. Tlf. 09-12 36 95.

17,/4: Sjællandsmesterskab
Årets Sjællandsmesterskab afvikles på den sæd-
vanlige plads ved Hillerød, nemlig Trollesmin-

delFavrholm.
Der er briefing kl. 10.00, og kl. 10.30 starter

første periode. Afhængigt af vejret flyves der 5

eller 7 starter i FAI-klasserne.
Der flyves alle klasser.
Efter konkurrencen samles man til kaffebord i

Hillerødklubbens lokale, hvor resultaterne of-
fentliggøres.

I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte
konkurrenceleder Steffen Jensen på tlf. 0l-26 08

36 søndag morgen fra kl. 7.30 til 8.30 og høre,
om der skal flyves - og om der evt. skal afhol-
des et alternativt arrangement.

Tilmelding med angivelse af tomme plad-
ser/ønske om at køre med andre skal sendes til
Steffen Jensen, Alborggade 17, 5.th., 2100 Kbh.
Ø senest mandag d. 1 l. april.

10 års-jubilæum i Harreslev
Modelflyveklub
I august 1972 startede Jørgen Korsgaard en
interessegruppe for unge med temaet mo-
delflybygning i Harreslev lige syd for den
danske grænse. I løbet af dette byggekursus
opstod der så stor interesse for modelflyv-
ning, at der i januar 1973 blev holdt stiftende
generalforsamling for Harreslev Modelflyve-
klub, som klubben kom til at hedde. Med-
lemstallet har ligget ret konstant på 8-12 og
ialt i løbet af de 10 år har der været 30 perso-

ner, som har lået deres grundlæggende mo-
delflyveerfaring i klubben. Det største med-
lemsmæssige problem er generationsskiftet,
Der sker nemlig det, at en del af de unge
mennesker forlader egnen i l8-20 års alderen
for at studere videre eller arbejde, og det be-
tyder, at man med jævne mellemrum faktisk
må begynde forfra med at uddanne nye mo-
delflyvere. Heldigvis ser det i jubilæumsåret

ud til, at en del medlemmer vil blive i områ-
det i den kommende tid. De medlemmer, der
har forladt klubben i tidens løb, dyrker næ-
sten uden undtagelse ikke længere model-
flyvning. Man kan så håbe, at de engang
vender tilbage til sporten.

I løbet af de ti år er der ifølge statistikken
bygget ca. 100 modeller, ca. 7000 arbejdsti-
mer, der er taget ca. 75 diplomer, og klub-

"aai,/tXk(,

bens medlemmer har i konkurrencer haft de-

res modeller i luften i ca. 100.000 sekunder.
Hvad der sammenlagt er fløjet af trimflyv-
ninger kan naturligvis ikke udregnes. Klub-
ben er p.t. indehaver af fem Danmarksme-
sterskaber samt 4 Danmarksrekorder.

Klubbens formand er p.t. Jørgen Kors-
gaard, og sekretæren Olaf Ernst har på for-
nem måde fået ført klubbens protokol up-to-
date, så den beskriver klubbens liv i tekst og
billeder i løbet af de l0 år. Den er uerstatte-
lig.

Hver tirsdag fra 19-22 er der byggeaften,
der normalt ledes af formanden, men også

Bjarne Geipel har i tidens løb uddannet en

del nybegyndere. Klubben har modtaget cn
del tilskud til bl.a. en metaldrejebænk,
båndsav, mikrovægt mm. Kontingentet an-
drager p.t. 15,- D.kr. for juniorer og
30,-D.kr. for seniorer månedligt. Det er sam-
tidig en opsparing til det årlige kontingent til
Fritflyvnings-Unionen. Det øvrige kontin-
gent går til f.eks. gratis dopelak til alle.
Overskuddet af sodavandskassen betaler det
årlige pølsegilde ved klubbens generalfor-
samling!

Medlemmerne kan varmt anbefale, at man
laver klubber rundt omkring. Find en, som
vil ofre tre timer ugentlig på sagen samt et
par weekend'er på årsbasis, så kører det ba-
rel lt

Jørgen korsgoard er stifteren af den nu I0 år gamle Harreslev ModeAlyveklub.
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30 / Sl / 5: l0-startskonkurrence
Denne traditionelle konkurrence afholdes som
sædvanlig på Trollesminde/Favrholm nær Hille-
tød.

Konkurrencen strækker sig over to dage -normalt flyves fire starter om lørdagen og deref-
ter 6 om søndagen, men vejret kan naturligvis
give anledning til visse ændringer i dette skema.

Der flyves alle klasser.
Konkurrenceleder er Thomas Køster, som

modtager tilmeldinger på adressen: Harløsevej
184, 3400 Hillerød - helst inden mandag d. 25.
april.

Deltagerne kan overnatte i Hillerødklubbens
lokaler, hvor man iøvrigt vil samles til præmie-
overrækkelse og kaffebord efter konkurrencens
afslutning. Medbring selv sovepose og luftma-
dras.

Der er ingen aflysningsordning, da konkur-
rencen strækker sig over to dage.

Husk i tilmeldingen at skrive, om du har plads
til flere passagerer - eller om du har brug for at
køre med en anden.

7-El5: Indendørs DM
Interesserede bedes kontakte Jørgen Korsgaard
for nærmere oplysninger om dette stævne, der
tegner til at blive den helt store oplevelse, idet vi
har fået tilsagn fra to af verdens bedste inden-
dørs-flyvere om, at de kommer og deltager: Lau-
rie Barr og Bernard Aslett, begge fra England.
De kommer bl.a. for at give gode råd til de for-
håbentlig mange danske deltagere, der møder op
i år.

Der flyves alle indendørs-klasser - dog ikke
på 6n gang!

Konkurrencen afholdes i Flensborg i den sam-
me hal som sidste år, hvor der er ca. 9 meter til
loftet.

Når du alligevel skriver til Jørgen Korsgaard
efter indbydelsen, så skriv også, om du har be-
hov for at køre med en anden deltager, eller om
du muligvis har plads i bilen til at tage nogen
med. Tilmelding kan rekvireres fra:

Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund
Vesttyskland.

l5l5: Vårkonkurrence 2, distrikt Vest
Vårkonkurrence 2 afholdes som sædvanlig på
Flyvestation Vandel, hvor de sædvanlige restrik-
tioner i færdsel på pladsen er gældende.

Man kan komme ind på flyvestationen fra kl.
9.00, og første periode starter kl. 10.00 efter en

kort briefing. Der flyves 5 eller 7 perioder af-
hængigt af vejret.

Der flyves alle klasser.
Tilmelding skal ske senest d. 9/5 til:

Bjarne Jørgensen
Næsbyhave ffi, 5270 Odense N

- og man skal opgive navn, adresse, CPR-
nummer samt hvilke klasser, man ønsker at del-
tage i. Desuden skal man oplyse, om man har
brug for at køre med en eller anden, eller om
man måske skulle have plads til en ekstra passa-

ger. Opgiv altid telefonnummer sammen med
din tilmelding.

I tilfælde af dårligt vejr kan man kontakte
Bjarne søndag morgen mellem kl. 7,00 og 8.00
og høre, om der skal flwes. Tlf.09-18 02 30.

Efter konkurrencen regner vi med at samles på

kroen til kaffe og oplæsning af resultater.

5/6: OM-F's Al-konkurrence
På grund af problemer med at få lov til at kom-
me på St. Højstrup er denne konkurrence flyttet
en uge i forhold til den først annoncerede dato.

Nærmere oplysninger fra Claus Bo Jørgensen
på tlf. 09-12 36 95.
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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
Gl. Nybyvej 29, Eskær,
5700 Svendborg
Ttf .09-21 3'1 62.

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.01-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Konkurrencekalender
3/4 Hertug Hans Stævne, Haderslev, alle

klasser + F2A
l0/4 2. Yår Øst, København, alle klasser
8/5 Windy-Pokalen,København,alle

klasser - udtagelseskonkurrence
2l-22/5 Limfjordsstævne, Aalborg, alle klas-

ser - udtagelseskonkurrence
12/6 Gauerslund Speed, Gauerslund, F2A
19/6 Sydfynsk Combat Rally, F2D + die-

sel combat
2-10/7 Sommerlejr, Vandel
13-17 /7 EM, Holland
7/8 Haderslev Cup, Haderslev, alle klas-

ser + F2A
14/8 Comet Cup, København, alle klasser
28/8 Å-rhus Stævne, Århus, F2B, F2D, die-

sel combat
3-4/9 DM - udtagelseskonkurrence
ll/9 l. Høst Øst, København, alle klasser
25/9 l. Høst Vest, Aalborg, alle klasser -udtagelseskonkurrence
9/10 2. Høst Øst, København, alle klasser

16/10 Århus Stævne, Århus, F2A, F2C,
G/v

23/10 KM, København, alle klasser - udta-
gelseskonkurrence

Bestyrelsesmøde d. 5/3-83
Under mødet var bl.a. konkurrencekalender og
udtagelsesregler til diskussion, og her forelå der
et forslag fra Aviator med ens regler for udtagel-
se i alle klasser.

Det blev besluttet, at landsholdet i alle klasser
ville blive udtaget pr. 31. december, begyndende
med landsholdet 1984.

Denne ændring har kun betydning for team-
race, da alle andre klasser allerede bruger disse
regler, ligesom der ikke blev lavet om på beslut-
ningen fra sidste bestyrelsesmøde ang. 5 bestem-
te konkurrencer i combat og stunt, hvoraf de 4
bedste er gældende.

Udtagelseskonkurrencerne i stunt og combat
1983 bliver: Windy, Limfjordsstævne, DM, før-
ste Høst Vest, KM - normale konkurrencereg-
ler.

I speed og team-race gælder de gamle regler
stadig med alle officielle danske og udenlandske
FAI konkurrencer.

Da der til udtagelsen af landsholdet i team-
race til EM 1983 ikke var ens konkurrenceantal
på begge sider af Storebælt, blev det besluttet at
udvide antallet af konkurrencer med 1. Vår Vest
d. l'7/4 i Ålborg (denne konkurrence har klub-
ben siden afvist at afholde - red.).

Der blev ligeledes flyttet lidt på Gauerslund
Speed og Sydfynsk Combat Rally, jfr. konkur-
rencelisten.

I combat skal der jfr. CIAM mødet 1982 be-
nyttes en sikkerhedswire, der med min. diameter
på 0,5 mm skal forbinde motoren med trekan-
tens fastgørelsesbolt.

Rettelse til Top-Ti 1982
Desværre havde der indsneget sig en regnefejl i
Top-Ti for klasse F2C - Team Race, som gør,
at de to første pladser må byttes om. Den kor-
rekte liste bliver derfor:

1. Hans Ceschwendtner/John Mau,
Comet/TMF .......... 18:17,5

2. Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge,
Aviator ................. 19:00,0

3. Luis Petersen/Jens Geschwendtner,
Comet .......... ........ 19:20,0

4. Peter Sejersen/Bjarne Schou,
Århus........... ........26:50,3

5. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-
Hansen, Haderslev/TMF .............. 27 :04,9

6. Ole Poulsen/Ib Rasmussen,
Å,rhus ........... ........31:51,9

7. Kurt Pedersen/Kåre Nielsen,
Haderslev ..............36:35,2

8. Jørgen Bobjerg/Jørgen Kjærgård,
Windy/Rydhave .............,........... 38:00,8

9. Jørgen Bobjerg/Peter Sejersen,
Windy/Å,rhus ........38:2,4

10. Henrik Nielsen/Karsten Krongård,
Haderslev ...........38,57,4

Konkurrenceindbydelse
2l-22/ 5: Limfjordsstævnet 19E3

Aviators Modelflyvere indbyder hermed til
Limfjordsstævnet 1983 lørdag den 21. og søndag
den 22. maj 1983. Om lørdagen starter vi kl.
10.00 og søndagen kl. 09.00.

Sted: Hesteskoen, Aalborg.
Klasser: Alle undtagen dieselcombat (der vil

blive fløjet alle klasser begge dage).
Startgebyr: 45,- kr. pr. mand pr. klasse.
Diverse vandrepokaler bedes medbragt.
Spisning foregår som sædvanlig lørdag aften

kl. 19.30 i klubhuset. Pris 65,- kr. pr. kuvert. Da
pladsen er begrænset til max. 60 personer, bedes

tilmelding ske hurtigst muligt.
Campering kan finde sted ved flyvepladsen.
Den absolut sidste Jrist f or tilmelding og beta-

ling til konkurrencen er l. maj til:
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg
Giro nr.: 5 62 0l 71 .
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RC t unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F€ddration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 150,-. 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, 6ffi Lunderskov, tlf. 05-58 58
83, bankprokurist Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), tand-
læge Bjørn Krogh, NFK, bankdirek-
tør Ole Meyer, Sydsjællands RFK,
programmør Preben Nørholm, Midt-
jysk Mfk., luftkaptajn Jens P. Jen-
sen, RFK, fuldmægtig Ole Wendel-
boe, RFK.

Sportsligt udvalg:
Programmør Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Peter Christensen
Kollegiebakken 9, vær. l4M,
2800 Lyngby
Tlf.02-88 15 55, vær. 1404.

Svævemodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke All€ 46, l.th., 7800 Skive
Tlf. 07-52 18 36.

Skalamodeller
Skuespiller Benny Juhlin
Havrevej 37, 27W Brønshøj
Tlf. 0t-ffi 29 37.

Helikoptermodeller
Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-
sen

Over Kærbyvej 84, 5300 Kerteminde
Tlf. 09-32 12 58.

Jumbo-modeller
Bankprokurist Flemming Pedersen
Svinget 7, 7323 Give
tlf. 05-73 17 84.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf.06-22 tr 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
32100 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . M-22 63 t9.
Giro: 3 26 53 66.

Nye klubber
Så kan vi igen byde velkommen til to nye klub-
ber.

Modefflyveklubben Kjoven, som har flyve-
plads på Amager Fælled.

Arrow Toftlund ModelflyveklaD, som har
fllveplads i Nørkær Enge, 4 km nord for Toft-
lund.

Deres adresser fremgår af klubfortegnelsen i
dette nummer.

afvente, hvad der vil blive forlangt fra luftfarts-
myndighederne.

Flemming Pedersen orienterede om BL-5 si-
tuationen og oplyste, at det på nuværende tids-
punkt ligger fast, at der ikke længere skal politi-
tilladelse til, og at der ikke sker ændringer for
modelfly op til 5 kg. I unionen er man ved at ud-
færdige de endelige regler, og når der foreligger
en afgørelse, vil der blive sendt orientering ud til
medlemmerne.

Der blev nedsat et foreløbigt flyvepladsudvalg
på 3 mand til at forberede sagen. Også proble-
matikken omkring konkurrence- og hobbypilo-
ter blev drøftet. Man mente, at der skulle være
lige vilkår, men at hobbyflyverne ikke skal deles
op i grupper, idet de er meget mere tværgående.
Der arbejdes videre på en koordinering af hob-
byaktiviteterne.

Fuldstændigt referat er udsendt som klub-
orientering nr. 3/83.

Repræsentantskabsmødet 1983
Dette års repræsentantskabsmøde vil blive af-
holdt søndag den 30. oktober på Hotel Nyborg
Strand.

Indbydelser
11/4:Expert Cup, skrænt
Radioflweklubben-Slangerup indbyder til Ex-
pert Cup den 17. april. Tilmelding skal ske til
Preben Jacobsen på tlf. 02-17 2l 16 senest 3 dage
før . Øvrige oplysninger om tid og sted gives ved
tilmeldingen. Konkurrencen tæller med til NM
83 og Pokalkampen.

23-24 / 4z bommerkursus kunstfl yvning
Dommerkursus afholdes igen i år på RC-klub-
ben Falcons fllveplads i Veerst, Kurset begynder
lørdag kl. 10.30. Der vil være begrænset mulig-
hed for overnatning i klubhus, plads til opstilling
af compingvogne og telte forefindes. Desuden er
der overnatningsmulighed på Bække Kro. Søn-
dag startes kl. 10.00. Af hensyn til mad lørdag
middag og aften, søndag middag samt overnat-
ning bedes tilmelding senest at være foretaget
den 17. april. Tilmelding og yderligere oplysnin-
ger hos Olav Nielsen, 05-50 50 35 eller Peter
Christensen,02-88 15 55, vær. l{Q{.

7/5: Skalatræf
Skalatræf lørdag den 7. maj kl. 10.00, alternativ
dag søndag den 8. maj kl. 10.00, afholdes hos
Borup Modelflyvere på flyvepladsen ved Kløve-
sted.

Da flyvepladsen har jumbo-tilladelse, er alle
skalamodeller op til 20 kg. velkomne.

Der kræves medlemskab af RC-unionen samt
A-certifikat for at flyve selvstændigt. For med-
lemmer af RC-unionen uden A-certifikat stiller
klubben instruktør til rådighed under flyvnin-
gen. Klubbens gældende støjregler, der siger, at
intet fly må støje mere end 100 dB(A), målt med
maskinen I meter over jorden og støjmåleren i
en afstand af I meter fra motoren, skal overhol-
des-

Tilmelding til træffet skal ske til Kai Ander-
sen,03-67 0l 09, helst inden den l. maj.

E/5: AMC-Open
Århus Modelflyveclub indbyder hermed til høj-
startskonkurrencen AMC-Open. Vi afholder
konkurrencen søndag den 8. maj på AMC's
flyveplads ved Lystrup. Vi påregner at køre med
el-spil. Briefing finder sted kl. 9.00. Startgebyr
er kr. 40,-, der betales på pladsen. Konkurrencen
teeller med til VM 85, NM 83 og Pokalkampen
83. Tilmelding med oplysning om navn, adresse,

unionsnummer og frekvens til: Lone Buch Ras-

I 
rr. r*"t

Kortskitse over
Arrow Toftlund
Modelflyveklubs
flyveplads

?uPDf

Nye kontaktadresser
Der er ændring af kontaktadresse på 5 klubber,
nyt telefonnummer på en klub og ny postadresse
på en klub.

Modelflyveklubben Hødalen, nyt tlf. nr.
The Flying Tigers, Holsted, ny postadresse.
Skagen RC-klub, Skibelund RC-modeflyve-

klub, Modelflyveklubben Gudend, Kolding RC-
klub oE Sydfyns Modelflyveklub har fået ny
kontaktadresse.

Ændringerne fremgår af klubfortegnelsen.

Bestyrelsesmøde
RC-unionens bestyrelse holdt møde i Kastrup
den 15. januar med deltagelse af 6 af unionens 7
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig således: Anders
Breiner Henriksen, formand, Flemming Peder-
sen, næstformand. Preben Nørholm genvalgtes
som formand for Sportsligt Udvalg, ligesom han
også genvalgtes som medlem af KDA's hovedbe-
styrelse. Bjørn Krogh, Ole Meyer og Anders
Breiner Henriksen valgtes som unionens repræ-
sentanter i Dansk Modelfl yveforbunds bestyrel-
se.

Man drøftede KDA overenskomsten. RC-
unionen har sendt udkast til en ny over-
enskomst, men da der på nuværende tidspunkt
ikke foreligger noget nyt i sagen, må man afven-
te næste udspil fra KDA.

Forsikringsproblematikken blev også drøftet,
og Ole Meyer og Flemming Pedersen blev udpe-
get til at gå videre med sagen. En evt. præmie-
forhøjelse kan næppe undgås, da derjo har væ-
ret en del flere sager end tidligere. Men man må
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mussen, Th. Nielsensgade 5, st.tv., 8000 Århus
C, tlf. 06-19 69 87 senest onsdag den 4. maj.

l2l5: JM-skrænt
Thy RC-klub indbyder igen i år til Jysk Mester-
skab i skrænt Kristi Himmelfartsdag d. 12. maj
på skrænterne ved Hanstholm. Vi synes ærlig
talt, I skulle prøve at møde op til dette herlige ar-
rangement, som altid har præg af hyggeflyv-
ning, og husk det gælder lige så meget om at væ-
re med som at vinde. Briefing kl. 9.00 ved cafete-
riet på Hamborg Campingplads. Tilmelding til
Jørgen Larsen, 07-97 13 63 senest den 10. maj.

l5l5: JM i højstart ved Århus
Brabrand Modelflyve Club (BMC) indbyder her-
med til JM i højstart søndag den 15. maj. Der er
briefing kl. 9.30 punktlig, og startgebyret er kr.
30,-. El-spil vil være til rådighed på flyveplad-
sen, der ligger nord for Lading, l5 km fra Århus
mod Viborg (se skitsen).

Deltagere m.fl. er velkomne til at flyve om lør-
dagen, og der kan overnattes på flyvepladsen el-
ler i klublokalerne, hvor der bl.a. er lademulig-
hed. Konkurrencen tæller med til VM 85, NM 83

samt Pokalkampen. Uofficielt vil vi afholde
holdkonkurrence, hvor et hold består af de 3

bedst placerede piloter fra 6n og samme klub, så

mød talstærkt op. Tilmelding med oplysning af
navn, frekvens og RC-nummer, samt evt. over-
natning kan ske til Niels-Ejner Rasmussen på tlf.
06-15 17 34 (bedst mellem 16 og 17) indtil man-
dag d. 9. maj.

mod ViBORG

Ånrus

2l-22/5: Slor-svæver træf
Hermed indbyder Brabrand Modelflyve Club
dig og dine til storsvævertræf i pinsen, lørdag d.
21. og søndag d.22. maj. Vi har slæbefly med
pilot, der står til rådighed med slæb og lift, men
herudover er alle slaebefly velkomne. Vil du helle-
re højstarte din svæver, kan du frit ben)'tte vore
kraftige gummitove eller hånd- eller jordstarte i
vort helt ukritiske motorspil. Vor flyveplads er
godkendt til jumbo-modeller, har to brede tvær-
baner på 75 meters længde og et stort reelt uden-
omsareal til udlægning af højstarts-materiel og
evt. udelandinger. Det bemærkes, at ifølge klub-
bens love er det nødvendigt at være medlem af
RC-unionen, hvis du vil flyve svævere over 2 kg
(og ifølge styrings-gruppen tillige LSF af 1. grad
for svævere over 5 kg) og gælder det motorfly,
er det nødvendigt med A-ljumbo-certifikat.

Let mad og drikke kan købes på pladsen for
små priser. Om aftenen holder vi en lille bålfest,
og søndag er der friske rundstykker. Der er mu-
lighed for overr,atning på flyvepladsen eller i
klublokalerne, hvor du kan lade dit anlæg og
selv få et forfriskende brusebad.

Flyvningen starter lørdag kl. ca. 10.00 og kl.
I 3.00 holder vi briefing, hvor ønsker og ideer om
dagenes flyvemæssige indhold diskuteres.Er vej-
ret godt, fortsætter vi flyvningen om mandagen!
Vi håber at kunne samle mange dejlige modeller
og piloter til nogle hyggelige flyvedage. Gratis og
ulorpligtende tilmelding, så vidt muligt inden
onsdag den 18. maj til Hans R. Crønne på tlf.
06-25 00 67 eller Chr. Graversen på tlf. 06-25 07
97. Vor flyveplads ligger nord for Lading, l5 km
fra Århus mod Viborg (se skitsen).
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2915: Filskov-Cup
Nuserne indbyder igen i 1983 til Filskov-Cup på
Filskov Kro's flyveplads, søndag den 29. maj kl.
9.00. Opgaverne afhænger som tidligere af vej-
ret, og vil først blive oplyst ved briefing, der hol-
des første gang kl. 9.00. Der vil være spil på
pladsen, og som noget nyt tillader vi start ved
hjælp af flyslæb (ikke start på ryggen af en mo-
tormodel). Såfremt vejret giver mulighed herfor
vil vi naturligvis flyve distance som en af opga-
verne, og i denne disciplin tillades brug af vario-
meter (men kun i denne). Tilmelding til Kaj Sø-
rensen, tlf. 05-32 26 56 med oplysning af navn,
RC-nummer, senderfrekvens, senest den 26.
maj. Ønsker man at ankomme lørdag med evt.
overnatning i telt el. lign., må dette aftales for-
ud. Vi kan anbefale Filskov Kro for spisning og
overnatning.

2915: Kunstfllvningskonkurrence klasse A + B
Hobro Fjernstyringsklub og Silver Star Models
indbyder herved til Silver Star Cup søndag d. 29.
maj på Hobro Fjernstyringsklubs plads i Lin-
dum ved Hobro. Konkurrencen starter med brie-
fing kl. 9.30. Startgebyr kr. 60,- betales ved kon-
kurrencens start. Tilmelding senest 25. maj til
Axel E. Mortensen, tlf. 08-52 03 57 med angivel-
se af medlemsnummer, frekvens og klasse.

5/6: Sjællandsmesterskab kunstflyvning
Sydsjællands Modelflyveklub indbyder til Sjæl-
landsmesterskab i kunstflyvning i klasse A+B,
samt minikunstflyvningskonkurrence på flyve-
station Avnø mellem Næstved og Vordingborg.
Konkurrencen finder sted søndag den 5. juni og
begynder med briefing kl. 10.00. Man kan tid-
ligst ankomme på flyvepladsen kl. 9.00. Ved an-
komsten køres gennem vagten og ad vejen lige
frem, og derefter til venstre, forbi hangar-områ-
det og videre ad grusvejen frem til flyvefeltet.
Der må ikke køres på græsset. Startgebyret er kr.
90,-. Tilmelding til Stig Klausen, Skyttemarksvej
98,4700 Næstved, tlf. 03-73 47 95 med angivelse
af navn, klub, kanalnummer og klasse senest
mandag cien 30. maj.

5/6: Flyslæbstævne
Flyslæbstævne afholdes på Modelfllveklubben
Gudenå's bane i Helstrup Enge den 5. juni kl.
10.00. Alle er velkomne. Kontaktmand Viggo
Jensen, tlf. M-46 62 35. Startgebyr kr. 25,- pr.
svæver opkræves på pladsen.

4-516: Jumbo-træf
Nuserne indbyder hermed til det traditionelie
jumbo-træf på Filskov Kro's flyveplads. Der er
mulighed for campering ved pladsen, og der kan
købes ø1, vand og pølser på pladsen. Lørdagaf-
ten vil vi arrangere en fælles grillaften. >Tilbe-
hør< skal man selv medbringe.

Lørdag er der mulighed for træning, men om
søndagen flyver hver pilot et program, der til-
passes modellen, dvs. at der også flyves efter det
nye j umbo-kunstfl yvningsprogram.

Der bliver en erindringspræmie samt præmie
for bedste flyvning samt for pæneste model.

Mød op, vi får et par gode dage. Tilmelding
sene_st d. l. juni til Flemming Pedersen, tlf. 05-
'13 l'7 84 efter kl. 18.00.

Jumbo-tilladelse samt medlemskort skal med-
bringes !

9-24/1: Sommerlejr for begyndere
RC-klubben Falcon indbyder interesserede be-
gyndere til en uge eller l4 dages koncentreret op-
læring/træning i flyvning med radiostyrede mo-
torfly inden for periode 9.-24. juli. Erfaren in-
struktør står til rådighed i hele perioden.

Deltagelse i sommerlejren er betinget af, at

man er forsikret via medlemskab af RC-unio-
nen, og at man selv medbringer en egnet model.
Til overnatning kan man medbringe telt, cam-
pingvogn el. lign. Følgende faciliteter står til rå-
dighed i perioden: Stort opvarmet klubhus, toi-
let med varmt og koldt vand, klubben råder over
egen campingplads, som kan benyttes af delta-
gerne. I klubhuset kan der købes kaffe, ø1, vand,
is, samt varme pølser med brød. Prisen pr. delta-
gende begynder er kr. 150,- pr. uge, familie mm.
kan gratis medbringes i ubegrænset omfang.

Efter arbejdstid, altså om aftenen, vil vi lave
forskellige aktiviteter i form af udflugter, video-
film, lejrbåI, teoretisk gennemgang af et model-
flys hele opbygning, eller hvad man måtte ønske.

Tilmelding samt yderligere oplysninger hos
Søren Laursen, tlf. 05-52 19 15. Tilmelding se-

nest den 6. juni.
Da vi allerede har fået nogle tilmeldinger, og

deltagerantallet er begrænset til 25, gør man
klogt i at tilmelde sig snarest, hvis man vil være
helt sikker på en plads.

Checkliste for
sikkerhedsofficials
RC-unionen har i vinter lavet en checkliste for
sikkerhedsofficials ved publikumsstævner. Den
vedlægges alle stævnebekræftelser til arrangører
af disse stævner, og kan iøvrigt rekvireres fra
sekretariatet. For at forebygge evt. uønsket dis-
kussion med sikkerhedsofficials har vi uddraget
denne Checkliste for piloter ved publikumsstæv-
ner, der ligesom sikkerhedsofficial-jobbet ikke
indeholder noget nyt. Nu er det blot trykt sarnlet
på papir:
l. Har jeg medlemskort og evt. jumbo-bevis i

lommen?
2. Er A-certifikatet obligatorisk? (Og er det så i

lommen?)
3. Er min model tilstrækkeligt gennemprøvet til

at flyve foran publikum?
4. Kender sikkerhedsofficial mine flyvefærdig-

heder godt, eller skal jeg møde tidlig mor-
genldagen før for prøveflyvning for sikker-
hedsofficial?

5. Ved stævner i udlandet: Har jeg sportslicens
og udvidet forsikring, og kender/opfylder jeg
arrangørernes lokale regler?

Checkliste for Sikkerhedsofficial indeholder og-
så enkelte praktiske anvisninger for sikkerheds-
officials arbejde, som vi ikke skal udbrede i disse
smalle spalter. Blot et enkelt vink: Hvis liflige
væsker uden bred margin til statsautoriserede
promillegrænser ikke kan vente til efter slævnel,
så giv sikkerhedsofficial et praj om, at du ikke
skal flyve mere Jørst, så han slipper for at an-
strenge sig med at blive frygtelig vred.

Stævnekalenderen
Så tager vi igen hul på en ny sæson og en ny
stævnekalender. Dvs. det skete faktisk allerede
for et par uger siden med helikopter-seminar i
Grindsted.

Man genkender stort set alle de velkendte tra-
ditionsrige stævner, men i år er der nok flere ny-
skabelser end sædvanligt, især af den type, der
også tiltaler den gruppe RC piloter, der mere sat-
ser på at træffe nye mennesker end at blive Dan-
marksmester.

Alle undrer sig - hvis man skal tro læserbrev
i sidste Modelfl) /e Nyt - over, at RC sommer-
lejr genindføres for 14. sommer i træk. Forelø-
big er 2 stk. anmeldt, hvilket langt fra er rekord
(den er 4 stk.), og med hver sit formåI. Den i
Hanstholm råder både over skrænter, høj-
startsplads og (med velvilje fra flyvelederen i
Thisted Lufthavn) asfaltbane til motorflyvning.

mod MARCUSMINDI



>Selvarrangerende< betyder, at et styringsgrup-
pemedlem vil sørge for, at der på førstedagen
indkaldes til fællesmøde, hvor der aftales proce-
durer for daglig planlægning af aktiviteter og
frekvensdisciplin, et planlægningsarbejde, som
alle deltagere forventes at yde sit bidrag til, hvil-
ket erfaringsmæssigt er meget populært. Des-
uden betyder det, at deltagelsen er åben og gratis
for alle medlemmer af RC-unionen og udenland-
ske søsterorganisationer.

Er det ikke nok, så har vi i kraft af vores KDA
medlemskab ret til at deltage i sommerlejre i ud-
landet.

Og kan det ikke vente til sommer, så kan det
måske stadig nås at deltage i 10 års jubilæums-
festlighederne for Påskelejren. Arrangørerne

Officiel stævnekalender
Dato Stævne, oplysninger, kontaktmand

26/3-4/4 Påskelejr, Hanstholm (se indbydelse i Modelflyve Nyt 1/83), Jørgen Larsen, 0'7-97 13

63

2/4 Påskeskrænt, Hanstholm, tæller til NM 83 og Pokalkamp 83, Jørgen Larsen, 07-97 13

63, reservedag 3/4
!J4 Expert Cup skrænt, tæller til NM 83 og Pokalkamp 83, Preben Jacobsen, 02-17 2l 16

23-24/4 Dommerkursus kunstflyvning, Veerst, kontakt Kunstflyvningsstyringsgruppen
29/4 SM Skrænt, tæller til NM 83 og Pokalkamp 83, Ole Lindhardt,02-11 31 93, reserveda-

to 30/4
7/5 Skala-træf, Borup, Kaj Andersen, 03-67 01 09, reservedato 8/5
7-8/5 JM kunstflyvning A + B + Mini, Brønderslev, tæller til NM 83, Vagn Poulsen, 08-82

39'75
8/5 AMC-Open højstart, tæller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, Lone Buch Rasmussen,

06-19 69 87
l2/5 JM Skrænt, Hanstholm, tæller til NM 83 og Pokalkamp 83, Jørgen Larsen, 07-97 13

63
14/5 Skala-træf, Brønderslev, reservedato l5l5, Vagn Poulsen,03-82 39 75

l4/4 Skala-træf, Sydfyn, reservedato 15/5, Kjeld Larsen,09-51 23 99
I5/5 JM Højstart, tæller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, N.-E. Rasmussen, 06-15 17 34
21-22/5 Slorsvævertræf, Brabrand, Hans R. Grønne, 06-25 N 6'l
28/5 Skala-træf, Herning, reservedato 29/5, Jens Søndergaard, 07-14'72 0l
29/5 NFK Skrænt Cup, tæller til NM 83 og Pokalkamp 83, Bjørn Krogh, 02-18 70 94
29/5 Filskov Cup, Kaj Sørensen, 05-3226 56
29/5 Silver Star Cup kunstfl. A + B, Axel E. Mortensen, 08-52 03 57
4-5/6 NM udtagelsesslævne, skala, Herbert Christophersen,02-28 63 65
4-5/6 Jumbo træf, Filskov, Flemming Pedersen, 05-'73 17 84
5/6 SM kunstflyvning, Avnø, A + B + Mini, tæller til landshold 83, Stig Klausen, 03-73

47 95

5/6 Flyslæb stævne, Viggo Jensen, M-46 6235
5/6 SMSK 2-meter Fun, John Olsen, 0l-75 55 40
12/6 NFK højstart Cup/SM Højstart, tæller til VM 85, NM 83, Pokalkamp 83, Jørgen Tøn-

nesen, 02-80 45 32
12/6 Fly for Fun, Haderslev, P. O. Forst, 04-68 4499
l'7-19/6 Falcon-Show 83, Olau Nielsen, 05-55 50 35

25-26/6 Gudenå Open, kunstflyvning A + B, Peter Elkjær,06-41 33 06
2-10/7 Sommerlejr, Hanstholm, selvarrangerende, Philipp Emborg, 07-52 l8 36
9-24/7 Sommerlejr for begyndere, Veerst, Olau Nielsen, 05-55 50 35

30/7 Luftcirkus, Skibelund, Arne Barsballe,04-82 14 06
6/8 AMC Jumbo Træf, J. K. Hansen, 06-17 7078
6-7/8 DM kunstflyvning, A + B + Mini, Erik Nymark, 07-4923 46
6-7/8 Sydjysk Inlernationalt Fly for Fun, Ahrend Ki.iseler, 04-65 02 08
14/8 Luftcirkus, Borup, Ole Hilmer Petersen,02-75 52 14

14/8 SMSK 2-meter Cup, John Olsen, 01-75 55 40
20/8 DM Højstart, Århus, tæller til VM 85, NM 84 og Pokalkamp 83, Lone Buch Rasmus-

sen, 06-19 69 87
20-21/8 DM Jumbo skala, Herning, Jens Søndergaard, 0'7-14'72 0l
2l/8 Træf for små Rc-modeller, Holbæk, Preben Davidsen,03-43 73 76
27-28/8 DM Stand-off Skala, KFK, reservedato 3-4/9, Peler Lass, 02-65 l6 98

3/9 DM Skrænt, tæller til NM 84 og Pokalkamp 83, Ole Lindhardt,02-ll 31 93, reserve-
da:o 4/9

3-4/9 Falcon Cup E3, kunstflyvning A f B + Mini, tæller til DM og landshold, Olau Niel-
sen, 05-55 50 35

18/9 DM Helikopter, Odense, Rasmus Larsen, 09-32 12 58
18/9 SMSK Højstart Cup, tæller til VM 85, NM 84, Pokalkamp 83, John Olsen, 0l-75 55

40
25/9 Mols Cup, skrænt, tæller til NM 84 og Pokalkamp 83, Jørgen Kaae Hansen, 06-17'70

78

9/10 SMSK Skrænt Cup, tæller til NM 84 og Pokalkamp 83, John Olsen, 0l-75 55 40

forventer at se flere RC-piloter samlet end det
nogensinde før er set i Danmarkshistorien.

Alle disse lejre - 40-50 stykker siden unio-
nens start - er meget populære og har haft tu-
sinder af deltagere, heriblandt et trecifret antal
fra nabolande hele horisonten rundt. Netop der-
for har vi i Sportsligt Udvalg måske ikke følt be-
hov for den store reklame for lejrene, hvilket der
hermed er rådet bod på:

Hobby-piloter, konkurrence-piloter (man tør
måske sige RC-piloter) og hele familien, prøv en
RC-sommerlejr i år! Vi har aldrig hørt en lejrdel-
tager sige: >Bare jeg lå på en spansk strand i ste-

det.< Det modsatte har vi godt nok heller ikke
hørt, men det er kun fordi vi aldrig selv har væ-
ret i Spanien.

Nyt fra styringsgruppen
for skalamodeller

Udtagelsesstævne til NM i
skala i Finland 1983
Der har været nogen diskussion om den måde,
som man bør udtage Danmarks deltagere til in-
ternationale stævner på. Nu gælder det vores
deltagelse i Nordisk Mesterskab for Stand-off
skala i Finland. Styringsgruppen har fundet, at
det mest retfaerdige nok vil være at arrangere et

særligt udtagelsesstævne i år til NM.
Som I vil kunne se i stævnekalenderen vil dette

finde sted lørdag d. 4. juni med søndag d. 5. juni
som alternativdag, og alle som mener at kunne
forsvare Danmarks farver i Finland i år, vil kun-
ne melde sig som deltagere. Tilmeldingen skal
være indsendt tre uger før stævnet, altså senest

lørdag d. 14 maj.
Som omtalt i februarnummeret af Modelflyve

Nyt blev der i december måned i Paris rettet en
del på museumsskaleklassens regler, og da
stand-off klassen og museumsklassens flyvereg-
ler er de samme, er der altså også sket en lille
ændring for os her. Disse ændringer gælder som
omtalt nationalt fra 1,21-83 og gælder altså for
os nu, men ved internationale stævner træder de

l'ørst i kraft fra 1/ l-84: det vil sige, at til udtagel-
sesstævnet for NM-skala i Finland er det de
gamle regler, som vi kender fra sidste år, der
gælder. Husk det!

Mens dette skrives, har vi endnu ikke fået
meddelelse fra Finland om datoen og stedet,
hvor NM skal finde sted, men jeg går ud fra, at
vi meget snart får meddelelsen, så når I læser
dette, kan I blot ringe til styringsgruppens med-
lemmer og få oplysningerne.

God lyst og kampmod. Benny Juhlin

NB! Husk skalatræffene rundt om i landet i maj
måned. Det er skalastævner uden konkurrencer,
men med en dommer, der kan besvare alle
spørgsmåI, som man brænder inde med. Der er
megen skalasnak og udveksling af fiduser og el-
lers fri skalaflyvning.

Nyt fra styringsgruppen
for jumbo-modeller

Stævner i 1983
Styringsgruppen har vedtaget, at der til JM, SM,
Falcon Cup og DM skal flyves i denne klasse,
men der bliver ikke afholdt noget egentligt me-
sterskab med pokal for JM, SM osv.

Minikunstflyvning 1983
Efter en meget spæd begyndelse i 1982 skal vi i
indeværende år prøve om vi kan få styr på tinge-
ne. Det vil bl.a. sige et fast program.

Det er vedtaget, at vi i 1983 skal flyve det vest-
tyske B-program, som er l2 figurer udvalgt af A-
programmet efter pilotens egen ønske.

A-programmet består af følgende øvelser:
l. Kombineret immelman, hvorfra mo-

dellen fortsætter direkte til:
2. En reversal eller split-S med 2 kvartpunkts-

6l



Klubber i
RC-unionen
(Klubberne er anført i
postnummerorden)

Sjællands
Modelsvæveflyveklub

Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20
2600 Glostrup
02-45 11 44

Københavns
Fjernstyringsklub

Lars Ebeling
Vestergårdsvej 60
st.th.
2600 Glostrup
02-45 38 25

RC-Ørnene
Jens Skaarup
Vemmetoftevej 4
2660 Brøndby Strand
02-73 59 38

Kjoven
Stig Møller
Kollerupparken 2
2660 Brøndby Strand
02-73 25 22

Sydkystens
Modelflyveklub

Flemming Neelmeyer
Ved Skellet 18
2670 Greve Strand
02-90 3l l0

The Flying Shadows
Kim Boll Jensen
Nygårdsvej 32
2750 Ballerup
02-97 3282

Den Røde Baron
Jan Tønnesen
Eskildsbjerg 14
2750 Ballerup
02-97 7s 55

Comet
Benny Steen Nielsen
Solvænget 8
2791 Dragør
0l-53 60 14

Lyngby Modelflyveklub
Henrik Brill Jensen
Fortunvænget l7
2800 Lyngby
02-88 30 56

Kalundborg
Modelflyveklub

Jan Albert de Wit
Bersøe Koll. 1901,
Skodsborgvej 190
2850 Nærum
03-51 26 87

Nordsjællands
Fjernstyringsklub

Hans Jørgen
Andersen
Sandbjergvej 4l
2950 Vedbæk
02-89 05 90

Modelflyveklubben
Condor

Finn Andreasen
Hyrdevej 34
3060 Espergærde
02-23 t8 63

Nordsjællands
Helicopterklub

Allan Hansen
Tjørnevej 28 st.tv.
3450 Allerød
02-27 59 03

Radiofllveklubben
Stenløse

Preben Jacobsen
Henriettevej 4
3660 Stenløse
03-17 21 16

Modelflyveklubben
Flyvefisken

Niels Gjendal
Arsdalevej 16
3730 Neksø
03-95 08 57

Holbæk Modelfllreklub
Preben Davidsen
Bjergmarken 34, 2.
th.
4300 Holbæk
03-43 73 76

Vestsjællands RC-klub
Niels Leitritz
Poppelvej 4
4460 Snertinge
03-46 83 08

Borup Modelflyvere
Kai Andersen
Skovbovej 83
4632 Bjæverskov
03-67 0l 09

Køge Modelflyveklub
Preben Jensen
Faksevej l0
4652 Hårlev
03-68 61 07

Sydsjællands
Modelflyveklub

Stig Klausen
Skyttemarksvej 98
4700 Næstved
03-73 47 95

Lollands RC Klub
Knud Juel
Øster Karleby
4900 Nakskov
03-93 90 63

Odense Model-Flyveklub
Poul Rasmussen
Vollsmose Alle 625
5240 Odense NØ
09-10 41 98

Middelfart RC Xlub
Poul-Erik Linnet
Møllebakken 44,
strib
5500 Middelfart
09-40 63 93

Vestfyns Modelflyveklub
Jørgen M. Madsen
Stubben l0
5631 Ebberup
09-74 17 08

Sydfyns Modelflyveklub
Finn Rasmussen
Herslewej 5
5900 Rudkøbing
09-57 15 08

Kolding RC Club
Benny Påskesen
Skovparken 14 A
6000 Kolding
05-52 8s 74

RC Klubben Falcon
Olav Nielsen
Varregårdsvej 12
6065 Veerst
05-55 50 35

Haderslev RC
Per O. Forst
Tavlsbjergvej 27,
Hovslund
6230 Rødekro
0/.-68 4499

Tønder Modelflyveklub
Kim Thorsted
Margrethevej 5
6270 Tønder
04-72 31 62

Grænseegnens
Modelflyveklub

Hermann Moltzen
Mejerivej 10, Fårhus
6330 Padborg
04-6'7 65 50

Sydjysk Modelflyreklub
Tage Liithje
Mejerivej 5, Nybøl
6400 Sønderborg

Sønderborg
Modelfllveklub

John Schwartz
Dybbølparken l0 E
6400 Sønderborg
04-43 00 68

Skibelund R/C
Modelflyveklub

Arne Barsballe
Jens Holmsvej 1

6510 Gram
04-82 t4 06

Arrow Toftlund
Modelflyveklub

Arne B. Friborg
Ahornvej 21
6520 Toftlund
04-83 20 93

Kongeådalens
Modelflyveklub

Gerner Nielsen
Uranusvej 5
6600 Vejen
05-36 15 29

The Flying Tiger,
Holsted

Preben Nielsen
Postbox 3 I
6670 Holsted
05-38 31 50

Esbjerg Modelflyveklub
Robert Jessen
Rolighedsvej 29
6710 Esbjerg V
05-15 19 43

Ribe Modelflyveklub
Flemming S. Nielsen
Valmuemarken 13
6771 Gredstedbro
05-43 17 87

Jydsk Luftcirkus
Jan Stampe Jansen
Kærager 3
6971 Spjald
07-38 15 83

Holstebro RC-
modelflyveklub

Erik Nymark Jensen
Enghaven 4
6990 Ulfborg
0'7-49 23 46

Nuserne
Kaj Henning Nielsen
Vestbanevej 36
7184 Vandel
05-88 54 54

Grindsted RC-klub
Søren Andersen
Skovgårdsvej 15 B
7200 Grindsted
05-32 4t 12

Midtjydsk
Modelflyveklub

Jens Søndergaard
Kølkær Hovedgade
44
74O0 Herning
0'1-14 72 0t

Nordvestjydsk R-C Klub
Niels Christensen
Mølgårdsvej 31,
Gudum
7620 Lemvig
07-86 32 16

Thy RC Klub
Jørgen Larsen
Hjertegræsvej 3,
Sperring
7700 Thisted
07-97 13 63

Skive Modelflyveklub
Gert Alsbjerg
Viborgvej zl4

7800 Skive
07-52 t3 55

Brabrand Model Club
Hans R. Crønne
Lenesvej 19, 3.mf.
8220 Brabrand
M-25 N 67

Ry Modelfll,veklub
Benny Busted
Stenrosevej 35
8330 Beder
06-93 66 72

Århus Modelflyveklub
Arild Larsen
Rugmarken 80
8520 Lystrup
06-2228 6l

Sleipner Modelflyveklub
Leif Kurt Hevang
Stokbrovej 73, Elev
8520 Lystrup
06-23 0l l0

Grenå R,/C Klub
Niels Bille
Århusvej 203
8570 Trustrup
06-33 41 95

Silkeborg
Modelflyveklub

Jens Jørgensen
Dalsvinget 169
8600 Silkeborg
06-82 98 46

Skånderborg Modelklub
Tommy Andersen
Møldrupvej l5 B,
Vaarvadsbro8660
Skanderborg
05-78 22 66

Østjydsk RC
Modelflyveklub

Ejner Nielsen
Bragesvej 2
8700 Horsens
05-61 29 25

Viborg Modelflyveklub
Hans T. Lorentzen
Dumpen 18
8800 Viborg
06-62 76 03

Modelklubben M.B.C.
Viborg

Leo Skov
Rismarken 7 A
8800 Viborg
M-62 96 09

Modelflyveklubben
Gudenå

Per Nymark
Frederiksgade 14
8900 Randers
06-41 50 52

Nordjysk Radiostyrings
Center

Bent Lund
Luzernevej 31
9270 Klarup
08-31 87 90

Sæby Modelflyveklub
Erik Christensen
P. Munksvej 58
9300 Sæby
08-46 2t 44

Dronninglund
Modelflyveklub

Bjarne Jensen
Vestergade 62
9320 Hjallerup
08-28 20 84

Sandmose
Modelflyveklub R,/C

Kaj Pedersen
Blomstervænget 6
9491 Pandrup
08-24 60 94

Hobro Fjernstyringsklub
Hans Hammer
Døstrupvej 94
9500 Hobro
08-55 70 85

Himmerlands RC Klub
Uffe Jøker
Møllevej 8
9520 Skørping
08-39 t6 26

Modelflyveklubben
Hødalen

Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, Ullits
9640 Farsø
08-63 40 40

Brønderslev
Modelflyveklub RC

Vagn Poulsen
Knudsgade 95
9700 Brønderslev
08-82 39 75

Hjørring Modelflyveklub
Helge Juul Madsen
Islandsvej 9
9850 Hirtshals
08-94 18 81

Frederikshavn
Modelflyveklub

Leif Vestergaard
E. Mikkelsensvej 5
9900 Frederikshavn
08-42 60 74

Skagen RC Club
Svend M. Hjermitslev
Iver Kristensensvej 9
9990 Skagen
08-44 59'79
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rulninger på 45-grader banen opad.
3. Modellen går tilbage på grundbanen fra det

kombinerede immelmann og laver 2 rulnin-
ger i modsat retning og videre til vendeman-
øvren i venstre side:

4. Det er et almindeligt stall-turn.
5. Firkantet loop.
6. Vendemanøvre bestående afen halv vandret

cirkel. Denne manøvre er beregnet som en
vind-kompensationsmanøvre, som man kan
udføre i den retning, som passer bedst, hvis
man er kommet for langt ud eller for tæt på
med sin flyvebane.

7. 4-punkts rulning.
8. Immelman.
9. Positiv snaprulning på en 45-graders ned-

adrettet linie, der går over i:
10. Stall-turn med halve rulninger på vejen op

og ned.
1 l. Liggende ottetal, der skal se ud som tegnin-

gen; modellen skal altså ikke stå lodret i
skæringspunktet.

12. Halvt loop efterfulgt af I % omganges ryg-
spind.

13. Efter normalflyvning går man ind i en vand-
ret cirkel med 4 halve rulninger. Her er teg-
ningen forkert, for de to fjerdedele af cir-
klen skal da nødvendigvis være i rygflyv-
ning!

14. Almindelig reversal eller split-S med halv
rulning på vejen opad.

15. Langsom rulning.

16. Haleglidning, hvorfra modellen kommer til-
bage på ryggen.
Udvendigt loop.
Omvendt splilS.
Stall-turn med en kvart rulning på vejen op-
ad. Herfra retter modellen ud i rygflyvning
på tværs af den normale flyvebane og i ret-
ning væk fra dommerne.
Va cirkel på ryggen.
Stall-turn med en kvart rulning på vejen op-
ad. Derefter kommer man ud i normal flyve-
stilling.
Rulning på en bane på 45 grader opad. Der-
efter skulle der gerne være højde nok til:
Halvanden omganges normalt spind, hvor-
efter næsen atter er ind mod banens cen-
trum.

24. 2 hurtige rulninger.
25. Sidste vendemanøvre, et split-S med 2 kvart-

punktsrulninger.
26. Sidste manøvre placeres midt for dommerne

og er et veksel-loop, hvor modellen ruller en
halv omgang på toppen af hver af de to
loops.

Det var manøvrerne. K-værdien bliver for alle
figurer l, men der gives K-værdi 2 for helheds-
indtrykket.

Helhedsindtrykket vurderes efter pilotens ev-
ne til at få programmet til at hænge sammen,
dvs. glidende overgang fra figur til figur uden
unaturlige ophold.

Der skal flyves inden for en sektor på 120", og

såfremt en figur ligger uden for denne sektor,
gives der kun % karakter af det man ellers ville
have fået.

Kravene til flyene vil være, at de skal ligne et
eksisterende fuldskala fly. Vægten skal ligge
mellem 5 og l0 kg. Der er ingen begrænsninger
på motorstørrelsen.

Ny{ fra styringsgruppen
for kunstflyvning

En kort orientering
om 83-sæsonen
Så er det igen tid at få flyene ud af mølposen og
få startet op på 83-sæsonen. Der vil i år blive af-
holdt seks nationale konkurrencer og desuden er
der også Nordisk Mesterskab den 16.-17. juli i
Elverum i Norge og verdensmesterskaberne, der
foregår i Pensacola, Florida USA i tiden 10. til
15. oktober.

Sæsonen begynder, vanen tro, med et dom-
merkursus i weekenden d.23.-A. april i Veerst.
På dommerkurset er det vores agt at gennemgå

såvel det nye arestiprogram, der flyves fra og
med Falcon Cup 83 som det gængse F3A-
program vi flyver nu. Lørdagen er fortrinsvis
tænkt som >dommernes dag<, hvor vi gennem-
går reglerne med henblik på en kvalificeret be-
dømmelse af manøvrerne. Vi har i år fået tilsagn
fra den nuværende nordiske mester i F3A, Ken-
neth Holm fra Sverige, om at komme til dom-
merkurset som instruktør, og han tager efter al
sandsynlighed en model med til demonstration
af de nye aresti-programmer i klasse A og B. Sty-
ringsgruppen er meget interesseret i et stort
fremmøde, såvel fra nuværende dommere som
fra folk, som kunne tænke sig et indblik i >be-
dømmelsens ædle kunsk<. Piloter er iøvrigt også
meget velkomne. Søndagen er mere pilotoriente-
ret, idet det er meningen, at flyveprogrammerne
gennemgås for såvel nye som gamle piloter. Ef-
ter gennemgangen vil det være muligt for pilo-
terne at flyve og derved få en vurdering af deres

flyvning. Det vil derfor selvsagt være en god mu-
lighed for at pudse formen af inden konkurren-
cerne begynder.

Der bliver, som tidligere omtalt, både afholdt
NM og VM i år. Det vil derfor nok være klogt at
ridse op, hvorledes landsholdet udtages. Det ud-
tages på grundlag af Falcon Cup 1982, JM -83

og SM -83. Hver pilots to bedste placeringer tæl-
ler med til udtagelsen. Vinderen af en konkur-
rence får 25 kvalifikationspoints, nr.2 får 24
osv. Endvidere tillægges vinderen 1000 points,
mens de øvrige piloter tillægges promillepoints
ud fra deres opnåede points-antal i forhold til
vinderens. På grundlag af disse to opgørelser ud-
tages altså landsholdet.

Ud over NM og VM er der andre internationa-
le konkurrencer, som måske kan have interesse.
Styringsgruppen har modtaget invitation fra Po-
len til en international konkurrence i F3A i dage-
ne 5.-7. august, altså samme tidspunkt som vo-
res DM. Skulle der være interesse for denne eller
andre internationale konkurrencer kan I kontak-
te styringsgruppen for yderligere information.

Peter Christensen

Top-Ti liste
l. Per Andreasen .............................. 75 pt.
2. JørnSøvsø ..............12p1.
3. Erik Toft ................. 71 pt.
3. Peter Christensen ......71 pt.

17.
18.
19.

20,
21.

22.

23.
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5. Leif Widenborg ............................ 69 pt.
6. Per Mikkelsen .............................. 62 pt.
7. Kim Hansen ............. 51 pt.
8. Svend Hjermitslev .....44pt.
9. Henning Juel ................................ 40 pt.

i0. Stig Klausen ............. 39 pt.

Listen er opstillet på grundlag af JM, SM, DM,
Silver Star Cup og Falcon Cup 1982. Hver pilots
tre bedste resultater tæller.

B-arestiprogrammet
Styringsgruppen har på et møde i februar fast-
lagt de retningslinier, der fra og med 84-sæsonen
vil gælde for B-piloterne, hvor det nye aresti-
program indføres.

B-arestiprogrammet vil være et valgfrit pro-
gram. Det vil sige, at piloten selv kan vælge både
de øvelser ud for dommerne og vendeøvelserne.
Hermed også sagt, at der skal udføres vende-
øvelse hver gang.

De øvelser, der kan vælges mellem, er dels
øvelser fra det rigtige arestiprogram og dels
øvelser fra den nuværende øvelsesliste for
kunstflyvning.

Max. K-værdi er 27, og der må medtages 15

øvelser incl. vendeøvelser. Flyvetiden er som før
l0 minutter.

Det er imidlertid også styringsgruppens opfat-
telse, at det er formålstjenligt at opstille et vejle-
dende program, som også kan ben!'ttes. Det er
som følger:

l. 3 indvendige loop ............. ............... 2 K
2. Stall-turn ...................2K
2. Rygflyvning ...............2K
4. Halvt cubansk ottetal ....................... I K
5. Dobbelt omvendt cubansk ottetal ........2K
6. Halvt cubansk ottetal ....................... 1 K
7. 3 vandrette rulninger ........................ 3 K
8. Immelmannturn .............................. 1 K
9. Spind, 3 omgange ........2K

10. Stall-turn, dobbelt .......2K
11. Cubansk ottetal .............................. 2 K
12. Humpty Bump ................................ I K
13. Cobrarulning ................................. 2 K
14. lz rulningind i halvt firkantet loop ...... I K
15. 3 udvendige loop ............................. 3 K

Samlet K-vzerdi:.2'7 K.

Opslngstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-Jorretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modelfly og tilbehør til modelfly.
Annoncer for ikke-modelflyvegrej smides
uden videre i papirkurven, Redaktionen
bo rt redige rer s kå nsels løst p lads k rævende be-
skrivelser af effekterne, udbredt brug af ro-
sende lillægsord og alt andet, der ikke er
nødvendigt Jor at give et rimeligt indtryk af
tilbuddene. Indsenderne bliver ikke oriente-
ret om vor evt. redigering i deres tekster.

Denne grove medfart af de indsendte an-
noncer kan kun forsvcres med, at onnoncer-
ne er gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en måned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen modtages ikke
under nogen omstændigheder pr. telefon.
Ulydeligt skrevne annoncer og onnoncer
uden afsender smider vi uden tøven direkte i
papirkurven.

HEGI SNOOPEY m. 5,83 cm3 motor, selv-
starter og stor værktøjskasse sælges for kr.
1.200. Henv. 07-31 18 36 (Jesper Bank Ole-
sen).

KRUMTAPHUS KøBES til gammel OS
Max III 15 - skal være billigt. Henv. Tho-
mas Munk-Nielsen, Poulstrupvej 105, 9230
Svenstrup J.

SUPER TIGRE 35 COMBAT sælges. Kørt
ca. I time. M. hjemmelavet lyddæmper, pro-
peller mv. kr. 350,-. Henv. 04-66 25 59 (Jan
L. Andersen).

RESERVEDELE SØGES: Lyddæmper,
medbringerskrue, spaendeskive og møtrik til
krumtapaksel til OS Max III 35 og OS Max
19. Original topskrue til Jaguar 2,5 cmr. Ori-
ginal møtrik til krumtapaksel på Fuji 29.
Topskrue til D-A Tellus. Brændstoftank,
topstykke samt tændingssystem til Torpedo
Special. Tændingssystem til G.H.Q. Brænd-
stoftank til Viking 2,5. Spinnerskrue samt
skrue til tank 1i[ Diesella . Henv. 02-91 33 29
(Sv. Schnedler).

SÆLGES: Curare 60 MK byggesæt, næsten
færdig krop forberedt for Webra Champion.
Balsatræ til vingen, mek. optr. understel,
700,- kr. Futaba servo FP-S8, 200,- kr.
Henv. 02-97 26 90 efr. l8 (Peter Fleischer).

SKALATEGNING til )TISSEMAND< sø-
ges. Vi gamle militærflyvere fra 50/60'erne,
som fløj US-fly, benævnte Gloster (eller var
det blevet Armstrong Whitworth) Meteor
N.F.Mk. II som ovenfor anført. Jeg søger en
skalategning i skala ca. 1:5. Henv. 02-91 33

29 (Sv. Schnedler).

SÆLGES: Multiplex Flamingo F3B spv. 256
cm, ikke påbeg. byggesæt sælges for ca.
1000,-. Viserinstrument 0-20 amp. 55,- kr.
Carrera svæveflykroppe (plast) købes med
eller uden vinger. Henv. 02-97 32 82 efter 17

(Kim Boll Jensen).

TEGNING TIL QB 60 Monster købes.
Henv. 09-71 34 36 (Jens Kristensen).

KØBES: 4 eller 6 kanals, 35 el. 40 MHz sen-
der, modtager, servoer, akkus. Helst Multi-
plex el. Graupner. Henv. 05-l'1 32 31 (Jens
Erik Kristensen).

SÆLGES: Simprop SSM Contest, 35 MHz,
m. 4 Tiny-C servoer og multilader, 1.100,-.
Robbe Luna FM 40 MHz m. 2 servoer, al-
drig indbygget, 1.300,-. Robbe Puma til 6,5
cmr, halvt færdig, 400,-. OS 35 RC, aldrig
kørt, 350,-. MK Blue Angel 60, næsten fær-
dig, 450,- el. højeste bud. 3-bens optr. un-
derstel (CG mek.) 175,-. Henv. 02-98 88 89
efter kl. 17 (Morten Munkesø).

TARTAN 44 cm3 sælges. M. 2 org. prop.
Har kun været prøvekørt. Kr. 2.800,-. Henv.
08-55 70 85 (Henrik Hammer).

SÆLGES: Robbe Hornet TF svævefly, 600,-
m. transportkasse. Multiplex Kitty m. motor
og akkus, 250,-.03-47 75 48 mellem kl. l8-20
(Lars).

GRAUPNER EE RC-anlæg sælges m. 5 ser-
voer, akk., lader mv.,2000,-. Henv. 06-290'7
53 eft. kl. l8 (Kenneth Petersen).

GRAUPNIIR VARIOPROP CE sælges. FM
35 m. 4 servoer. OS 25 m. dæmper. 12 V el-
starter, i2 V akku. Alt nyt og ubrugt - sæl-
ges samlet for kr. 2.500,-. 06-28 41 72 (Hans
Peter Nørgaard).

OS MAX 30 RC, velkørende, sælges kr. 280,-

- Henv. 02-86 33 20 (Kristian Atkil).

SPITFIRE MK8 byggesæt sælges, kr. 1.200,-

- normalpris ca. 1.800. Henv. 05-36 02 64
(Poul).

AIRFIX MAGAZINE sælges. Hele årgange
19'77-1981,55,- kr. pr. årgang. Henv.01-49
68 14 bedst efter l8 (S. K. Nielsen).

SÆLGES: Cox 0,33, 75,- kr. Multiplex mi-
xer m. Futaba stik, 125,- kr. >Starter<, spvd.
138 cm, uden RC og motor, 300,- kr. Henv.
07-42 42 24 efr. 16 (Leif Damgaard Jørgen-
sen).

KØBES: Ny eller brugt Fieseler Storch.
Henv. 02-96 58 63 eft. 17 (Frank Jensen).

RONYTUBB GLASFIBERRØR til fTitflY-
vende modeller samt Maxaid cirkelsystem
sælges. Henv. 06-21 l3 02 ml. l7-18.30
(ole).

SÆLGES: Robbe Charter m. motor og RC-
anlæg, 1.400,- kr. Påbegyndt Parat m. mo-
tor, 800,- kr. Henv. 05-67 88 19 (Peter Lan-
ge).

PIPER J-3 sælges. Kvartskala, beregnet til
Quadra, kr. 2000,-. Henv. 07-14 51 85 (Finn
Sørensen).

SÆLGES: Big Lift m. Webra Speed 10 cm',
Sonex dæmper, 7-kan. Robbe Luna FM 35
m. 4 servoer. Sælges for højeste bud over
2.000 kr. Henv. 03-43 92 63 (A. Eberhard).

OS 60 firtakt sælges, kr. 800,-. Evt. bytte m.
nyee 10 cm'. Henv. 08-48 44 80 eft. kl. 18.00.

MICROPROP 3/1 27 MHz AM (modtager
defekt) m. 2 servoer sælges, 699,95 kr.
Henv. Rasmus Tørnqvist, Baggegårdsvej 12,
3300 Frederiksværk.

KIORITZ 40 cmr jumbomotor sælges, 1.800
kr. Henv. 05-91 41 71 (Erik Brixen).

SÆLGES: Winner m. 6,5 cmr OS Max. Om-
bygget Corsair m. 3,5 Super Tigre Speed. Hi-
Fly. 4tttl*o II m. motorgondol og motor. 8-
kanal Space Commander m. tilbehør. Pris-
id6 v. samlet salg: 3.000 kr. Henv. 05-5223
55 eft. 18.30 (Claus Matthiesen).

KØBES: RC-anlæg m. 4-8 kanaler og mindst
4 servoer. Prisniveau 1.000-2.000 kr. Henv.
Jan Frederik Wilker Olsen, Sønderhavevej
12, 4892 Kettinge.

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 3/83 skal
være os i hænde senest d. 4. maj.
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RG-svævefly til 2-meter klassen
Spørg hvor udvalget er størst og hvor du kan købe

tiI TRANSMERC MINIPRIS

psn*ite lSoo fim

Multiplex ,,Filius"
Spændvidde 1800 mm. Planareal 27 dm,.
Omtalt i Modelflyve Nyt 1/83.

Vor pris rr.339r-
." øew4t+s,,d1' ffi Æt!tt.. ,.

@t',.; I

Multiplex oScout,,
Spændvidde 2020 mm. Planareal 40,4 dmr.
Omtalt i Modelflyve Nyt'l/83.

Pilot Q.B. 1800
Spændvidde 1800 mm. Planareal 31 dm,.
Meget rosende omtalt i Modelflyve Nyt
1/83.

Top Flite,rMetrickrr
Spændvidde'1.990 mm.

Graupner rBetaa
Spændvidde 1970 mm. Samlet areal ca.
39,5 dm'?. Flyvevægt ca. 1000 gram.
Ring og hør Transmercs Minipris!

Graupner >Beta" er anbefalet af Steen Høj
Rasmussen i dette nummer af Modelflyve
Nyt som den bedste begyndermodel.

Blue Phoenix
Spændvidde: 1990 mm
Vægt:650-750 gram

Pris kr. 295,-
Blue Phoenix er specielt konstrueret
til termikflyvning men kan selvfølgelig
også flyves på skrænt, hvis
forholdene ikke er for barske.
Blue Phoenix er en taknemmelig
model at flyve - velegnet til
begyndere.

Graupner rPepito<
Spændvidde 1500 mm. Planareal 32dm2.

Graupner 'rFilou"
Spændvidde 1400 mm. Planareal 30,8 dm'?.

Robbe "ASW 15 B"
Spændvidde 2160 mm. Planareal 46,5 dm'?.

Pilot Q.B. 1400
Spændvidde 1400 mm. Planareal 22dmz.

Robbe ,,Finikof i<
Spændvidde 1600 mm. Planareal 34 dm'?.

Carrera "Trimmy"
Spændvidde 2400 mm. Planareal 52 dm2.

Alle kan være med i 2-meter
svævemodelklassen .....
Transmerc Minipriser giver alle mulighed
for at være med i 2-meter klassen:

Blue Phoenix .......... kr. 295,-
2-kanals anlæg m.2 servoer ......... kr. 656,-
lalt ................. .......... kr. 951,-

MultiplexFilius ..............................kr. 339,-
Futaba 3L m. 2 servoer .................. kr. 826,-
lalt ................. .......... kr.1.'165,-

,&w
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Multiplex "Junior,,
Spændvidde 1700 mm. Planareal 31 dm,.

TRANSMERC

Graupner "Dandy<
Spændvidde 1600 mm. Planareal 34,8 dm'?.

Graupner 'Amigo ll<
Spændvidde 2000 mm. Planareal 37,2 dm'1.

Da Transmerc er et postordref irma, beder vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg * Vi sender over hele Skandinavien * Forbehold for
trykfejl og prisændringer.

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

03-79 19 55 mandag.lredag kl. 15.30.'18.30, samt lørdag kl. 9.00.12.00

1,: :i,'r:. 1:'"::r: t tl :tti:i :i.t|t\.



TRANSMERC's udvalg al Robbe. og Futaba.
anlæg til MINIPRISER

Nyhed
Robbe Compact - Futaba M2
27 MHz, AM super smalbånd
Nyt smart design i de populære to-kanalsanlæ9, hvor
krystallerne kan skiftes udefra, og hvor styrepinden
til motordrossel kan stilles, så den passer til fly, biler
og både.

Anlægget leveres m. 1 servo m. tilbehør, batterikas-
se m. monteret kontakt, sender- og modtagerkrystal
og et sæt tilbehør til drosselfunktion.

Anlægges kan leveres med akku's.

Nyhed
Robbe Compact2
- Futaba MR2,
40 MHz, AM super smalbånd
Som Compact og M2, men med vendbar servoomdrej-
ning og indbygget ladestik i sender for senere bestyk-
ning m. akku's. Anlæggene leveres med samme tilbe-
hør som Compact og M2.

Futaba 3L, AM 27 MHz
3-kanals anlæg, der leveres med 1 servo og tilbehør,
batterikasse m. kontakt, sender- og modtagerkrystal.

Anlægget kan forsynes med akku's.

Futaba 4L, AM 27 MHz
4-kanals anlæ9, der leveres med 1 servo og tilbehør,
batterikasse m. kontakt, sender- og modtagerkrystal.

Anlægget kan forsynes m. akku's.

TRANSMERC

Da Transmerc er et postordref irma, beder vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg * Vi sender over hele Skandinavien * Forbehold f or
trykfell og prisændringer.

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

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

Nyhed
Futaba 4MR, FM 27-35-40 MHz
4-kanals anlæ9, hvor senderen leveres med udskifte-
ligt HF-modul og vendbar servoomdrejning ved hjælp
af skiftekontakter i panel på forsiden af senderen.

Nyhed: Robbe Starion,
FMS 27-35-40 MHz
4-kanals anlæ9, der leveres m. udskiftelige HF-modu-
ler og vendbar servoomdrejning i senderen.

Anlægget leveres m. 1 servo og tilbehør, batteri-
box, kontaktsæt, sender- og modtagerkrystal og ser-
voholder.

Anlægget kan forsynes m. akku's.



Forårstilbud på fjernstyringsanlæg
til TRANSMERC MINIPRISER

S-kanals FM 35 MHz
fjernstyringsanlæg
Anlægget har oopen gimbalo system styrepinde, dual-
rate, trænersystem, vendbar servoomdrejning på 4
kanaler.

fjernstyringsanlæg
Anlægget har "open gimbaln system styrepinde, to
forskellige mixere, dual-rate, trænersystem, vendbar
servoomdrejning på alle kanaler, ATV på balance-
klapper, højderor og sideror.

ATV vil sige, at man kan differentiere rorudslagene,
og at man kan justere tomgangsindstillingen på mo-
torservoen uden at det påvirker fuldgas.

Anlægget leveres med akku'er i sender og modta-

Det leveres med akku'er i sender og modtager, kry-
staller efter valg, forlængerledning, rontartsåt, ser- Anlæg 27.35.40 MHZ
voholdere og netoplader' 4-kanal sender, der kan udbygges tilS kanaler m. pris-
Anlæg m. 3 seruoer m. kugleleie ................. kr.2.369,. billige NF moduler, desudån lr der udskifteligt HF-

Forbehold over for opgivne priser på grund af den tålllo"r"n 
kan også forsynes med murtimix-, rærer-usikre valutasituation' 

og erev-system og herikoptermodul. For de maritime
er der et multikontaktsystem.

Modtageren leveres til 8 kanaler.

7-kanals FM 35 MHz

ger, krystaller efter eget valg, forlængerledning, kon-
taktsæt, servoholdere og netoplader.
Anlæg m.3 servoer m. kuglelejer ................ kr.2.695,-

Forbehold overfor opgivne priser på grund af den
usikre val utasituation.

Anlægget leveres med akku'er i sender og modta-
ger, sender- og modtagerkrystal efter eget valg, direk-
te servokontrolkabel, forlængerledning, kontaktsæt
og servoholdere.
Anlæg m.3 servoer
Netlader
Multilader m. ladeledninger, ladeområder
1x25 - 2x50 - 2x 100 - 1 x 500 mAh ved
køb sammen med beskrevne anlæg ........... kr. 198,-

Forbehold overfor de opgivne priser på grund af den
usi kre val utasituation.

kr. 1.870,-
kr. 148,-

TRANSMERC UDSALG
Vi sælger et begrænset antal servoer til ekstra lav

TRANSMERC MINIPRIS

Udsalg
ks Servo til større

ku nstf IWn i ngsmodel ler
FUTABA FP-S24H servo, specifikationer som FP-S24,
men hastigheden på 600 = 0,16 sek.

kr. 319,-

Servo til jumbomodeller
FUTABA FP-S24 servo, normal stik, drejningsmoment
4,7 kg, hastighed på 60" = 0,24 sek,
Mål:45,5x23x38 mm. Vægt 58 gram. Kuglelejer.

kr. 319,-

Da Transmerc er et postordref irma, beder vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg * Vi sender over hele Skandinavien * Forbehold for
trykfejl og prisændringer.

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præstø
Tefelon: 03-79 02 02 mandag.fredag kl. 9.00.15.30.

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

Udsalg
FUTABA FP-S27 servo, vandtæt, normal stik, 3,5
drejningsmoment, hastighed på 600 = 0,25 sek.
Mål: 45,5 x 23 x 43,5 mm. Vægt 52 gram.

kr. 188,-

Udsalg

TRANSMERC



TRANSMERC har det store udvalg
IIII til MINIPRISER!

Quadra 35
32 cm3, 2,1 HK.
Med tre rullelejer, elektronisk tænding.

kr. 1.469,-
Quadra 50
50 cm3. Ca. 13 kg. trækkraft med 26 x 6"
propel ved 6.300 omdr./min.

Quadra motorer KOBRA

Robbe Chailer
Robbe Charter er nu fremstillet i

100.000 eksemplarer.
Benyt dig af Robbes jubilæumstilbud
på denne gode begyndermodel .....

Ring og få en TRANSMERC MINIPRIS!

Enkel at bygge
- enkel at flyve!
Spændvidde 730 mm.
Funktioner: Højderor og balanceklap-
per.
Motor: 0,8 cm3.

Kun hos TRANSMERC - kr. 210,.

Marutaka
Marutaka modeller skaffes på bestil-
ling. Her er nogle eksempler på nogle
af Marutakas dejlige modeller:

Douglas C-47 Skytrain
Skala 1:13,7
Spændvidde: 2112 mm
Motorer: 2 x.35 eller 2 x.40
Pris ca. kr. 2.000

North American B.25 Mitchel
Skala 1:15
Spændvidde: 1800 mm
Motorer: 2x.40 - 2x.45
Pris ca. kr. 1.625,.

B-17E Flying Fortress
Skala 1:16
Spændvidde: 1396 mm
Motorer: 4 x .20
Pris ca. kr.2.O23,.

Cessna Skymaster
Spændvidde: 1490 mm
Motorer: 2 x.40

TRANSMERC

Tegning til Lars
Saab J-21
Flyvevægt: 600 gram
normalt RC-udstyr).
Funktioner: Højderor
per.
Motor: 0,8 cm3.
Tegning kr. 60,-

Multilader
Ladeområder: 1 x25 - 2x50 - 2x 100 -
1 x 500 mAh.

Transmerc MINIPRIS xr.225r'

Holmgrens

(man kan bruge

og balanceklap-

&s

Ny NSU
Wankelmotor
Vægt:330 gram
Diameter: 67 mm
Længde til medbringerskive: 60 mm
Omdr.: 3.000-18.000 pr. min.
Ydelse ca. 0,8 HK v. 17.000 omdr./min.

KAVAN listeskærer
Transmerc MINIPRIS tr.38,50

Da Transmerc er et postordref irma, beder vi dig ringe først, hvis du vil af lægge besøg * Vi sender over hele Skandinavien * Forbehold for
trykfejl og prisændringer.

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

03.79 19 55 mandag.lredag kl. 15.30.18.30, samt tørdag kl. 9.00.12.00



...Ideen fiir Ihren Modellsport

Agent for Danmark, Norge og Sverige:
Brijning, Nord. Handelsagentur
D-2391 Langballig, Tel. 04636/8558



PILOT nyheder

EZ17OO, en velflyvende næsten fær-
dig model. Saml vingen, monter side-
ror, haleplan og BO-anlæg, og du er
klar til start. EZ modeller er færdig-
beklædte i f lotte farver. Spændvidde
175 cm. For RC anlæg med mindst 2
funktioner.
EZ-1700 ..... kr. 1.125,00

EZ 20 H Comet er en næsten færdig
model, der kan samles på ganske få
limet. EZ20 H Comet leveres færdig-
malet i flotte farver.
EZ 20 H er meget velegnet som den
første begyndermodel. Spændvidde
125 cm. For 3,5 til 5 cm3 motorer og
RC-anlæg med 4 funktioner.
EZ2OH Comet ................. kr. 1.598,00

Nu kommer den længe ventede Dia.
blo kæmpemodel fra Pilot. Diablo er
som Laser en variant af det kendte
kunstf lyvningsf ly Stephens Acro.
Montår en Tartan 44 Twin, og du har
alle tiders drømmemodel. Spændvid-
de 230 cm. Vægt ca. 8 kg. Beregnet
for motorer fra 15-50 cm3.
Levering maj 1983.
Diablo ............ kr.2.995,00

Onedin er en flot båd til el-motor.
Skrog og dele af overbygningen er af
færdigformet ABS. Spanter og øvri-
ge trædele er udstanset i krydsf iner.
Fittings er inkluderet i sættet. Læng.
de 54 cm. Bredde 16 cm.
Onedin..............................kr. 430,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro

Telefon 08-52 03 57
Vi oplyser gene om nætmeste
lorhandler.

=stri7Linestyringsmodeller
SUPIR CtllPitullK t

Banshee, spændvidde 125 cm.
Motor 5-6,5 cm3 ................ kr.329,00

Fritflyvende
gummimotormodeller

,;1*r,1rii)*.::Å _
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Super Chipmunk, spændvidde 136 cm.
Motor 5-6,5 cm ......... kr. 527,00

SIG TIGER

Cabinaire, spvd. 56 cm .................... kr. 66,00
The 29'er, spvd. 52 cm ..................... kr.66,00
Mini-Maxer, spvd. 58 cm .................. kr. 66,00
Mr. Mulligan, spvd.51 cm ............... kr.82,50
Monocoupe, spvd. 61 cm ................ kr. 82,50
Customaire, spvd. 51 cm ................. kr.80,00
SIG Tiger, spvd.55 cm ..................... kr.66,00

Akromaster, spændvidde 86 cm.
Motor 2,5-3,2 cm3 ........................... kr. 1 59,00

TILBUD:
Banshee eller Twister med FOX 35 stunt-
motor ............ .... ialt kr.560,00

Riser, spændvidde 198 cm (passer til den
ny 2-meter klasse) .. kr.335,00

Letbygget og stærk RC-begyndermodel
med rolige og godmodige f lyveegenskaber.
Spvd. 122 cm, længde 87 cm, motor 0,8 cm3
m. tank, RO-anlæg: 2kanaler.
Byggesaettet indeholder alle nødvendige
trædele, styretøjsdele, hjul, fittings o.lign.
og mangler kun motor, RO-anlæg, lim og
lak.
INTRODUKTIONSPRIS kr.250,.

P.A.W. motorer
Er du træt af akkumulatorer, gløderør, me-
thanolordning - så prøv en dieselmotor.

P.4.W.0,8 cm3 ................ kr.'173,-
P.A.W. 1,5 cm3 ................ kr. 195,-
P.A.W. 1,5 cm3 Contest kr.231,-
P.4.W.2,5 cm3 ................ kr. 195,-
P.A.W.2,5 cm3 Contest kr.231,-
P.A.W.3,2 cm3 ................ kr.214,-
P.4.W.4,75 cm3 m. dæmper ............. kr.478,.

RC-motorer:
P.A.W.0,8 cm3 ................ kr.247,-
P.A.W. 1,5 cm3 m. dæmper............... kr.297,-
P.A.W.2,5 cm3 m. dæmper ............... kr.313,-
P.A.W.3,2 cm3 m. dæmper ............... kr.330,-
P.A.W.4,75 cm3 m. dæmper ............. kr.510,-

Dieselbrændslol,1/z liter kr. 23,-
Dieselbrændstol, 1 liter kr. 40,-

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
HERNINGVEJ 94
DK.922O AALBORG øST
Tll. 08-15 97 07 ma.-lr. 16.00-17.30
Giro: 9 00 00 62

:ffilt) tsztl z*,,.,,,; : ", 2",,"*'

Akrobat, spændvidde 130 cm.

Twister, spændvidde 122 cm.

RG-svævemodel



Her finder du
din lokale

hobbyforretning

ruÅløv

Alle mål itrælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
TIt. 02-65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STENGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
Trf. 02-21 04 60

RøDOVRE

Specialforretning for modelhobby
Køb-salg-bytte
Mini Hobby

Tårnvej 303, 2610 Rødovre
Tr.01.41 50 46

- svarer hele døgnet!

Åbenl: Hverdage 15-18, lørdag 10-14

KSS HOBBY
RC

Mandag
kt.14"19

RISSKOV/ÅRHUS
AVIONIC fører de anerkendte
mærker inden for RC-anlæ9,
modeller og motorer til meget lave
priser.
Teknisk service og vejledning.
Vi tester dit udstyr gratis.

AVIONIC DENMARK ApS
Violvej 5, DK-8240 Risskov
Til. 06-17 56 44

Hele programmet frc

M U LTI PLEX
RC-anlæg - motorer - lly -skibs.og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06-42 58 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC.udstyr.
Egen import - derlor først med ny-
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalally lagerfø.
res.

^^,""*" lll o B BY...u,..
Kurt Andersen, NØrregade 18,

9oo0 Åtborg, telf. (08) 12 13 15

TILBUD på propeller!
5 stk. 18 x 6 eller 18 x 8 ......... kr. 330,.
Tillæg kr. 10,- til porto.
Også tilbud på 5 stk. 14Y2 xO spe-
cielt til 15 cm3 motorer. RINGI

Midtjysk Modelbyg Danprop
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
fll, 07-14 51 85 loeost torm. et. arten)

GRINDSTED
Fabrikation af glaslibermodeller, lly
og både.
Tilbehør til RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 72OO Grindsted

Tll. 05.32 26 56

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42,5000 Odense C
Trf. (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for liernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt.
Skriv, og vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 1 'l, 8800 Viborg
Tll. (06) 62 24 54 (omstill.)

{ robbe RC-vaerksted
Alt garanti- og servicearbejde på
Robbe RC-anlæg i Danmark.
Benyt vintersæsonen til at få efter-
set dit anlæg.

Robbe Servicecenter Danmark
Saustrup Elektronik ApS
Vestre Ringgade 84, 8000 Århus C
Tlf. 06-18 20 00

HC-anlæg; Multiplex, Graupner, Robbe . Vi lører
alt i byggesæt. Ro-biler: Graupner, Robbe, Car-
rera . Vi har alt i elektronik og modeljernbaner.
Se indenfor, når du kommer på disse kanter.

UEEEEMB
pdtrnEKTRot{tK

østergade 5-7, 6400 Sønderborg, tlf. 04-42 58 88

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tr. 01-14 30 10
Ma., ti. to, tt.13-'17, lø.10-12, onsdag lukket!

JUMBO-MODELLER
TURBULENT, spændvidde 238 cm.
Byggesæt m. alle dele incl. understel og hlul ...... kr. 2.400,-
Nu også lærdigbygget klar til beklædning og
montering al radiostyring og motor ...................... kr. 3.500,.

KZ ll T - dsn danske lræningsmaskine lra llyyeyåbnet i
%.skala, spændvidde 255 cm.
Ring og hør, hvad den kosler.....l

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tll. 07-'14 51 85 (bedst form. el. aften)

Stign.

9x7V.
14 x 6.8
15% x 6.8
16 x 6.8
18 x 6.8
19x&8
20 x &&10
24 x S&10
26 x &&10
28 x 6.E.10
30 x 6.8.10

BEMÆRK: Også prop€ller til lly, ultralights, eksperimen.
lallly mv.

Massiv Lamel. Lam6l. 3.blad€t 4.bladei
llmst llmet

skala

"ry,e4,W4v@./,,ffi..ik2a7"
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175,-45,. 58,. 65,- 275,. 350,.50,. 70,. 80,. 300,. 375,.100,. tæ,. 140,. 350,. 4{t0,.
1 r0,. 1s0,. 160,. 350,. 425,.
120,. 190,. 200,. 375,. 450,.175,. 220,. 240,- 450,. 525,.
225,. 2E0,. 300,. 550,. 600,.325,. 350,. 600,. 675,.

425,. 175,. 7æ,. 8(X),.
550,. 650,. 800,. 1flt0,.

WæWM



MESSENYHED 83

Combi Sport 417
Nyt prisbilligt COMBI anlæg

Dette anlæg kan udbygges med diverse moduler, f.eks.:
* mixer
* kombi switch
* reduktion (udslagsbegrænser)
* MULTINAUT
* senderen kan udbygges til 7 kanaler

- modtageren er udbygget med 7 kanaler
Endvidere har anlægget:
* vendbar servoretning
* lærer/elev-drift
* diagnosedrift
* frit funktionsvalg
Anlæg med mulighed for att dette koster xun kf. 1.995r' (vejt. pris).
Der findes intet andet anlæg med tilsvarende muligheder - til så lav en pris.
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MULTIPLEX hovedkatalog 83
kan nu købes hos forhandlerne.
Alle 83 nyheder er indbefattet
i kataloget.

trading l/S

DK-8900 Randers
Tll. 06.42 58 15


