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Læs i dette nummer bl.a:
* Yi tester byggesæt til

JLIIIIOR og RC-UHU
* Lær at starte'med

gummitov
* Australsk VM i regn

og stormvejr
Modelflyveferie med
spænding og dramatik
EM-vindermodellen i
wakefieldklassen
Byggetegning til dansk
Easy-B rekordholder

Byg selv en Coyote - linestyret begyndermodel til 1,5 cm3 motor

- tegning og byggevejledning her i bladet!
Den danske l(Z il Kup6 som radiostyret skalamodel

&W

*

*



Ernuqner svævefly
- fra den enkleste til den mest komplrcerede.

fra håndstart til højstart.
fra f ritf lyvende til radiostyrede.

Alle kan ikke nævnes. men se følgende eksempler:

RC UHU

- nyheden, som du kan se omtalt og beskrevet
længere fremme i bladet med alle tekniske
oplysninger. En dejlig nyhed for såvel begyndere
som de mere erfarne og til en overkommelig pris.

DAN DY

- en god, gammel kending, som man aldrig går fejl
af.
Spændvidde 1.600 mm.
RC på højde- og sideror. Til højstart, skræntflyvning
eller til motorgondol.

ASW 22

- en supersvæver med færdig PERFEKT-krop og
mange færdige. formonterede dele.
Spændvidde 2400 mm.
RC pa højde-, side- og krængror.

AMIGO II
der i 17 år har været en af de mest brugte
svævemodeller her i landet.
Spændvidde 2000 mm.
RC på højde- og sideror. Til højstart, skræntflyvning
eller til motorgondol.

Mini-NlM BUS
Supersvæver i 2 udgaver, begge med PERFEKT-
krop.
Spændvidde (ribbevinge) 3.290 mm.
Spændvidde (færdige vinger) 3.500 mm.
RC på højde-, side- og krængror samt på
landingsklapper og slæbekobling.

Ernupner elektrofly
Elektrofly bliver mere og mere aktuelle, og her
omfatter programmet en lang række typer at vælge
imellem, f.eks.:

ASW 22 ELEKTRO
med faerdig PERFEKT-krop og superlette vinger.
Spaendvidde 2400 mm.
Færdig f lyvevægt max. 2.5 kg.
RC på side- og højderor samt motorregulering.

ELEKTRO.FLY
der bygges på traditionel måde - krop såvel som
vi nger.
Spændvidde 1800 mm.
Færdig f lyvevægt max. 1,7 kg.
RC på side- og højderor samt motorregulering.

E rn u p n e r )) H erregårdss@trr
Den rigtige julegave
til mig selv - fra mig selv.....
,Herregårdssættetu har på kort tid opnået et
nærmest eksplosionsagtigt salg, og næsten dagligt

Generalagentu r og i m port:

lb Andersen Hobby ApS

ringer forbrugere for at få nærmere tekniske
oplysninger. Se annoncen i Modelflyve Nyt 4/83,
hvor sættet beskrives grundigt.

Til ,Herregårdssættetu er håndbogen nu endelig
kommet. På 54 sider (30 x 21 cm) fortælles om
anlægget - heraf alene på 31 sider om
modulindbygning.

Til sættet kan leveres senderophæng og remme i

forskellige oredder samt superkorte special-
styrepinde, så man kan styre med tommelfingrene
samtidig med at man har fat om senderen.

Senderen kan naturligvis omstilles til gas-højre
eller gas-venstre og side/højderor i

overensstemmelse hermed.
Forresten - vidste du, at ,Herregårdssætteto kan

bruges sammen med modtagere og servoer i

samt I i ge t id I i gere leverede typer G raupner/Varioprop
sæt - helt tilbage til typerne med
sa m me n sti k/kanal de I e.

Nærmeste forhandler anvises gerne
(Vi sælger ikke detail til forbrugerne)9620 Aalestrup, tlf. 08-64 13 33



Skal du købe nyt Rc-anlæg?
Så tænk på: FUTABA kvalitet og design i over 20 år . ..... din sikkerhed

FUTABA RC-anlæg har været i Danmark i over 20 år . . din sikkerhed
FUTABA har tilbehør og reservedele i Danmark .. din sikkerhed
FUTABA kan levere fra dag til dag ..... din sikkerhed

Futaba FP-2M & FP-2MR

Futaba FP-4\{R

Futaba FP-4L

Futaba FP-7FG

"$

Futaba FP-SFG
s

din forhandler?Har du set FUTAB A tilbud på servo hos
Følgende servoer kan købes til rimelige priser nu:
FP-S7, FP-S10, Fp-S21, FP-S21H, Fp-S22, Fp-S121, FP-S121H.
Se specifikationer i det dønske Futaba katalog.
Benyt lejligheden til at efterse dine servoer.
Det er jo servoerne, som skal tage det store arbejde!!! Import & engros

Nu på lager igen:
FP-G132/152: Den gennemprØvede Rate-Gyro.
FP-S33/133: Mini-mini servo, vægt 19 gram.

FutaDai
Danmarli
Kastagervej 27, 2130 Herlev
Tlf. 02-91 01 01

Intel solg til private

- nærmeste forhandler oplyses



MULTICUT'2 - trper-saven for hobbyfotk
MULTICUT.2 er en universal-sav med høj
ydelsesevne, som åbner helt nye mulighe-
der både for håndværkere og hobbyfolk.
Takket være maskinens design og høje
materiale-kvalitet samt deI geniale ver
denspatenterede sysfern til at fastgøre og
spænde klingen, opnår denne super-sav en
næsten utrolig præcision og effektivitet.
Perfekte snit for både hårde og bløde træ-
sorter på 50 mm tykkelse, stå|, messing,
kobber osv. til til 10 mm tykkelse og plastik
på 40 mm tykkelse. lngen afvigelse og
praktisk taget ingen klingebrud.
Garanteret rene snit i såvel vanskelige kur-

ver som lange lige linier i emner på 5 cm
tykkelse. Nøjagtige lodrette snit, som ikke
kræver efterbearbejdning. Selv yderst tyn-
de materialer, f.eks. folier, skæres let og
upåklageligt.

Specialklinger er ikke nødvendige, fordi
MULTICUT-2 anvender almindelige 130 mm
lange klinger, som fås overalt.
lalt 76 kvalitetsklinger af forskellige typer
og f inheder følger med saven.

På trods af sin usædvanlige ydeevne er
MULTICUT-2 ikke farlig at arbejde med,
hvilket dens popularitet på skoler viser.

Se den arbeide

- De bliver hurtigt
overbevist!
M ax. male ilalety kkelse:
Blødt el. hårdt tr€e 50 mm
Hårde kunststoffer 40 mm
Kobber, messing, guld, sølv 12 mm
Halvhårdt stål 10 mm
Støbt aluminium 15 mm
Gummi 40 mm
Plexiglas 40 mm

Tekn i ske specit ikationer:
Max. savetykkelse: 50 mm
Fri arm: 365 mm
Bord indstilleligt: indtil 45"
L€engde x bredde: 465 x 245 mm
Højde: 275 mm
N4otor: 90 W, 220 V
Vægt: 11 kg

HEGNER SAVE DANMARK
v. Benny Nielsen. Strandgården 8. 1.th..2635 lshøj - Tlf.02-54 61 40

Min ønskeseddel

JULEN 1983

I år ønsker jeg mig:
! Akkukontrol ......................... kr. 56,-
! Af lader til sender og

modtager .....kr.124,-
n 12 volt akku til start-

kassen, på 6 Ah kr.282,'
n Lader til samme kr. 169,'
! Listeskærer ......................... kr. 38,'
n Skalpel med 5 blade (også

god til f læskestegen) .......... kr. 45,'
n Balsahøvl med 5 blade ....... kr. 28,'
! 220 volt tænd/sluk dagur

med mange muligheder...... kr. 178,'
n 12 volt minirundsav kr. 330,'
n 12 volt boremaskine, lntegrale

m. kuglelejer kr.230,'
! 12 volt boremaskine, Topi .. kr. 170,'
D Topi med tilbehør kr.240,'
n Multiplex COMBI PLUS fjern-

styringsanlæg kr' 2.400,'

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så ring
efter en gratis kopi til opslagstavlen.

Vi ønsker vores kunder en glædelig jul
samt et godt nytår.

JS teknik
Uglevang 52, 1.,3450 Allerød

02-27 55 51

Hvem kommer først til disse billige tilbud!
COX 0,8 cm' motor u/tank, KUN L85,- kr.
GLØDERØR, Danmarks billigste, KUN 18,50 kr.
DELTA FLY fra Graupner, KUN 950,- kr.
ROBBE RESONNANSRØR, 7,5 cm, til 15 cm3, KUN 198,. Kr.

Vi Yil være billigst .....
.... Derfor reducerer vi prisen på FUTABA SERVO S-22 til
- hold fast, venner! - KUN 119,25 kr. pr. stk!!!

.t ,

'

Vi kører tilbud på den bedste
;' af dem alle, Graupner Ultra
"1' Fly, KUN 850,- kr.

Multiplex
Europa Sport 4/6
4-kanals RC-anlæg (kan
udbygges til 6 kanaler) med
udskifteligt sendermodul.
Leveres på 35 eller 40 MHz
FM. Sættet indeholder sender,
modtager, 1 servo samt div.
tilbehør. TILBUD 1.098,- kr.

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, Tlf. 01-70 19 04

- Vi sender overqlt!



GODT NYT FRA IAVIONICI
AVIONIC har fået ene.
importen for WIK Modelle.
De viste modeller er
lagervare.
Stort katalog tilsendes mod
45,- kr. i frimærker.

JONNY - kr.500,-
Spv. 1500 mm. Vaegt 2.200 g.
Motor 6-10 cm3 2-takt, eller 10 cm3 4-takt.

CHARLY - kr.660,-
Spv. 1500 mm. Vægt 2.500 g.
Motor 6,5-10 cm3 2-takt, el. 10-15 cm3 4-takt.

Spv. 1500/1200 mm. Vægt 3.000 g.
Motor 10 cm3 2-takt, eller 15 cm3 4-takt.

PIPER CUB - kr. 680,'
Spv. 1540 mm. Vægt 1.800 g.
Motor 3,5-6 cm3 2-takt, el. 6,5-10 cm3 4-takt.

HUMMEL - kr.940,-
Spv. 2080 mm. Vægt 4.000 g.
Motor 10 cm3 2-takt, el. 15-20 cm3 4-takt.

SUPER TIGER - kr. 740,.

FLAIR's SCOUT SERIE:
PUPPETEER
spv. 1524 mm
30-45 2-takt el. 40-60 4-takt

BARONETTE
spv. 1245 mm
25-40 2-takl el. 35-50 4-takt

MAG NATTILA
spv. 1524 mm
30-40 2-takt el. 40-60 4-takt

Semiskalamodel af Fokker
Monoplane, kr. 590,.

LEGIONAIRE
spv. 1321 mm
25-40 2-lakl el. 35-50 4-takt

Semiskalamodel af Nieuport
17, kr.750,-

Semiskalamodel af Fokker
DRl. kr. 790,.

F{zi!-

CAP 21 skata 1:3,4

Bedste byggesætsmodel ved de
tyske mesterskaber i Stand-Off
skala 1983.
Det ideelle jumbokunstf ly.

Pris kr. 2.600,.

SSI gløderør Webra Bully
BULLY 35, tiI

Quadra
Quadra 35,

tilbud

methanol kr. 1.965,- kr. 1.295,.
BULLY 35, til benzin kr.2.395,- Quadra 50,
Krummere og dæmpere kr. 2.345,.
på lager. Tilbehør er

lagervare.

kr. 18,-
kr. 18,. ffi,

.%rq1
':%#k.

Køb dit FUTABA anlæg hos Avionic -seannoncensidess

r AVlONlc r o Violvej 5 o DK-8240 Risskov . Tlf. 06-1T so 44

GENERALAGENTURER:
MAGNUM ENGINES PRACTICAL SCALE
DIGICONT PCM WIK MODELLE
RODEL MODELLBAU

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00 til 17.00.
Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko.
Betalingsbetingelser: 8 dage netto.
Med forbehold for trykfejl samt større kursjusteringer.



Bliv medlem
af en modelflfv€-union!
I Danmark findes der tre modelfllve-unioner, der er sluttet sammen under Dansk Modelflyve Forbund,
nemlig: RC-unionen, Cl-unionen og Fritflyvnings-unionen.

Ved at være medlem af en eller flere af disse unioner opnår man en række fordele, som nok kan være
det - trods alt - beskedne kontingent værd:

* Man modtager Modelflyve Nyt som medlemsblad (og skal altså ikke betale abonnement - det er

inkluderet i kontingentet til unionen),
* Man kan deltage i den pågældende unions stævner og arrangementer,
* Man er forsikret mod at betale erstatning i sager, hvor man ved sin modelflyvevirksomhed har pådraget

sig ansvar for skader,
* Man kan benytte sig af den pågældende unions sekretariat,
* Man kan benytte unionens materiel,
* Man kan højne sin flyvestandard ved at tage diplomer eller certifikatprøver,
* Man kan let anskaffe sig methanol til gløderørsbrændstof,
* ..... og som noget af det vigtigste: Ved at melde sig ind i en af unionerne, gØr man unionen stærkere,

således at den med større vægt kan arbejde for rimelige vilkår for modelfly\''ere - det kan være
lovgivnin_esarbejde, miljøarbejde, internationale regler. sikkerhedsregler osr'.

Alle tre unioner er tilsluttet Kon-eelig Dansk Aeroklub og dermed den internationale luftsportsorganisation
FAI. Tilslutningen til KDA betl-der. at unionerne kan trække pa den ekspertise. som er samlet i
Aeroklubben. ar man kan benl-rte KD.{ som forhandler. hvor det er praktisk - og at unionerne indtager en

naturli-e plads blandt de ørrige luftsportsudø\'ere.

Vælg den rigtige union
Hvis din modelflyveinteress: er begrænset til 6n modelflyvegren, så er valget mellem unionerne let. Hvis du
dyrker flere af grenene, så Lan du blive medlern af to eller alle tre unioner. Du skal da betale fuldt
kontingent i en af unionern,:, men kan nøjes med reduceret kontingent i de to andre unioner (så får du kun
6t eksemplar af Modelflyve Nyt).

Kontingent og adresser på sekretariøterne
RC-unionens kontingent bliver i 1984 150,- kr. Indmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller
ved brug af kuponen herunder. Oplysninger om klubber og om RC-unionen kan fås fra sekretariatet:

RC-unionen, Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Ttf .06-22 63 t9

Cl-unionens kontingent bliver i 1984 125,- kr. for direkte medlemmer og 100,- kr. for klubmedlemmer.
Indmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller ved brug af kuponen. Oplysninger om klubber
og unionen kan fås fra sekretariatet:

Cl-unionen, Solitudevej 4, 4.th.,2200 Kbh. N
Ttf. 01-35 37 51

Fritflyvnings-Unionens kontingent bliver i 1984 100,- kr. for juniorer (medlemmer under l9 år) og 220,- kr.
for seniorer. Indmeldelse til sekretariatet, der også kan oplyse om klubber og spørgsmål om unionen iøvrigt.

Fritflyvnings-Unionen, Ålborggade 17,5. th., 2100 København Ø
Trf. 01-26 0E 36

Meld dig ind nu!
Hvis du ikke er medlem af en modelflyve-union, så kan du bruge en af kuponerne her til indmeldelse. Klip
den eller de kuponer ud, som du får brug for og indsend den eller dem til de pågældende unioner. Husk at
sætte frimærke på (portoen er p.t. 2,50 kr.). Hvis du vedlægger en check med unionskontingentet, så

kommer du til at ofre en kuvert på sagen - ellers kan kuponen sendes som postkort.



Brug dmne kupon,
ht'is du interesserer

dig for fntflyvn@!

\

.&,
Brug dmne kupon,
htis du interesserer
dig for linestyring!

Brug denne kupon,
hvis du interesserer

Kupon til indmeldelse i Fritflyvnings-
untonen
-; { - -.9 vi1 gerne indmeldes i Fritfly'r'nings-unionenl

\ar n:

{dresse:

Postnummer/by:

Evt. telefonnummer:

Fødselsdato:

Abonnent på Modelflyve Nyt ved udgangen af 1983: f Ja tl Nej

Kontingentet, kr. 100,- for juniorer, kr. 220,- for seniorer:
n vedlægges i check (send i kuvert)
n er indsat på postgirokonto 7 13 95 35

D bedes opkrævet

dig for radiosty'ing!

Kupon til indmeldelse i CL-unionen
JA - jeg vil gerne indmeldes i Cl-unionen!

Navn:

Adresse:

Postnummer/by:

Evt. telefonnummer:

Fødselsdato:

Hvis medlem af modelflweklub. da hvilken:

Abonnent på Modelflyve Nyt ved udgangen af 1983: I Ja I Nej

Kontingentet, kr. 125,- l- vedlægges i check (send i kuvert)
I er indsat på postgirokonto 5 20 87 69
tr bedes opkrævet

OBS: ,F/vrs man ønsker medlemskab af CL-unionen gennem en klub, skal det-
te ordnes af klubbens kasserer.

Kupon til indmeldelse i RC-unionen
JA - jeg vil gerne indmeldes i RC-unionen!

Navn:

Adresse:

Postnummer,/by:

Er t. telefonnummer:

Frcs:isdato:

H'.:r nedlem al modelflyveklub, da hvilken:

A1:::.;:: pa \lodelflyve Nyt ved udgangen af 1983: - Ja - Nej

K.-:::i-g=:,::. kr. 1,i0.- - vedlægges i check (send i kurert)
- er indsat på postgirokonto 3 26 53 66
- bedes opkrær et



Fritflyvnings-unionen
Ålborggade 17, 5.th.
2100 København Ø

BREV

t--

Fornyeke af
abonnemmt
for 1984
Med udsendelse af dette
nummer udløber abonnementet
for årgang 1983. Alle
abonnenter vil i løbet af
december måned få tilsendt et
girokort, som skal benyttes ved
fornyelse af abonnementet for
1984.

Abonnementsprisen for
årgang 1984 bliver kr. 82,- for
de seks numre, der udkommer.
Det er en - beskeden -
stigning i forhold til 1983-
prisen. Løssalgsprisen stiger fra
kr. 13,50 til kr. 14,50.

Vi beder om, at man fornyer
abonnementet senest tirsdag d.
10. januar. Forsinket fornyelse
af abonnementet kan medføre
forsinket levering af nr. l/84 -
og vil under alle omstændig-
heder medføre forøget
administrationsarbejde for os!
Så forny venligst til tiden -gerne i god tid!

Hvis man af en eller anden
grund ikke modtager et
girokort i løbet af december,
kan det rekr.ireres fra bladets
ekspedition.

OBS: -\ledlentrner af model-
_fl-t'veunionerne skql ikke forny
abonnement, hvis de fortsætter
sotn unionsrnedletnnrer i 198:4

- i så fald betales deres
obonnement viø kontingentet til
unionen.

Annoncepriser
for 1984
Modelflyve Nyts annoncepriser
stiger en smule i 1984. Her
bringer vi en kortfattet prisliste
til orientering. En fyldig
prisliste bliver udsendt til
bladets annoncØrer - og kan
rekvireres fra ekspeditionen af
interesserede.

Opslag(2x % side) ............. kr.3.400,-
% side ........... kr.1.750,-
% side ........... kr. 1.000,-
2x h spalte .. kr. I .250,-
% spalte ...... kr. 710,-
t/zspalte ...... kr. 430,-
Millimeterpris ................... kr. 4,00

--1

BREV

CL-unionen
Solitudevei 4, 4.th
2200 København N

BREV

RC-unionen
Rugmarken 80

8520 Lystrup



Modeff\ue I{yt 6/83
Her i årgangens sidste nummer kan
man jo fristes til at gøre siatus o\ e:.
hvordan året er gaer ior \1.-cei:-ile
Nyt. .... Ganske kon.
Tak, det har ræret ei gcl: a:. \-i har
fået meget stol lra :æsere. sorn
uopfordret har indsend: a:rikler.
Dette kan ioihal:::li5 :onsærre.
Mærkeligt nok har rl .aer meget få
billeder - hvad deiie nummer også
afspejler. Send meger gerne gode
modelfllrelotos ril os - ri returnerer
dem efter brugenl
Økonomisk er det også gået rimeligt,
så vi kan nøjes med en prisforhøjelse
for 1984, som næsten holder sig
inden for den omtalte 490-ramme.

_eodt sted a: ::::.-.
passende mo:.-:.

Ellers ma ma: :-.-_'-: :::: - :.
Ti og refera; -:: t:::.. -: .:-
under meddele:;;.:-= '-: -. ,

som man kan :l:-*= :: -:i;

Jørgen Korsgaards rekord-model i
Easy-B klassen fortjener at blive
kopieret af mange indendørsflyvere.
De får nu chancen ved at slå op på
side 20-21 og gå i gang med
byggeriet.

VM for fritflyvende var i år uden
dansk deltagelse - når man har læst
Arno Hackens referat side 27, fristes
man til at tilføje - heldigvis!

De russiske wakefields ved EM i 1982

var i særklasse. Jørgen Korsgaard har
tegnet en af dem - vindermodellen

- og Jens B. Kristensen skriver om
den fra side 39.

I :l- r.3lll'=::=.:: :e mOdelfl n e-

--:.-.------..: T::p håide iar mindst en

-;.lor-ere. dansk rilskuer. Det var

Poul Lillelund, som skrirer om sine
oplevelser fra side 1-1.

Umiddelbart derefter - pa side 17 -giver John Olsen i tekst o-e tegning
anvisning på, hvordan man starter
RC-svævemodeller med gummitor'.

Bent Lund har bygget en flot
skalamodel af KZ lI Kup6. Han
fortæller om model og fly fra side 22
og Jørgen Korsgaard har lavet en flot
tegning til.
I serien af svævemodel-test er Steen
Høj Rasmussen nået til RC-UHU og
Junior - læs side 34.

Mere svævemodelstof på side 43,
hvor Preben Nørholm fortæller om
nye profiler, radiostøjdæmpning mv.

På side 45 fortæller Hans R. Grønne
om en modelflyveferie, der gav store
oplevelser - dramatiske flyvninger
over tysk og jugoslavisk jord og
klipper.

Ole Hilmer Pedersen slår på side 42
et slag for at man lærer at flyve, når
man starter på RC-modelflyvning.
Med risiko for nogle ØtetæYer -
men også med chancen for at højne
standarden hos nye modelflyvere.

Fyldig orientering fra RC-unionen
kan man lå r'ed at blade om til side
55. tage læsebrillerne pa og bare gå i
gans .....

Redaktion:
Per Crunnet (ansr-), \l::.:::: . :-

5610 Assens, 09-71 :i 6:
Bjørn Krogh (radioittrin:). ' :, . - -
Benny Furbo (line(r\nn!). - :: r .,
Jørgen Korsgaard (frirflyr i.::,

009 49 46 08 68 99 (fra D:::::r

Faste RC-medarbejdere:
Jørgen Braaby(\\æremodslj::, I . ---
Steen Høj Rasmussen (s\æ\enNi-:: ::; -:
Ole Meyer (molormodeller). 0l--: :: -

Preben Nørholm (sværemodeli:r).
Flemming Pedersen (motorer, juma..r. , :,-,: - L

Medarbejdere ved det(e nummer:
Tom Christensen, Frank Dahlin, Hant R. C:t:::. \:if H:a.
ken, Stig Henriksen, Jens B. Kristensen, Ktr:: l-::.::. H:intng
Laurilzen, Poul Lillelund, Bent Lund, John Oi.:i. P,: S. Oi.tn.
Ole Hilmer Pedersen, Palle Pedersen, Xlaui Per::.:n. Jrn Prr.j.
sø, Hans Rabenhøj, Jesper B. Rasmussen.

hintor og elspedilion:
: :,,: :::::: \foJelllr\. Nlt,
\1::.::;:l!\.j 17, 5610 As\ens.
?--.:;i:.rloiro: 1 16 1011.
;.:.09--l :8 68 (hrerdase 14-16).

I dgirer:
D3n:L \Iodelfl )1e Forbund
Elmedalen ll, 35.10 Lynge.

Abonn€ment for 1984 (6 numre) kosler kr. 82,-, som indsærres
oi bladet-s postgirokonto.

l.ø\salg: \todelflyve Nlt forhandles i løssalg i større kiosker lil
lr. 13,50 pr. stk. Kioskdistribulion: Dansk Blad Dislriburion,
rlf. 0l-13 30 45.

Il!tning:
\lodelflyte Nyl sendes til abonnenterne gennem Avisposlkonlo-
rer. Ved flyrning skal abonnenter derfor meddele der lokale post-
kontor, at man abonnerer på bladet - dercfter sørger poslkon-
toret for, at Avispostkontorcl får mcddelelse om adresseændrin-
gen.

Udgilelsesterminer:
Modelfl!\e N!t udlommer i tc'5rnJ:1.<n:l n,irlJ::n: iet'ruar.
april, juni, augusl, oktober og de;cnrc:r. \rnoir..Dr.iteriale.lal
!ære os i hændc scncit en minad iJr iruir\a:.an.

Oplag: 4.500 ekspl.

Ssts, montage, repro: H.P. S:li I S. \...n..
Trr-k: A-Of fser, Hol\iet'r.r.

Materiale til l\todelflrre \1t:
lndlæg og anillcr iil \lo.irlirr: \r: .:;r.i:. trl hlaJctr adrcsse.
N'leddc['lrcr. dcr.l:] rn,i-r: :ri;:: n:r;:itlyrcuni(rn.rnci oliiciei-
le m!'ddelclier. 'lill dr; .iiJi' ::i J3 r.:_:..ilJcnJL'Lrnioncrs sekre-

tariatcr. R!'JJllia:ai a:::-::: .:; ii:i: -lili\.rr lor uopfordrcl ind-
sendl ntal.'riel:. iiia:: !i iJ: r..::. r:J.t:l

RedaLlionen .luiler J. :rr I l-l9Sr.
Dead-line for nr. I 8.1: i i-19!J
l\todellllre \!t I El !iio::ri:r.: firno lchruar 198.1.

Forsid€n: En m..;:;. c:r li.!\.r !in mand, niir dcrt ikke løfter sig

al ('E!'n lrf,ti. ll:r cr mu.lelmandeD Jens Ol\cn, der løftcr sin

egcn C{P :l lrl ,tr.'lor foltrgrafen.



-:,-.-

bestemmelser. Det koster 500,- kr. at lå afprøvet
et fabriksbygget anlæg af P&T. Hvis anlægget
ikke kan godkendes, er beløbet spildt. Hvis man
får et anlæg kasseret, kan man måske ændre på
det og prøve at få det godkendt endnu en gang

- men det koster nye 500,- kr. hver gang man
forsøger.

Lad os derlor på dette sted slå fast: Det vil
kun i ganske særlige tilfælde være rimeligt, at
man forsøger at få et fabriksfremstillet ))gam-
melt< anlæg godkendt til brug efter de nye be-
stemmelser. Sandsynligvis bliver anlægget kasse-
ret, og du bliver 500,- kr. fattigere på spøgen.
Glæd dig i stedet over, at du har kunnet bruge
dit anlæg i mindst 5 % år efter de gamle bestem-
melser.

Hvis dit anlæg er hjemmelavet - eller mere
præcist - ikke-fabriksbygget, kan du få det af-
prøvet af P&T uden at betale afprøvningsgebyr.
I sådan et tilfælde er det selvfølgelig dumt ikke
at prøve, om det går. Du spilder højst portoen.

Til slut: Lad være med at bruge dit gamle an-
læg ulovligt. Det er forbudt at sætte strøm til et
radiostyringsanlæg, der ikke er godkendt efter
det nye cirkulære. Så lad være med at gøre det.
Du skader kun det tillidsforhold mellem P&T og
fjernstyrings-brugere, som de nye bestemmelser
bygger på.

TRÆKKER I LANGDRAG - Vi var lovlig op-
timistiske, da vi for nylig skrev, at nu var fl) /e-
pladsproblemerne for Holbæk Modelflyveklub
løst. Det viser sig nemlig, at kommunens miljø-
udvalg ikke har villet træffe en beslutning om at
g;rv klu:bcn riiladclse til at ben)tte noget kom-

=-:.:l'--:, ...;:r :rrci..':ig llyrcnl:ds. I stedet

::: -:...-:;: --l:1.:l'.li ::-::1 -i. \a::::;l-a3lb:-
-:.::.:.:.. :.: :i:: :i:r:. -- . :.-.!::r::.:.
::_:: ::----:._i. i\,-::<: --.:- i-l:.-_:- :: :: ::-r>:.
:1 i: :.: ;...: . :..-.' -;; ::::. :--.:: -:.-::.: ::. r. -':-
n-.Un:, leS:r'r:-::n. n:en iå,an-q: ræ ri:: .r: :e:f :-
iigheden i iorraltningen ikke i Holbæk.

Når der kun er tale om en foreløbig flyre-
plads, hænger det sammen med, at Holbaek -ligesom så mange andre kommuner - for tiden
lægger kommuneplan. Og før denne plan er ud-
arbejdet, vil man ikke give modelflyveklubben
en blivende flyveplads. Og det kan man næppe
bebrejde kommunen.

Preben Davidsen fra klubben fortæller, at
man bittert har fortrudt den ærlighed og gode
vilje, som man i begyndelsen af flyvepladshisto-
rien udviste over for kommunen. Man lavede

nemlig nogle støjmålinger på klubbens gamle
plads. Til disse målinger havde man mobiliseret
klubbens største og absolut mest larmende mo-
del ud fra en betragtning om, at så blev det i
hvert fald ikke værre. Og selvom der i støjrap-
porten udtrykkeligt står, at dette fly rar ar.vpisk
for modelflyveklubbens virksomhed, da det
kunne støjdæmpes yderligere, er disse målinger
blevet lagt til grund for alle senere diskussioner
om støj og modelflyvning i Holbæk.

DREMEL DEKUPØRSAV - Tilfældet har
spillet Modelflyve Nyt en fabriksny Dremel de-
kupørsav i hænde. Det er den seneste model med
forstærket arm og standardudstyr. Vi sælger den
nogle få kroner under den udsalgspris, som man
er vant til at se på dette udmærkede stykke mo-
delbyggerværktøj. Interesserede bedes ringe til
redaktøren på 09-71 28 68 i telefontiden kl. l4-16
på en hverdag.

BLUE PHOENIX - En lille korrektion til Steen

Høj Rasmussens testrapport om den svenske 2-
meter svæver Blue Phoenix, som vi bragte i sid-
ste nummer. Af testrapporten fremgår det, at
Phoenix'en ikke kan rumme to normal-servoer.
Dette gælder kun, hvis man indbygger luftbrem-
ser eller vil har e plads i kroppen til, at dette sene-

:v kai ladr'.rg gore. Hvis serroerne til højde- og
.i;-:..: :.:;::e. ei:er hinanden i kroppen, kan
::: ..: .:;:: lr' ir'lll3i:3lrO:f. \'i beklagef, at
:::.:::..=.::\:i:: iir: rOm mEd ifappOften,

GODTORDIGE\ - Pa RC-unionens repræ-
sentantskabsmøde enedes man om at oprette en
særlig styringsgruppe for >hobbyflyrerne<,
>søndagsflyverne< - eller hvad man nu kalder
de modelflyvere, som ikke mener, at konkurren-
ce er den dybeste mening med modelflyvning.
Udvalgets navn var der en smule diskussion om

- det mest fængende forslag kom - i frokost-
pausen - fra Herbert Christoffersen, der men-
te, at det jo skulle v?ere en modvægt til Sports-
ligt Udvalg, hvorfor man passende kunne kalde
det nye udvalg for Usportsligt Udvalg.

f{ylæder
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GODT NYTAR - Via Modelflyve Nyts japan-
ske forbindelse har Futaba Import Danmark
kunnet sende ovenstående fine hilsen til sine ja-
panske forretningslorbindelser. Der står: >Vi
ønsker alle et godt og lykkebringende nytår og
tak lor hjælp og venlighed i året, som snart er
slut. <

Vi på Modelflyve Nyt gør hermed disse ord til
vores egne og retter dem til læsere, annoncører
og medarbejdere.

RC-ANLÆG - Om kort tid - ved indgangen
til det orwell'ske år 1984 - bliver det forbudt at
benytte radiostyringsanlæg, der er godkendt ef-
ter de >gamle< bestemmelser, dvs. efter >Cirku-
lære om radioanlæg til fjernstyring af modeller
mm., april 1963<. Anlæg, der er godkendt efter
disse bestemmelser, har en af P&T udstedt sen-
dertilladelse, som inddrages ved udgangen af
1983. Indehaverne af sendertilladelserne skulle
på nuværende tidspunkt have modtaget medde-
lelse herom direkte fra P&T.

Enkelte af disse >gamle< anlæg er muligvis
godkendt efter de nye bestemmelser, der findes i
>Cirkulære om radioanlæg til fjernstyring af
modeller mm., august 1977<. Det kan man un-
dcrsøge ved at kontakte importøren af sit >gam-
le< anlæg og spørge. Hvis anlægget er typegod-
kendt efter det nye cirkulære, kan importøren
forsyne det med de nødvendige godkendelses-
mærker, og man vil kunne fortsætte med at be-
nytte det.

Hvis importøren ikke har en godkendelse på
anlægget, kan man selv forsøge at få det god-
kendt, hvis man mener, at det opfylder de nye

l0

BøGER OM FLYVNING - I Danmark ek-
sisterer der et bibliotek, der udelukkende be-
skæftiger sig med fly og luftsport. Det er
Kongelig Dansk Aeroklubs bibliotek, og det
findes i KDA's bygning på Roskilde Lufr
havn (som ligger i Tune og iøvrigt hedder
Københavns Lufthavn, da den er tænkt som
aflastningslufthavn for Københavns Luft-
havn, der ligger i Kastrup og som absolut ik-
ke hedder Kastrup lufthavn ...... Forvirret?

- så glem det ..... adressen står nedenfor).
KDA's bibliotek er et særdeles velforsynet

fly-bibliotek. Der er mange bøger af interes-
se for modelflyvere - også selvom man ikke
er interesseret i >rigtige fly<.

KDA's sekretariat har oplyst over for Mo-
delfllve Nyt, at alle medlemmer af KDA kan
benytte biblioteket gratis. Hvis man ikke kan
hente bøgerne selv, kan man bestille dem og
få dem tilsendt med posten. I så fald betaler
KDA portoen den ene vej, mens man selv må
betale returportoen. Man kan derimod rkke
f å bøger fra KDA's bibliotek leveret gennem

sit kommunale folkebibliotek, da fly-biblio-
teket kun er åbent for KDA-medlemmer.

Hvem er så KDA-medlemmer? Det er alle
medlemmer af Fritflyvnings-Unionen og alle
medlemmer af RC-unionen. Desuden er de

medlemmer af Linestyrings-unionen, som
har gyldigt sportslicens også medlemmer af
KDA.

KDA's bibliotek har for temmelig lang tid
siden udarbejdet en bogliste, som man kan
få tilsendt ved henvendelse til KDA's sekre-
tariat. Listen er desværre ikke komplet, da
biblioteket har anskaffet en lang række bø-
ger siden listen blev lavet. Men på sekretaria-
tet oplyste man, at en revideret liste snart
bliver udarbejdet - indtil da kan man rekvi-
rere den gamle.

Skriv eller ring til:
Kongelig Dansk Aeroklub
Københavns Lufthavn
Postbox 6E

{XX) Roskilde
Trf. 02-39 08 11



19 TIMER I LUFTEN - Den velkendte engei-
ske fritflyver John O'Donnel har i sommer -.a:
en helt enestående varighedsrekord, som de.-
værre ikke kan godkendes som sådan, da mocel-
lens flyvetid ikke er målt på stopur - eller at :r.
officiel tidtager. Ved en klubkonkurren!3 s:;:i--
de John i fly-off'et med en A1-model uc:: i;:-
mikbremse. I England er et fly-off nenlig ..::i:-
lig, hvad ordet egentlig betyder: Flp io.l D::
deltager, der får den højeste tid. r ind;:. \1rr:;--
len fik selvfølgelig termik og for:rari: :;::ig:
opad, samtidig med at den lang:on: i:;'. ::c
mod byen Wakefield (ai alle .:ej:: :

England ....). Klokken var 6 on a--:;,--::.. ca
man definitivt mistede modellen a: .i:.:;.

Tidligt næste eftermiddag bler Jr.rr :::5e: op
af en herre, der havde fundel han> :;cr;:l. O_i ik-
ke blot det - modellen rar kon::: :lr,.ende
forbi finderens spisestuevindue. i.:,:D foir iani-
lien var ved at være færdige n:c :: sci:e iro-
kost. Modellen havde fløjer lra kl. ;:.. lS ien ene
dag til kl. ca. 13 den næsre - Lrg d3n h3\de
))overnattet( i stor højde orer b1en. som åben-
bart har afgivet tilstrækkelig meger rarme iil ar

modellen nogenlunde har kunner holde hojden
natten over ......

oeeeee
TY\GDEPUNKTER SAVNES - Når man i
risse udenlandske tidsskrifter viser tegning til
nodeller. som er udgivet som byggesæt eller må-

'ke 
,,k:in., som b1'ggetegning, sker det ofte, at

mal :j::.-.;: :: \esentlis detalje på tegningen, så

ing:.-r iar. :r_:-:: :.odcllen og få den til at flyve

- :i,i.; ;:.: :,:::: : :r eri fald. Denne lille de-
:al_::: :- :.;:-:--. .:- S,.:-i: clu have r,æret ude
fof :.::= -:--"; ': - .: r.::.:i-:rli:k Chaut'iniS-
me. :: )'1-r:. 1-. .: '. I : : ..: :t::lCen ned
h;eip. H.- al :- ---..: -_.l-t,:! --:. .--:t dU

I'a: i.:::- --:' - --- -- -- ---' :.:-:.
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TYSK GRUNDIGHED - er hvad der kendeteg-
ner Graupners instruktionshåndbog til >herre-
gårdsanlægget<< Varioprop Expert FM 6014. Vi
har lånt en instruktionsbog af den danske
Graupner-importør Ib Andersen Hobby - og er
blevet imponeret. Der er anvisning på, hvordan
man programmerer sit super-anlæg, man kan se,

hvordan de forskellige mixnings-muligheder
fungerer og indstilles, man får en komplet over-
sigt over, hvad anlægget kan foretage sig, osv.,
osv. Ib Andersen fortæller, at instruktionsbogen
kan fås ganske billigt ..... den følger med, når
man køber sit herregårdssæt!

RC-SPIL - Under overskriften >VN{ i vinsjjj<
:krirer Erling Stavdal en række kloge betragt-
:..:._::r on: el-spil pa basis af sine oplerelser red'.'.: ' a:B - E::.:::i. {:::\ier kan læ:es i i;t

r'dnnlc\if,q 
lvlADF l

NY ROSSI - Det forlyder fra Italien, at motor-
fabrikken Rossi netop har introduceret en ny 1,5
cmr-motor ved nar,n Rossi R09 FI - altså en

ironl::d.ugninginolor. \'Celsen siges at li,ege på
'.i H( .:: -S.1'(^v.) a:*:1.. niir. \loiorens ræst

-i --.-

TRLED:SO\ I\O\XLRS - Den kendte byg-

f ::---:l:-lJ-Jii: Sren E. TruedSsOn gik i som-
:.- r.i:.ir.s. Dei har imidlertid ikke betydet
.:a:dsning ai produktionen af bl.a. de velkendte
siæremodeller Abdul og Mustafa, idet Jan-Olle
.{kesson (der hele tiden har stået ved maskinerne
hos Truedsson) har overtaget virksomhedens
maskiner og rettigheder. Jan-Olle - bedre kendt
som gas-flyveren Julle - fortsætter produktio-
nen, så vi forhåbentlig fortsat kan få de gode
byggesætsmodeller her i landet.

52:22 FLYVNING - Og her taler vi om inden-
dørs mikrofilmmodeller. 52 minutter og 22 se-

kunder var, hvad den kendte engelske inden-
dørsflyver Bernard Aslett præsterede i Carding-
ton hargar nr. I d. 10. juli i år. N,lodellen var en
>Open<, dvs. en model, der falder uden for
FAI's modelbestemmelser (65 cm mar. spvd.,
min. I gram modelrægt). Bernards rekordmodel
vejede 1,185 gram, \'ar forslnet med en motor
på 1,32 gram og denne \ar snoet 2.080 omgange,
hvilket altsa gar mulighed lor rekordlllr'ningen.
Modellens spændridde rar ca.35,5 inches, hvil-
ket svarer til ca. 90 centimeter. Dermed kan man
sammenli_ene Bernards rekordmodel med den
model. som Karl-Heinz Rieke fra Vesttyskland
satte \erdensrekord med d. 22. sept. 1962 også i
Cardington. Rekorden rar dengang 45:40 - og
det var en FAl-rekord, efter FAl-reglerne den-
gang tillod spiendvidder på op til 90 cm og ikke
opererede med rægtbegraensninger.
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RC-skaia.:=.:- :.

bedste halrd.ei. 8..-.. . .:.-_-
en tredieplads (::::: =. - 

"
tal i den siari:k: :=:.=--. .
iom nr. I 1. I I .._: .: :

Bjarne Anderre;: :; !.- - . _

fin standard i da:.i. ... ,'-
fik iøvrigt prisen :.'- :-.. - .

en lynreparation :-:::: .:
hans velkendte \\ -:-:::
\lodell Informaiitrn .:- - ^ -
del.

FORÆLDELSESFzu\T -modtaget et par ulii3i-- .:
RC-stævner, der bler i.'_ ::
slæb stævne d. 5. juni. :=:
Dahl Christensen forl; ?::-
mussen. På trods af. ai.:=.-:
gende hold og iføl,øe rei;:":=.
vil vi ikke bruge plads i: :: ':
det må betragtes som i(\:=.:r'

Det samme gælder åre:s C
blev fløjet d. 25. juni i i.:.:::
vandt A-klassen foran Jørn Sl.
sen, mens Jens Aabo vandr B-r.r.::;. :o::r H.
Caspersen. Vi håber, at ingen a: c::_:::e: bærer
nag over, at også dette referai udg:r p,sa. mang-
lende aktualitet. ...... Havde der så bare ræret
billeder med, kunne vi have orerreiei der endnu
engang.

rr 
- .: ---,.r:-:1-

ruidiud prisen på 95

Bestil fra NAK, Karl
9514, Egertorvet, N-

L{J SORE\SE\ - kendt for sine glasfibermo-
::.-:: ::a ilrmaet Fibaero - har ladet os vide, at
:.":.ru _qodt kan afse tid engang imellem til at ta-
;: :i i kiubber og fortælle om fremstilling af
;i:siibermodeller. Kaj kan kontaktes på tlf.05-
31 26 56.

\Il L-{R - En af vore læsere, der foruden mo-
delfllr'ning også beskæftiger sig med windsur-
iing, har oplyst, at mylar er almindeligt anvendt
til sejl til windsurfere. Han mener derfor, at man
kan forsøge at købe mylar til beklædning hos
lirmaet Neil Pryde Europe, Søllerødvej 58, 2840
Holte, der til daglig fremstiller mylar-sejl.

Samme læser afslører sine maritime tilbøjelig-
heder ved at medsende en umådelig vandet vits:
>Og så var der modelflyveren, der blev diskvali-
ficeret pga. doping!< ......

l1



VELVOKSEN JUMBO - Spændvidde 6.-10 m.
længde 4,60 m, vingekorde 1,0 m, r'ægt -15 kg, to
motorer: en 66 cm3 med 24x10" propei. der
trækker og en 54 cmr med 22x12". der skub-
ber. Det er de væsentligste tal bag denne krart-
skalamodel af Dornier \\'AL -+1. Dette mon-
strum er bygget af modelklubben Cerstheim i

Alsace, Frankrig. I Danmark er det ikke tilladt
at flyve med modelfl1, der rejer orer 20 kg, så

hvis nogen skulle lorelske sig i Dornier'en, vil vi
anbefale en 1:6 skala-model, der nok skulle kun-
ne presses under r'ægtgrænsen.

DEMENTI - Fra relunderreitede kilder i Sreri-
ge har l\,lodelfl1,r'e N-vt modtager underretning
om, at flFe\'ægten på den Good-Year model,
som vandt Limljordsstævnet 1983 ikke som op-
givet i referatet i nr. 5/83, er 650, men kun 450
gram. Det er jo noget lettere. Tre uger efter
Limfjordsstævnet satte modellen ny personlig
rekord for sin pilot og mekaniker. Tiden blev
4:23. I Sverige rakte det dog kun til en femte-
plads.

SVENSK F3B-HOLD - De svenske RC-svæve-
flyvere har holdt udtagelseskonkurrence og af-
gjort, hvem der skal være på landsholdet i 1984's
konkurrencer. Seniorholdet består af: Joakim
Ståhl, Torgny Carlsson, Bengt >Blippen< Jo-
hansson og Aulis Lehtinen som reserve. Junior-
holdet er Stefan Carlsson, Magnus Johansson og
som reserve Mikael Olsson. Joakim Ståhl er ju-
nior, men fløj udtagelseskonkurrence både som
junior og som senior - og vandt begge dele. Så
ham skal vi nok høre mere til i 1984.

SVENSKE MESTRE - Ved de svenske fritflyv-
ningsmesterskaber i FAl-klasserne blev det til
sejre til garvede veteraner. Ulf Carlsson tog sig
af FlC, Bror Eimar af FIB og L. Larsson af
FlA. Kun i FlA lykkedes det vinderen - som
eneste deltager - at flyve fuld tid. FIA junior
blev vundet af Per Findahl. Mest bemærkelses-
værdigt er det måske, at deltagelsen til de sven-
ske mesterskaber ikke var meget større end til de
danske, der blev afholdt to uger tidligere. I Dan-
mark var der f.eks. l8 deltagere i FlA, i Sverige
var der 19. I FIA jun. var der i Sverige l0 delta-
gere, i Danmark var der 9 deltagere i A2-beg. Til
svenskernes undskyldning skal det dog siges, at
de måtte undvære hele deres VM-mandskab, der
fløj i Australien, mens SM'et blev afviklet.

t2

LETELSE .... - Hvis et forslag fra Frankrig
til CIAM-mødet, der afholdes i Paris d. l.-2. de-
cember, går igennem, vil det blive noget lettere
at deltage i internationale konkurrencer frem-
over. Frankrig foreslår nemlig, at man i den offi-
cielle FAI-kalender fremover sætter en kontakt-
adresse på til arrangørerne af hvert stævne. Der-
med undgår man som deltager at skulle kommu-
nikere gennem arrangørlandets aeroklub, hvis
man skal have oplysninger om stævnet - og det
kan sandsynligvis i en del tilfælde spare tid.

VM-I9E5 - Et af de få lande, der endnu ikke
har været nævnt som mulig arrangør af VM for
fritflyvende modeller i 1985 har - som det hidtil
eneste - rent faktisk afgivet tilbud om at afhol-
de mesterskaberne. Det er New Zealand. CIAM-
mødet i starten af december vil afgøre, om new
zealænderne får lejlighed til at forsøge sig i rol-
len som VM-værter. Hvis det bliver tilfældet,
skal mesterskaberne afholdes i Kaiapoi eller
Darfield. Og tidspunktet bliver om efteråret -
lokal tid - nemlig i marts måned (som bekendt
ligger New Zealand på den sydlige halvkugle).
Det danske hold får en let rejse - det skal bare
grave sig tværs igennem Jorden. Så skulle det
dukke op på New Zealand meget tæt ved flyve-
pladsen.

KÆMPE FLY-OFF - Den jugoslaviske kon-
kurrence i Livno tiltrak 7l deltagere i FIA-klas-
sen. Af disse gik 2l til fly-off efter 7 maxer. Der
skulle fire fly-off runder til for at finde en vinder

- det blev Stanislarv Kubit fra Polen, der fløj
410 sek. i 7-minutter: siarten.

),PLANBUCH< - Den tyske arrangør af EM
for fritflyvende 1982 har omsider fået fremstillet
den lovede tegningssamling. Den sælges til kun
15 DM fra Luftsportclub Zi.ilpich 1956 e.V., D-
5352 Ziilpich, Vesttyskland.

Den lave pris taget i betragtning er bogen nok
værd at investere i - ikke mindst for deltagerne,
der kan glæde sig over at få en komplet resultat-
liste med i købet. Det skal dog tilføjes, at tegnin-
gernes kvalitet er meget svingende. Og en række
af de viste tegninger har været set mange gange

tidligere. Vi er desuden i tvivl om, hvorvidt alle
de viste modeller virkelig var med ved stævnet -
og om det var de modeller, der blev fløjet med.
F.eks. havde vor egen Per Grunnet sin Cirkeline
med - som trediemodel. Og han benyttede den
kun i et par trimstarter (hvor den ikke fløj særlig
godt.....)!

Ca DiAl6Rr nrr i...'"' t

Jcr L] i tlurtil

Fi l. f&i(io. Aa..toure i'i!.ii.'..

TISSANDIER-DIPLOM - Modelflyve Nyts re-

daktør Per Crunnet fik på RC-unionens repræ-

sentantskabsmøde overrakt FAI's >Paul Tissan-

dier<-diplom som et anerkendelse af hans ind-
sats for kommunikationen mellem danske mo-
delflyvere gennem redaktørjobbet. Diplomet
med overrakt af KDA's lormand Soren Jacob-

sen.

I \ ILDE\ SX\'- e: :::.en qå eil ut:aditionel ju-
:ii=::r:'lrg. ;:: -:;: ' c. : anlein:ng af Kongelig
D:.-..i .{::.-i.-:::. -j-a:.1u'o:læum. \Ian har fået
::- :=r-t.: :,-:::::::: .t: ;OU:nali:tef til at Skfivg

,.:r- d:::: .rrier els:: I fååindelse med forskellige
af de luflsponsgr.n.. som iummes under KDA's
parapll. Bogen er på 160 sider og den skulle iføl-
ge planen udkomme d. 21. november - altså
være ude når dette læses. Den tilbydes til KDA's
medlemmer til særprisen 98,50 kr. plus evt. por-
to 8,- kr. - Den normale salgspris bliver 148,50

kr. Bestil >l vilden sky< fra KDA Service, Post-
box 68, 4000 Roskilde. Angiv i bestillingen navn,
medlemskabets form (hvilken union man tilhø-
rer) samt ønsket betalingsform (crosset check
kan vedlægges bestillingen).

EKSPANSION - Som nævnt i nr. 5,/83 passe-

rede RC-unionen i sommer medlem nr. 2.000.
Pr. 18/10 var medlemstallet 2.071. En statistik
viser, at unionen er vokset med gennemsnitlig
ca. 170 medlemmer om året siden 1979. Hvis
denne tendens holder, vil unionen altså kunne
hilse på medlem nr. 2.500 omkring udgangen af
I 985.

VM I F3A - VM for radiostyrede kunstflyv-
ningsmodeller blev i år afholdt i Pensacola, Flo-
rida, USA i midten af oktober måned. Jungle-
trommerne har meddelt, at det lykkedes Hanno
Prettner at vinde nok engang - årets overraskel-
se kommer allerede på andenpladsen, som blev
vundet af den kun 18-årige vesttysker Bertram
Lossen. Dave Brown fra værtslandet indtog tre-
diepladsen. Det er som bekendt sidste VM, der
fl)nres efter de gamle regler - næste VM i 1985

bliver afholdt med det nye vendeprogram som
grundlag for flyvningen. Så bliver det jo interes-
sant, om Prettner kan bevare sit forspring over
resten af verdenseliten, eller om yngre kræfter
presser sig forbi ham.

MICAFILM - Som dr't rr- :I'::'-:!: :: ::.:Lr:.J3r
her i bladet, sælg.r .A,\:i..J .ien :1: oekiæd-

ningsfolie "\Ic:irl;: ::: F,::: Pr.-,jucts. \Iica-
filmen :u.krii:: ::g ::: alcre kommercielle
kun.:.ri.;-t:ii=cr.ingsna:erialer red ikke at ha-

si"i".., rl ;i,
J

Planbuch
P lan-Bo o k



ve lim påført >fra fødslen<. Når man skal be-

klæde med materialet, starter man med ai .n-.1::
lim på den struktur, der skal beklæde'. De:.::.:
lægges filmen på, og man fastgør filn:n ;3 :=:-
vanlig vis med et passende \arn: :::'J.':::.

Vi har set indtil flere beg::i:::.:: r:--i:.:: ::
produktet i udenlandske iid::r:::::: - :_:.:.::-.
esserede kan rekrirere \c.:-:;::r :=:.:.=.: ':=
Avionic.

ANTARES - Det er na.:.:: :a l:: i-::-', :-:.
svævemodel iC:n a:::.i:::i: -.r. .--r;:-r.:-
se, altså mod:ll:::::- J:. --=:.:..::.:= .':::.
ca. 250 cm. Al:=::- :: :: : r;: i:.i:--; -'::.--:.i-
ret model i siii :.;:;..:. ...:,::- l-:..::..=:;:
Metrick fra sanne i:a.:-:::-: \1:::.:--:-.: \)r
regner med ai lå e: r=::..:-.: .:=::::::::::::l-
rid.

HøJSTARTSLI\ER - :i.,-.. i C':.':.:;. r:: er
medlem af RC-union::.: r:..::::.;:-;;t ior
svævemodeller, har indk..:: .. .:,'::: (r i.iiJm
højstartsline ti I brug på ei-::: . r :: i..':.< -::: i-.;er.
Linen hævdes at være af hcl ir =':::: - ::: :r ia-
le om polyamid-line - den hai :it a-::;li:.i,s lil-
fredshed været anvendt red D\I: S3. L:nen fås i
længder på op til flere kilometer uoen kluder el-
ler samlinger. Prisen lor f.eks. .{00 merer 1.0 mm
line er 110 kr., mens 400 meter 1,2 mm line ko-
ster 150 kr. Hans kan desuden tilbl'de nogle få
omløbere med stor diameter til 165 kr. srlkker.
Interesserede kan henvende sig til Hans R. Grøn-
ne på tlf. 06-25 00 67, bedst mellem kl. 18 og
I 8.30.

RC-EL-FLYVNING - Fremtidens RC-flyvning
..... siger nogle. Interesserede kan læse om dette
spændende emne i et belgisk, engelsksproget
blad, >The Arnpere Flyer<, som her i Skandinå-
vien vistnok kun lorhandles af Pro Hobby, Jun-
kervågen 12 -{. 183 -i0 Tåbv. Srerige. Prisen op-
gives til 130 sr'. \i. a:,:;: :cr ;:1', l2 nurrre.

BLINDTAR\IS-BEr.€\DELSE - l=,:- I D.'-
nelli fraArgentinr il i-:..-::.:-:-. ',.-: - -'
konkurrencen red \'\1: .\-;::- :: . : --:- -.:

riodemåtteDelmo gir..-: :;.=:. . : ., :- . :.
hospital, hror man ina:: =:::: ..:---- ':-
blindtarm. Operation:;r :..:.;: :-:.:. .; ---- - :

skulle forlængst \æri p3 :.J-i.::.: ;-- - -.-
desværre ikke tidsnok :i. ::'.-..-.: -: . :.'- --
perioder i konkurrencen .....

WIK MODELLE - {'.:,-:..- .-.:r .::.:::: :;::.-
turet for de restilske \\'iia-;l-r;3--3; - l.::.a:i.
Blandt flymodelier;:: :r Cr.:.:.; .-_: H:mrn:i nok
de bedst kendte herr;,:l:r:ri. :1.;r \\-lK laver iøv-
rigt såvel sr'ær'eili. notort'i]', helikoptere som
RC-både o,e -biler. Desuden viser WIK-kataloget
en lang række materialer og hjælpemidler -heriblandt er par store modelmotorer.

KOMMENDE MESTERSKABER - Af FAI's
agenda til CIAM-mødet i Paris fremgår det, at
der afholdes tre VM'er i 1984. USA bliver værter
for linestyrings-VM, Frankrig står for skala-VM
og Japan for indendørs-VM. I 1985 tilbyder New
Zealand at tage sig af fritfll"rning, Holland vil
klare kunstfllvning for RC-modeller, Australien
står for VM med RC-svævemodeller og Bulga-
rien eller Rumænium bliver arrangører af VM i
modelraketfly/ning.

TYSK EM-HOLD - I Tyskland har man for
nylig udtaget hold til EM 1984 lor iritflyvende.
Det tyske wakefieldhold kommer til at bestå af
veteranen Rainer Hofsåss, Berndt Silz og ver-
densmester Lothar Doring. Da vor hjemmels-
mand især interesserer sig for rvakefield, havde
han glemt alt om de to andre klasser.

og sælger dem til 10,- kr.
endnu på lager, seks blade

kan købe alle seks blade for
lor 13,50 kr. pr. stk.

Hermed bestiller jeg:

! Abonnement for 1984 fra nr. l/84
(6 blade), pris kr. 82,-.

tr Årgang 1983,6 blade, pris 77,- kr.

tr Å,rgang 1982, 6 blade, pris 70,- kr.

n 2 gamle blade, tilbud: 10,- kr.
(det er nr. 6/78 oe 4/81)

! 

- 

stk. samlebind å kr. 28,00
i farverne:
n gul n beige ! grøn

Navn:

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

19'77:IlIlr
1978:IlIllr
1979:llllll
1980:IIIIII
1981:IIliIl
1982: tr n f
1983: tr n f
Bladene fra 1977-80 koster 9,- kr. pr. stk.
Bladene fra 1981 koster ll,- kr. pr. stk.
Bladene fra 1982 koster 12,- kr. pr. stk.
Bladene fra 1983 koster 13.-<0 kr. pr. stk.
Alle priser er incl. pono.

Adresse:

Tegn abonnernent
på Modelflyve lt{yt!
Sn1'd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve \1'r lani: ;ei :i
brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnemen:l For
82,00 kr. får du abonnement for hele årgang 1984.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Når nr. 1/8-l
udkommer, får du det tilsendt sammen med en regning og et girokort.
som du bedes benytte ved betalingen.

OBS: Flvr's du allerede er abonnent, skal du ikke forny dit sbonnement
ved at indsende kuponen. Abonnenter får tilsendt et girokort i december
måned, som benyttes ved abonnementsfornyelsen!

Hør du ølle de gømle numre?
Vi har 2 blade fra før 1982 på lager endnu
(kun få ekspl. tilbage). Hele årgang 1982 er

for 70,- kr.
Desuden er hele årgang 1983 på lager - du
77 ,- kr. - eller du kan købe dem enkeltvis

Pas på dine gamle nltmre
af Modelflyve lt{yt !
- forær dem et samlebind!
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme l2

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

-::-:.. :-l-:. --i::.i-;;:. io: a: -a':^ai:i::11 a::ldCe iasl. og de kan
-. i- 

--- 
-'. . - -j' l--

-:- -:_::) ..* -_::--. -. . -> --.:-- :-\-.^--; -: --':, --- *--.

S=:..=:.: :a:.: :: ... =: . :.=-::: ... ::-:-:: :."i::;::-ri3: {a::Jn. Pa

-::.-:::, :-: :: --'-i-i::- =: l-: .i-,r- \1C::':11-,,3 \t-i.,. De lerereS i tre
:--: -,. .::, -: - :--): :- 5:]''']s3 ai pa besiiliingssedlen herunder. hvilke(n)
-":.:::- J;-s-i-r. Pr:s;;t er kr. 28,00 pr. Stk. inci. porto.

Htis du ikke til klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Postnr./by
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Et udsnit a.f den danske
lejr pd Jlyvepladsen i Tarp.
Det er Walther Nyborg,
der sidder på knæ og er
ved at gøre sin jumboskala
KZ VII klar.

Så snart jeg havde fået installeret mig,
tog jeg ud til flyvepladsen for at orientere
mig om, hvor den lå, og hvor man kunne
parkere, og det var nu en god idå. lor der
var allerede kommet en del del:agere med
dL-rei udsi)r. n!-n Cc r"::o:kke klar end-
l'.:. o,: a1,.- . ::r o::.ke iei; r ar meget
:.:-::--:i.---.-.a-. .-_t:: i3 :: ;ix al ride, at jeg

!---.: ---\r.-:-.

\'--:.: ,-:l :::::g:  legnede ikke ret
g..;:. D:: f ,æs:3 o-s \ar ret køligt, men næ-
sie dag nabecie r i alle pa bedre r ejr med ro-
lige vindforhold og en rimelig temperatur.

Lørdag var det stadig ret køligt og meget
blæsende. På pladsen var der ingen aktivi-
tet. De fleste hyggede sig i deres telte eller
campingvogne. Jeg blev enig med mig selv
om, at jeg lige så godt kunne tage på ind-
købstur til Flensburg. Da jeg ankom til
Flensburg var det blevet regnvejr, og der
var intet at ærgre sig over, der skete intet på
pladsen, som jeg ville gå glip af.

Naturligvis måtte jeg ind i en hobbyfor-
retning, det kunne jo være, der var noget,
som det kunne betale sig at købe til mit
kommende fly. Jeg har kun pjattet lidt med
nogle svævere på et meget simpelt plan og
bestemt ikke i nogen klasse .... Jeg fik dog
købt en motor og forskellige smådele til
min >Charter<. Jeg var ikke den eneste fra
Tarp, som havde fundet vej til Flensburg,
for pludselig hørte jeg nogle danskere, som
talte meget professionelt om Enya 60-4C,
Tartan Boxer, Quadra 34 med 3 lejer og
21 x 8", og nu var jeg klar over, at de også
kom fra Tarp. Jeg benyttede mig straks af
dem, og de var særdeles venlige og hjælp-
somme. I det hele taget vil alene den venlig-
hed og det kammeratskab, jeg mødte, få
mig til at indmelde mig i en klub, bare for
at være med. Tak skal I ha'!

Nå, jeg tog tilbage til pladsen og blev
meget forbavset over, at man kunne flyve i

det blæsevejr, men gutter kan bare det di

- næsten. Lidt drilleri i al vcnskabcligneci
var det også, bl.a. var dc: :r :r.\:r. som
havde en Pitts neci er ::eriadei propel
(møllc). han ra: :r'i jo,l. men nu kunne
Srend ikke laC: rære med at drille, og han

Til flyvestævne i Tarp, Tyskland
Læs om jumbojetten, der skulle pumpes
inden start, plæneklipperen, der loopede, og
øjnene, der var ved at trille ud af hovedet ....,

No_ele fa kilomerer si'd ior
grænsen i Jl.iland ligger en lille
tysk b1', Tarp. hror der hveri ar
afholdes et kæmpesrær ne for alle
former for modelfll-. Det
\'æsentli_sste indslag på stævnet er
dog radiostyrede jumbo-modeller

- og det var disse, som Poul
Lillelund fra København tog til
Tyskland for at se i år.

Hvis man kun har hørt om jumbo-fly i for-
bindelse med artikler i blade og billeder i
kataloger, tror man, at man ved en masse

:::. ::::- :l \1r: :: -r::::..i. l:.. :: :.:.
-- i.:l:-_:-:.4 .-i s.::.. l: i--::.: ir.:.i:: --:_.;:

\Iec cie:te i tankerne samt en artikel ira
\lodelfli'r e Nlr i lommen tog jeg i min lerie
en tur til Tarp lor at overvære >underet<
med egne øjne.

Der er meget langt fra København til
Tarp, og det koster en hel del penge, når
man også skal bo på hotel, så jeg satte ret
store forventninger til dette stævne. Jeg
havde pudset linserne på mine kameraer og
kommet lrisk lilm i; nu skulle der ske no-
get.

Hotellet i Tarp er rimeligt med priserne,
og værelserne er også ret gode til prisen.

BREV

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens



startede sin Pitts, som var nøJagtlg magen

til tyskerens, bortset fra propellen. Tyske-

ren lod sin maskine stige lodret og lavede

nu nogle besynderlige manøvrer med rullle-
og faldebevægelser, men Svend svarede

igen med nogle kolbøtter, rulle, tumle,
blafre, glide og faldebevægelser. Det kunne
tyskeren ikke lade sidde på sig, så nu skulle

der flyves lavt - og det blev der. Og så fløj
Svend bare ned under tyskeren - på høj-
kantl Så var tyskeren >>knust( - og vi dan-

skere klappede som gale.

Lørdagen rar beregnet til at afprøve mo-

dellerne. l;3r na: :ran aldrig har set fl1' af
denne :1p: :;: .:. :.:: --:. \ 3r :lan io noget

imponere:. C:. :::':, ;:.:-::.;j .:::. c: ud-

stillede mLlJ;..i:. : .. -::. ::: " : . . J: -a -

det . Der r a: :--:' :. : - .

enten lrak ell;: ... ,:: :
ler indvendig:. '. .:-.
ler ikke.

Noget al d;: :.=.:

gondolerne. \a:--. _:

opsigt. og spæn;::.;=,-. ..-
farede, at den {i i::- - --.
Der var flere hjæ.:=:. .. :
sede meget med ,: :: ,
synkroniserede . IT.;r. J:. ..

nu kom en af hjæii:-:.; :::: :-
kelpumpe. Nu bler -.; - : - :
for jeg kunne da ikke ::,- :::-:
var til de 18 hjul. u;i:;: :.. :::
fandt dog hurtigt ud a:. .' :=: :..-
kunne være tilfældet. 1.. - . ':
begyndte de nemlig a: :-::: -''
ventil under flyets krog. D: :-
get længe, og flyet bler :.i. -:

grund, de bare pumpecie o-: :-

hed længere, og jeg spurgi: -:. s\=SS-: i)-
de, som viste sig at være gae: i .::::'ii,r:ig-
hed hos de gæstfri sjællænde:: - :an ned-

der Hjarbæk - hvad i alrerder de: iore-
gik, og han gav mig en fin L'elærin,e om

i :.: ':-: ,..a.:...::t :i:+e oruses her.

',! ;:.::r.i'p,; iø"rizt ontkring 350 knt/t.
i:.,.,,er ses .juntbojettett i nærbillede.
B:4ieri: de illusionsbrldende propeller i
-:c,:orzondolerne. Til højre ses nogle af
:rn:oo_iettens ntange hjul. Og nederst ses en

:,t:ti^: og |el,fl1'vende skalamodel af et

: . ær eiij'.

|.\\\\\\\\\\\\\\

.:$Y:,.

^ €5",.€:ffi

..: 7:r:r,,ffi1

l5

fortsætles næste side

t {-f4 -
;:'-E:"]-r-*_-



Enhver Jamilie burde have sådan en
Den flyvende plæneklipper vejer tilsyneladende
ikke helt sd rneget som de almindelige,
jordbundne af slagsen.

pneumatisk hjuloptræk (ha. man bliier sta-
dig klogere). Den r1'ske pilor forklarede. ar
hans iar:oj harde auiopiio:::: D.: io:.:...
jeg:l:s::ki::: r-;\ ::. ::::: :::.'.:.-. l{.'::-
bæk krrm n::-::::::::. -:.:,=::..:.;. :_;.j
lær:e -'eg i:::..-.--;::. I ::: ::-:::::: .=-;
jeg en na..: A:;:.::3\S:i::::. E::e: ia:g
tids :o::e:;d:-se skulie aer ;il ai ske noget.

Ails r,rc-rtorerne bler startet og atler svn-
kroniserer. nok en sjar luft og nu blev den
kørt ned i den anden ende af pladsen, men
ak og \,e, på vejen standsede den ene motor
efter den anden, og så blev uhyret skubbet
tilbage, ikke båret som de andre, nej, det
var den for stor til. Ingen flyvning med
jumbojet i denne omgang.

I mellemtiden var der andre, som havde
deres fly i luften, og det var helt fantastisk,
hvad de kunne, både fly og piloter.

Uheld var der naturligvis også, og selvom
der var 35-40 uheld, fik jeg oplyst, at det ik-
ke var så galt. Svend havde et alvorligt
uheld med en Mustang, hvor krængeroret
satte sig fast under en landing. Han forsøg-
te at redde det på sideroret, men det gik ik-
ke, og så tog flyet jorden ret hårdt. Højre
vinge, understel, propel og næse blev øde-
lagt. En tysk jagerbomber med to motorer
fik motorstop i et drej, og så var den øde-
lagt. Nogle fløj ind i buske og hegn, og det
kan et fly tilsyneladende ikke holde til.

Besynderlige modeller var der naturligvis
også, f.eks. cirkelrunde skiver med Nuser
som passager. Disse fløj lantastisk. Flyven-
de tæpper med frynser og kalif manglede
heller ikke.

Ja, sådan kunne jeg blive ved. Søndag
var der opvisning, og jeg havde ellers regnet
med, at jeg havde set alt, hvad der var værd
at se, men deri tog jeg grumme fejl. De ty-
ske arrangører var meget heldige med vej-
ret, klar himmel, jævn vind og dejligt
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',a; kun småling moi. hrad der nu skete .

De fleste al modellerne kom i luften ef-
terhånden. Store og små, enkeltvis, parvis
og mange på en gang. Utroligt, at der ikke
skete flere uheld end der faktisk gjorde.
Hvis jeg skulle beskrive alle de fly, der var i
ilden, ville det fylde hele bladet, men enkel-
te specielle ting vil jeg dog nævne.

Det var helikopteropvisning ud over det
almindelige - modellen kunne nøjagtigt
det samme som en virkelig .... og meget
mere. Som speakeren sagde: >Hvis der hav-

Den røde baron var også til stede .....

de været mennesker i, ville de antagelig væ-
re døde enten af G-påvirkninger eller af
skræk.< Helikopteren lavede lavtflyvning i
stor hastighed ca. l0 cm over jorden både
forlæns, baglæns og sidelæns, susede til
vejrs lodret som en prop, roterede i begge
retninger, men som min sidemand på hor-
sensdialekt sagde: )Han må da også kunne
lave en ordentlig loop, ellers er det da ikke
noget.( Og det kunne han også. Nu måtte
min sidemand af med endnu en bemærk-
ning: )Ja, nu mangler han kuns en kant-
flyvning, så bliver jeg sgu imponeret!<

- Han blev ikke imponeret .... eller blev
han? Som afslutning på helikopteropvis-
ningen nikkede modellen til publikum som
tak for et velfortjent bifald.

Pludselig var krigen brudt ud i Slesvig.

To drabelige kampfly startede næsten vinge
ved vinge og tordnede over pladsen i tæt
formation. Derefter gik de til angreb på
pladsen med raketter og bomber. Disse gav

nogle gevaldige brag og udsendte forskellig-
farvet røg. Det var meget imponerende.

På et tidspunkt meddelte speakeren, at
der ville blive en lille pause, så man kunne
klippe græsset lidt kortere på banen. En ty-
sker kom med en motorplæneklipper, men
med dt tog f..... r'ed plæneklipperen; den
lor hen over græsset og sa steg den til vejrs
no\ sa nlCeligr. En ling var, at den kunne
ij r:. :rer .e om ;kke tingesten også kunne
:*.-: og l.rooi. Ei lint og lestligt indslag.

D3: r a: næslen hele tid modeller, der fløj
tr.i uri3r publikum og kastede karameller
og anCei sukkergodt ud til børnene. Jeg går

ud ira, ai der var mange børn, der fik en

solid mavepine, lor det var ikke småting,
der blev læsset af denne dag.

Tyskerne havde fundet på, at der skulle
flyves ballonflyvning, dvs. man stillede
nogle balsalister op med en ballon bundet
på. Disse stod tværs over pladsen og det var
så meningen, at så mange modeller som
muligt skulle på vingerne og nedlægge bal-
lonerne. Naturligvis blev alle pindene ramt,
men det tog lovlig lang tid, og desuden gik
der temmelig mange modeller til.

I ;. I ::r i f .'.::ri:: l:it



I en anden konkurrence ble. :--
sendt til vejrs med en.::ir.::r.:j:.
sig. Nu skulle sa man.:; :.'. . -: ::.-
søge at klippe en bic i: .:: r-..:- ::

godt, og enci:-.g :.r. ;.- :,.:: a: --.:-:a: :ned sig
Og indka::;.::: :::; :r.-:,r:; O_: biiald,

\u næl::::: ::: ..:.:-lki sig, da jum-
bojeil:: .. -..: . --::;:l. .{lle motorer gik
pefi3\:. :! .::. :-: ::ore lorbillede rullede
del:; .-::; :l-, :ii ca. .10.000 kr. ud på ba-
:.::,. .{::r--;: alle var meget spændte på
;;:-i--: c:risning, men præcis som den vir-
r.:l-g: inaskine krøb denne til vejrs akkurat
iige så gumpetung. Piloten manøvrerede
il! ei meget elegant rundt et par gange over
pladsen, sænkede hjulene og landede per-
fekt igen. En strålende opvisning ..... igen.

Som ved så mange andre flyveopvisnin-
ger skulle vi også her belemres med fald-
skærmsudspring, og her havde vi alle set
den slags før. Så det var ikke så mange, der
kiggede i vejret i begyndelsen - indtil det
viste sig, at der var noget ud over det almin-
deiige ved dette udspring. To af udspringer-
ne stod på hinandens skuldre og skiltes
lørst i sidste øjeblik. Andre to holdt hinan-
den i hånden og omklamrede hinandens
ben. Der var endelig noget nyt. Derelter let-
tede et stort modelfly, og da det var kom-
met ret højt til vejrs, udløstes fire klatter
fra fl1'et, og elter er lald på 3-4 sek. foldede
nogle faldskærme sig ud. og de fire dukker
dalede fint ned. De: ra: io meSet morsomt
at se på. men unde:i:gl :.ok loici: Ce :ig
pænt samlet og Ia erc:: :: :=ii:: ,..:: ::r-
anden og med næsen .j;:r .::.:--. .;-. --:-i
spurgl.e min sidemand. t'.r-rr:L::::; . -:-
ne lade sig gøre, men han :\ zr3.t3 .r.n .t;.-.
naturligste ting af verden. at ciukkern;'.:,:
radiostyrede. Det ville jeg ikke rro, nu r ilie
min jyske ven binde mig noget på ærmer.
som mange jyder jo har for vane med os
stakkelse københavnere. Jeg tog min kik-
kert og stillede skarpt - og minsandten,
om ikke dukkerne bevægede armene. Det
var meget livagtigt.

Svævemodeiler var der naturligvis også,
store, imponerende og særdeles velflyven-
de. Når de var med, var det antagelig for at
vise, hvordan man trak dem til vejrs med et
andet fly. Midt under det hele kom der et
par >kludefly< sejlende og lavede en god
demonstration med lavrt-lvvning. Et rigtigt
fly kom der også. Der var ikke ret stort,
næsten lidt mindre end de srørsre modeller.
Dette fly viste, hvad en lanrasrisk god pilot
og fly kan lave, og der er ikke smaring, ja.
næsten mere end de tilsteder ærende model-
ler.

Som afslutning på dagen siarrede opr.is-
ningens to største veterantlv en Drastiuid
lultkamp.

Det var en herlig weekend, og jeg vsndre
hjem til København med en ma,cse indrr)k
og ideer, samt en stor lyst til selr at komme

r". Høistart med gummitov

Gummitovsstart er den mest
anvendte startmetode for RC-
svævemodeller her i landet, hvor
antallet af velegnede skrænter
ikke er overvældende. Vi har bedt
John Olsen fra SMSK om at give
en grundig beskrivelse af
startmetoden.

Der har inden for de sidste år været en for-
holdsvis stor tilgang af RC-svævemodelfly-
vere, hvilket må skyldes flere omstændig-
heder. En af de vigtigste årsager er nok
økonomien, idet mange starter uden noget
særligt forhåndskendskab og anskafler sig
derfor et billigt 2-kanals anlæg og en rime-
lig begyndersvævemodel og er hermed fly'-
vende lor et forholdsvis lille beløb.

En anden årsag er nok ulemperne ved
motoren - støj, olie overalt, konstant ud-
gift til brændstof og startbatteri osv., osv.,
så for dem, der har droppet motoren, men
alligevel gerne vil højt til vejrs - hæng på!

Der findes forskellige højstartsmetoder,
hvoraf en almindelig Iøbeline er den simple-
ste, sundeste og helt overladt til fritflyver-
ne, blandt andet fordi den kræver to mand.
En anden løsning er et motorspil, som regel
en el-motor med tilhørende batteri og gene-
rator. hvilket selvsagt er en dyr og teknisk
ionnlicere: aflære og derfor overladt til de

hospitalsbrug. Dei absoiu: l;ds:e er latex-
slanger, som kan købes ho. ir:naer. der
handler med hospitalsudstl r. sa;il: i enkelte
hobbyforretninger. Der er flere s:orreiser at
vælge imellem, og det er væglen ai d:n rro-
del, der er bestemmende for, hvilken stor-
relse du skal anvende.

Til modeller, der vejer op til ca. 1000 g.

kan du godt vælge en slange på f.eks. 9 mm
diameter og en vægtykkelse på 1,5 mm, fra
ca. 1000 til ca. 1600 g skal du bruge en 9
mm slange med 2 mm vægtykkelse. Fra ca.
1500 til ca. 2500 g skal slangens diameter
være l0 mm og vægtykkelsen 2,5 mm.

Det er ikke sikkert, at du kan få dit gum-
mitov i 6t stykke, men så kan du lave en

samling med en dyvel el. lign., som vist på

fig. i. Den holder utrolig godt, og så skæ-
rer den ikke tovet eller hænger last i noget.

Tænk dig godt om, når du køber dit tov.
Er det for kraftigt, kan det trække model-
len i stykker, og er det for svagt, får du in-
gen højde, og det vil hurtigt gå i stykker.

Næste punkt er linen. Normalt bruges
der en nylonfiskeline på 120 m, men andre
liner kan også bruges; tænk dog på linens
luftmodstand og dens vægt.

Til det lette tov kan du bruge en liskeline
på 0,60 mm, men til de lidt kraftigere bør
du bruge 0,9-1,0 mm liner. Når du skal sæt-
te gummitov og line sammen, skal du bruge
en svirvel med lås på linen og en ring i gum-
mitoret. Du må aldrig binde det sammen,
i: :1lcr:l::e: r il skæ:: lovet o\ er. og iøv-
::g: :: i:: goC: a: kunne skille det hurtigt

": - :.-:=-c: a:. a: tinen hænger fast i noget
:-.:- .i:- :c.\iirer. Se fig. 2.

): r:,i:r re. -10 m gurnmitov og 120 m line
:: :-iai :rian maksimalt må bruge til de for-
:r:.I_se konkurrencer, men du kan selv gø-
:. ::: iængere eller kortere, hvis du har
-'..:. Cu skal blot huske, at forholdet mel-
..:. :or og line helst skal ligge mellem 1:3

i :'en anden ende af linen binder du også
::-.r-riel med lås, hvori faldskærmen skal
..;ce. Faldskærmen kan købes i forskellige
::rr;eise: og kraliteter, men du kan også sy

't '.'-.,E.-.-.,. r:eSte Sidg

Lces hvordan du laver perfekte højstarter med
din rqdiostyrede svævemodel med gltmmitov

-l-J- : - - !'-;::-L :::.-9,

J:.. ---.: -i:--,--- .::

^- --;--, -
:_ -: -:,.!:

Gummitoret
Et >gummilor,. ::.:å: ---::::-..::: :-=-
stik< på 30 meter og a: :: -::::: -l :--. ;:.
pløk i den ene ende og ::: ::.;:i.=:--. j:-
anden, men lad os se nærma:; l: l:'-'--
skellige dele.

Elastikken er sådan set den rigl:gs:; ::..
da det er den, der leverer kraften. oS :;--.
fås i forskellige typer. bl.a. som orrsp-rJ;i
gummi, noget lignende det man kende: :::,
en >blæksprutte( til en biltagbagagebære:.
og som gummislange, som man kender ira

:iil ::e:a -3:

;. --:-- -- ---

Fig. L Dyvelsamling.
Dyvlen skal være ca, 2 mm overslørrelse, snoren er blot en eÅ',s/ra.srÅr;r::.

t7

til at flyve jumbo. Fig. 2. Gummitov-line samling laves sdledes med en st,irtel
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Fig. 3. Faldskærm med gennemgdende snore og 30 cm forfung.

Fig. 4. Højstartskrogen placeres sdledes i forhold tit tyngdepunktet.

og du skal have håndkastet din model et
par gange, så du ved den er trimmet rigtigt.
Desuden skal rorene naturligvis virke - og
virke rigtigt.

Dernæst skal du kontrollere, at din høj-
startskrog er rigtigt placeret, se fig. 4, og at
den sidder godt fast, samt at ringen i fald-
skærmen ikke kan sætte sig fast, men glider
nemt og uhindret af.

Til sidst bør du kontrollere din model for
skævhpder, da disse vil blive meget mere
udtalte ved den højere hastighed på tovet i
forhold til et håndkast.

Startteknik
Nu kommer det sværeste, nemlig at vente
på en dag med en rolig, jævn vind. I mel-
lemtiden kan du måske alliere dig med en,
der har prøvet det før, da det vil være me-
get bedre end alverdens nedskrevne råd og
vejledninger, som man har en vis tendens til
at glemme, når der er mest brug for dem.

Er du alene, så starter du på følgende
måde: Du kontrollerer, at du har tændt for

den selv, det er ikke svært, du skal bare hu-
ske, at snorene skal gå helt igennem og en-
de i en ring, se fig. 3.

Fra faldskærmens ring bør du sætte en
30 cm lang snor med en ring i, et såkaldt
forfang. Det er ikke ubetinget nødvendigt,
men det forhindrer laldskærmen i at kom-
me i kontakt med modellen. når denne går
af tovet. Husk \Iurph1''s lovl (,'f{r'i5 nesgl
kan gå galt, så r.il der ske,. - rd.).

Byg dig et spil
Nu mangler du kun at sætte tovet fast med
en pløk i jorden, men gør dig selv den tjene-
ste at bygge et spil, så du kan rulle dit tov
hurtigt ind og ud. Tager det en halv time at
rulle tovet ud og en halv time at rulle det
ind, kommer du aldrig ud at flyve. Kig efter
de spil du kan se i blade, kataloger eller ude
på pladsen, og få en god id6 du selv kan
brodere videre på, da der næsten er lige så
mange forskellige spil, som der er gummi-
tov. Og husk desuden en hammer til pløk-
kene.

Når du har sat dit tov op, bør du lige
markere det et flag, hvor spillet står - bå-
de for din egen skyld, men også for andres
skyld.

Vedligeholdelse
Når du nu hjar fået dig et godt gummitov,
skal du også huske at vedligeholde det. Det
skal tørres med en fugtig klud evt. med en
mild sæbe på, når det bliver for klistret; og
når det er tørt, skal det rulles ind med en
god gang talkum på. Husk at opbevare det
mørkt, da latex ikke tåler længere tids sol-
lys ret godt. Overholder du alt dette, kan
du godt regne med, at dit tov holder i flere
år, og det er således en billig investering.

Modellen
Inden du starter din model på tovet for før-
ste gang, er der et par ting, du først skal
kontrollere. Først og fremmest skal dit
tyngdepunkt ligge som anvist på tegningen,

l8

Model1en. lorLsæIL* |
Ligeud. ?ii den selv I
g&. al touet -/ !
,3 
'#fJ^';lo'o\

lige op ig"^." --/ \

Modelletr, reLler .ig 'ind.

Korriger rned vensLreror.

l"lodeller, slri der ud til 
^rt" /

Modelten kurtes 30' opad

Fig. 5.



modtager og sender, og at rorene bevæger
sig uden at binde nogen steder, og at de hel-
ler ikke har for meget slør.

Så holder du med højre hånd, hvis du er
højrehåndet, ellers omvendt, om modellen
lige bag vingen. Senderen har du i \.ensrre
hånd og helst med en rem om nakken. Sor_s
for, at antennen på senderen peger bor: l:a
modellen, så modellen ikke kan ralr:n:3
den, når den bliver sluppet løs.

Nu trækker du godt til, dvs. ca. l(:r:l
skridt bagud eller et træk på omkrin,r F ig
for en let model og 8 kg for en lidi :-::s:::
(: 1.600 g). Hvis du ikke rrækker,s..::::-.
vil du ikke få fart nok på modeil:r. u.,: ::r:
vil sandsynligvis stalle for di_s i ,ar :-.._,cE
med et efterfølgende havari ril :e;g:.

Når du skal afgøre hvor kra:::g: ::ækker
er i linen, kan du have _eod fo::.eje^:: ai en
fjedervægt. En sådan kar. =:n s.'c: ior
ganske få kroner i jagr- og :lsk::jio::e:nin-
ger - den almindeligsre ilqe ;r.åie: inellem
0 og 20 kg med en præ,-i::on p; ;a. : kg.
og sådan en koster mellem 1_< og 50 kr.

Når du har trukker godr ril. iaser du en
dyb indånding og kaster din model skrår
opad i en vinkel på ca. 30" og fl1rrer hån-
den ned på senderen. Pas på, du ikke rip-
per modellen til en af siderne, når du ka-
ster, og husk at haleplanet kommer lige bag
på modellen. Hvis du får det i nakken,
kommer det alt for langt bagefter - det er
der desværre temmelig mange, der har
prøvet.

Hvis modellen skrider ud til en af sider-
ne, korrigerer du med sideroret - husk,
kun små udslag i starten. og lige lør den er
rettet op, giver du en lille smule modsat ror

- se fig. 5.

Skrider modelien .ang: -: ::. :;: :r: .:-
de, er det lordi der ::;:::..:.. )_ .::, :::-
for give den nedaciro:. :: :;: :._ ..:i ;-, _:-_

sideror, og samlidig g:',:: ::: :..-::_.:: :- _-
lighed lor ar opbl_rge :.::. :::: l:: ..
være en srær reflei: =: ::.:.-.;. =;.-_ : _:..
Nedadrorl Hr is r.oi:1.::. :;::--: :.-- :.::
næsen mod jorden. >ia.;- _i.i;.-::::t:.
og se at lå den ai ioret i :n :a::l

De første par gange skal du bare ii1 e ii-
ge ud, til rover selr lalder af krogen. Du
skal nok også trimme lidr på modellen. så
den glider fint, og du kan også kontrollere
dit tyngdepunkt ved at dykke lidt fart på
modellen og så slippe pinden. >Springer<
modellen op med det samme, er den for
næsetung, hvorimod tyngdepunktet er for
langt tilbage, hvis den bliver ved med at
dykke. Husk at håndkaste først, hvis du
flytter på tyngdepunktet - det gælder og-
så, hvis du har lavet en større reparation.

Større højde på starten
Når du synes, at du behersker en almindelig
start og kan korrigere for små unoder, kan
du begynde at >trække< modellen. Det vil
sige, at du giver modellen lidt højderor, når
du har sluppet den, hvorved den stiger stej-
lere samtidig med, at tovet ikke trækker sig
så meget sammen i begyndelsen. Pas på!
Din model bliver hurtigt meget urolig, men
husk så at give den mindre højderor eller

-: --
De fø.ste sta.rter

_a 
-.t 

\t" t,, _-- ,r, y, ,,,,
Fig. 6.

lidt nedadror, så får du fart på igen - se

iig. 6.

I stille vejr kan du ikke trække din model
særlig meget, medmindre den er meget let.
I en frisk vind kan du godt give opadror he-
le vejen, og hvis din model ellers er trimmet
rigtigt, vil du også være ret stabil.

Blæser det en halv pelikan, skal du ikke
trække tovet lige så meget, og ligeledes skal
du passe på med at give for meget opadror,
da du ellers kan rive vingerne af, så tog det
lidt roligt, den skal nok komme helt derop
alligevel!

Når du nu har lært at )trække( din mo-
del, kan du prøve dig frem med en kata-
pultstart. Det kan være svært, men når du
har lært det, kan du få ca. l0 til 30 meter
ckstra højde alt efter øvelse og model. Der

-::: -'- ::1. ": c.r t:1.:kk.:r din modr.l sa rnc.-

:J.--.i ,-: -. -- :.:l'-. l-.1:::::J: ..-::l-

--- / Gå irlbage tiL
re''lralt - ror

G.u ccaArcr

og en masse øvelse. Til gengæld får du en
glimrende udgangshøjde.

Når du er blevet rigtig skrap, kan du eks-
perimentere med at flytte din højstartskrog
længere tilbage, men aldrig bag tyngde-
punktet. Når du flytter krogen længere til-
bage, vil din model stige stejlere, og du skal
derfor ikke trække modellen så meget. Det-
te giver visse fordele i stille vejr, eller hvis
du flyver F3B, hvor modellerne er for-
holdsvis hurtige og tungere end normalt.

Når du nu behersker en gummitovsstart,
kan du godt forsøge dig med start på et el-
spil, men det kræver, at dine vinger er stær-
ke, da det er et helt anderledes kontant
træk, så jeg vil fraråde nybegyndere at
prøve.

Fa er sodt rad
-: . . :- J:-:..: 1:i:-::i:: OnirSnineef Om sum-
-.i . .:-i::t - t: --=. ::i.o:irrede sræremodel-
.:: ::: ---=-: ::::: - ra er dtI velkommen til at:- l:l l:.: :iii: - :a er du relkOmmen til at
::-:: :-- \!--.::-:l\-r e \\ri teit-hvsser Steen FIøi;: :-- \!:.::.:iIe \1rs test-b1gger, Steen Høj
i-::-.::. :a :li. 0l-.15 l7 44 og spørge ham til

*=-J =ircr
-- : -J=_..-_-. -ir normalflyuefart

T l-riI JlUL

I

I

I

I

cpadror - | 
\\

Y

-:::.:- -:- :, _:

Fuldt opadi-or, så 1..
rnodellen går af to',gl .}

\ts-

Fig. 7. ,
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deller, fører jeg en logbog under byggear-
bejdet, hvor jeg skriver alle ting ned, så jeg
hurtigt kan bygge en tilsvarende model. Det
drejer sig om dimensionerne på de forskel-
lige dele, balsaens vægtklasse, enkeltdele-
nes vægt før og efter beklædningen for til
sidst at slutte med modellens samlede vægt.
På den måde får man system i tingene. Byg-
ger man bare ud i den blå luft, risikerer

En af Jørgen Korsgaards Easy-B modeller nred

lang krop og stort haleplan. Bemærk den fikse
måde modellen sidder på mellem flyvningerne

- >>klodsen<<, som holder kroppen fast, er en

stump skumgummi, hvori der er skåret en

slidse. Sddan en stander holder modellen fast
uden risiko for, at den beskadiges.

varm og tør luft.
Og nu regner jeg så med at se over 20 del-

tagere til næste indendørsstævne.
En slutbemærkning: Mange sportshaller

har ikke nogen særlig stor aktivitet i som-
merhalvåret, gå hen til den nærmeste hal og
lå en snak med halinspektøren. Tag din
model med, og du har næsten helt sikkert
fået et sted at fl)'\e med dine indendørsmo-
delic:. :c:n.-nli;,i or:n: xøbet gratisl

*;
//!,llitr)

.r"j/*': t

tv*tt

Papirflyver god for 13 min. 10 sek.
Jørgen Korsgasrds rekordmodel:

Jørgen Korsgaard fortæller her
om sin seneste Easy-B
konstruktion, som han ved
indendørs DM satte halrekord
med. Indendørsinteresserede kan
finde en -erundi-e -eennemgang af
modelt-vpen i \Iodelfln'e Nvt
r/82.

Indendørsmodei:1p::. E-.;-3 :- ::_::: -:

ltMØz:"/i;.7n

bredt i USA og Ei:gla:.;. :: :: :l;:: :- -,-:::-
:- .'.1;r i,'.'.ad ?ør det, nar den
. ,,:.a;t!iar.....

modeller mec :):i:3:---.r.:.: 3: _:--:: i:.i.i:
bag vingen. T1'ce; ucnæ:\i: i:S i3; 3;..

fremragende slabiliiei. den kan iakrisk ikke
stalle på normal maner, men står blot stille i
luften, daler en anelse uden at krænge og
fortsætter så fremad i normal flyvning.
Stor stabilitet betyder alt andet lige længere
flyvetid. Man kan sætte større propeller på,
bruge lidt tykkere gummi osv. Den bedste
tid i verden opnået af en Easy-B er over 22
minutter i Cardington. Modellen var en
1,20 grams model, beklædt med mikrofilm
og af den lange type.

Derfor lavede jeg et par modeller af den-
ne type til vores indendørs-DM, og efter at
have fundet lrem til en rimelig propel/mo-
tor-kombination, flyttet vingen 2 cm (!)
fremad og givet propellen mere stigning -fra 600 til 750 mm - satte jeg halrekord
med modellen på l3 minutter og 10 sekun-
der. Laurie Barr kom lige efter med 13:09
med en model af tilsvarende type.

Og her er tegningen i halv størrelse af sel-

ve modellen, mens propel og profiler er i
hel størrelse. Når jeg bygger indedørsmo-

- pianoirådsi]'pen. D: -::---,:- : :- - . \
dardpinde<. som je-e kalde r ci:;. : :_:r -:.' . t
ned til 0,30 g og de tungesie oi ::- -.:: ; {F
Jeg plejer at tage en på omkrins [.: _: ,^:
forarbejder den til målene på:e-i:.:.=::.
Det giver en stærk og let mororpii::. .-':
med leje og krog vejer omkring 0.:1-a).:,:
gram.

Når man limer på en indendørsmodel.
skal man spare på limen. En lille dråbe pa

enden af en nål er fuldt tilstrækkelig for at
lime f.eks. en ribbe fast. Limen må ikke
sidde som en synlig klump omkring samlin-
gerne.

På det sidste er jeg også begyndt at mis-
handle kondensatorpapiret, før det sættes
på. Hele arket krølles sammen til en lille
kugle, hvorefter det glattes ud igen og stry-
ges mellem to lag avispapir med strygejer-
net indstillet på bomuld/uld. Herved bliver
papiret crepepapiragtigt og trækker ikke så

let de spinkle konstruktioner skæve i meget

-{F:-D
t
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Bent Lunds KZ II Kupd model.

Dansk er godt . r,.,
RC-skalsmodel qf KZ II Kupd somt lidt af
dsnsk flyindustris historie

I Danmark har det været bygget
mange >rigtige< fly. Nogle af de
kendteste er KZ-flyene, der
byggedes i årene umiddelbart før
og en række år efter anden
verdenskrig. Disse fly er i de
sidste år blevet genskabt som
radiostyrede skalafly. Her
fortæller Bent Lund om sin model
af KZ II Kup6.

Det var ihvertfald gode flyvemaskiner
Kramme & Zeuthen byggede på Skandina-
visk Aero Industri. Og det er fantastisk, at
der skulle stå 1980'erne på kalenderen, før
RC-modelbyggere fik øjnene op for disse
maskiner. Efter at jeg kom med KZ III til
DM i skala i 1978, er det heldigvis blevet
muligt for dem, der ikke selv konstruerer
modeller at bygge disse danske maskiner.
Ole Wendelboe har bygget KZ VIII, Finn
Sørensen sælger byggesæt til KZ II træner
og Walther Nyborg var måske til at lokke
en tegning af KZ Yll fra. De har alle tre
været vist på en eller anden måde i dette
blad. Det er alle såkaldte jumbomodeller i
skala 1:4, og det er ikke alle, der er interes-
seret i disse store modeller.

Min KZ II Kupd er i skala 1:6, men er al-
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ligevel ikke nogen minimodel, da den har et
vingefang på 175 cm og en kropslængde på
125 cm. Modellen er kunstflyvedygtig og
giver en masse fornøjelse til søndagsflyv-
ning. Til skalaflyvning er det evindelige do-
kumentationsproblem her let at løse. Ma-
skinen er tilgængelig i Sønderborg og Stau-
ning, en kopi af instruktionsbogen kan kø-
bes gennem KZ & Yeteranflyveklubben,
treplansskitser har været vist i Flyv flere
gange, og der findes diverse salgsmateriale
fra fabrikken på KDA's bibliotek.

Traditionel opbygning
Modellen er hovedsageligt bygget ret tradi-
tionelt. Planet er bygget i tre dele, og plan-
profilet er det samme som originalflyets.
Centralplanet indeholder hele understellet
ved tilhørende forstærkninger og giver ikke
nogen problemer ved bygningen.

De to vingehalvdele (dvs. trediedele) er
bygget med de samme 4 graders vingevrid-
ding som originalflyet. Det gøres, ved at
man efter at have fremstillet ribberne efter
sandwich metoden, lægger en skråliste un-
der bagkanten, der løfter ribberne mere og
mere ud mod tippen. De to store klapper er
ikke flaps, men beregnet til at løsne og vip-
pe frem over vingens forreste halvdel, hvor-
efter vingen i et hængsel ved hovedbjælken
kan svinges tilbage for at spare hangarp-

lads. På modellen har jeg valgt kun at mar-
kere i balsabeklædningen, da denne opbyg-
ning vil være meget vanskelig i model, og
vel også have vægtmæssig betydning. Hele
planet er balsabeklædt med papir på, med
undtagelse af krængeror, der er nylonbe-
klædt.

Til slut er samlingen mellem vinger og
centralplan dækket af en ca. 6 mm bred
kartonstrimmel, der er limet udenpå, og

benzinmåler, tankdæksel og fodstep er la-
vet af 2 lag karton.

Kroppen er bygget op over en firkantet
kasse af spanter og 3 mm balsa. I forkrop-
pen, der på grund af det dybe cockpit har et
meget svagt sted lige over forkanten afvin-
gen, er det nødvendigt med en krydsfiner-
forstærkning på 2 mm aeroplankrydsfiner
fra spantet ved vingens bagkant og helt
frem til motorspantet. Uden på denne kasse

limes der kropsribber vinkelret ud, der
markerer originalflyets langsgående lister.
Vingefairings bygges af 0,8 mm aeroplan-
krydsfiner, der placeres på den færdige
centersektion af planet. Kroppen placeres

oven på, og vingefairings araldittes fast til
kroppen. Husk at lægge et stykke plastic
over vingen, så det hele ikke bliver limet
sammen! Haleplanets hoveddel fuldbeklæ-
des med balsa. Halefinnens beklædning går

ca. 4 mm ud over bagkant af listen til



hængslerne, og jeg har derfor beklædt ha-
lefinnen med 0,8 mm aeroplanfiner. Da
finnen er så lille som den er, gør dei ixke
noget vægtmæssigt. Rorfladerne er bvE_re:
op over en 3 mm balsaplade, hvorlå ce: ::
limet halve ribber på hver side. Ror:la:::r-:
er som nævnt til slut beklædt nec :_,-::

Nylonbeklædningens s\ ær:):: :.. .:
overgangen fra vingefairi n ser'-:. a : -- : : ; :..
og her er det nødvendigi ?r !r':3::: : :-- ::-
delinger, ellers får man alCrig :.;,^cr.:.-. :r. ":
sidde ind i denne vinkel. Iø',-g: :: ::: :..
sjov ting ved beklædning3n :3 :.;:--: :::::
II'er. Jeg havde det ikke så ;!i:: :.;: :cD3
på det tidspunkt. Jeg pa))i:- -..::.;: ::..
lagde det på gulvet på arise: t: ::.-::: 13:
godt ind i en stærk tapeik-r::;: l: ;t-,:::rs:
klaskede det gennemsma::i:; .-.-..--.-. := r.o-
dellen. Det var egenrlig _ia::!:; .:: :: :: ::l ai
sidde hen over den store k:o:s .a:_:: -:sier.
og på kanter og i endei hæ:::::':; -::: ::::d
nåle. Næste morgen koi:. _':_: :.-.a;i: ;rok
lidt før ud al sengen end;eg p;s_er. Spæn-
dingen var for stor - der va: del rkke i n1-
lonbeklædningen. Aldrig har jeg ser n1lon
sidde flottere, strammere eller mere ;asi. og
alle porerne var lukket med klisrerer. Har-
de det været i dag, ville min l5-årige søn
have smasket og sagt: sexy. Til slut trak jeg
en 2 mm bred lærredstape bred streg hen
over alle ribber på kroppen og rorflader,
der skulle illudere lærredsforstærkninger-
ne.

Motorhjelmen af 0,5 mm aluminiums-

KZ t'
KV9å

plade og cockpittet af celluloid giver fak-
tisk ingen problemer, da ingen af delene er
bukket i mere end 6n retning. Hele model-
len er monteret på traditionel vis med und-
tagelse af sideroret. På grund af siderorets
størrelse valgte jeg at lave dobbelt horn og

wiretræk til et beslag i kroppen bag vingen
og derefter trækstang med kvikklip til ror-
maskinen.

Forsættes side 26 - på næste side
oversigtstegning over Bent Lunds skalamodel.

n...'.'''_l l*

-t 

tærVr

-*

Således annoncerede Skandinavisk Aero Industri for firmaets KZ II Kupd i >Flyvebladek<, februar
1940. Flyvebladet blev udgivet af Berlingske Tidende.

KZ II Kupe. son. den-frentstod i en brochurefrafabrikken. Denne version erfra 1938 og har Cirrus motor
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... Og så kan den flyve!
I gamle dage var det god latin at hævde, at
skalafly ikke kunne flyve. Men modellen
her beviste ved DM 79, at det ikke behøver
være tilfældet, da den fik en pæn placering
både i statisk og i flyvebedømmelse. Det
hænger selvfølgelig sammen med planbe-
lastningen, og med en 10 cm3 firetakts OS
motor vejer den 3,5 kg - den er malet med
autosanding og autolak, Nu er firetakts
OS'eren ikke nogen kraftkarl og med til-
spidsede vinger - selv med 4 graders vin-
gevridning (wash-out) som her, er der risi-
ko for at tabe en vingetip lige efter start på
grund af for ringe flyvefart. Især på korte
græsbaner kan det være et problem - og
det er jo for det meste forholdene på mo-
delflyvepladser. Jeg har derfor i år monte-
ret en Webra 15 cmr firetakter i den. Med
en ny motorhjelmsbundplade, der er 3 mm
dybere end på tegningen, smutter Webra'en
lige ind på plads.

Lidt Kz-historie
Jeg indledte med at nævne Kz-fly som go-
de fl1'r'emaskiner. Det er ikke nogen løs på-
stand, men bevist af det meget store antal,
der flfier den dag i dag. KZ står meget en-
kelt for Kramme og Zeuthen. Kramme har'-
de i 193 j srarrer et t'1)remaskinerærksted i
Kastrup Luftharn o_s harde ior Berlingske
Tidende i l9-16 L,\ -igi'- 3: :i.:;:r-.3:i:_:i-
maskine. den såkalC:e .H:i:.n::i.*. . H::r-
melluS'en rar :ei ktrrn::r. 3i :: ti. ::3.-. :;:
var en alr orlig sa,s at :li-'; c-r. !r_i ia
Kramme og hans hjælpere eiter en enkelt
fl1'r'nin-e hørte. at der var sket alvorlige
uheld i bade England og Frankrig, gjorde
de kort proces: trak flyet ud af hangaren og
brændte den.

Zeuthen, der var grøn ingeniør, foreslog
Kramme, at de skulle bygge en >rigtig<
flyvemaskine. Resultatet blev den lille KZ I,
der var helt af træ. Den var i luften første
gang d. 24. februar 1937. Motoren var en

engelsk ABC Scorpion på 38 HK. Men
Zeuthen mente nu ikke de ret tit var hjem-
me alle 38 på en gang. KZ I var en meget

Bent Lunds KZ-flåde: Bag fra KZ I, KZ II
Kupd og forrest KZ III i bemaling som
ambulancefly.

velflyvende lille maskine, og de to fik mod
på at bygge en noget større maskine, der
skulle være tosædet. Det var altsammen
lritidsarbejde for spareskillingerne.

En al de personer, der interesseret lulgte
dem. r'ar Gunnar Larsei fra F. L. Sc::r:;:
* Cr.. ::: :.J::.'::.:. ..-:. .--- :..-:- t:

t -- -
-- -:- !- -..;- L_ ....,,:- 

-:- 
::,, :.' -, -; ) . -;. _:- 1.

::: .":-:.:=--,. :-..::- \:::1::,; :-i Z:-:---;:-
i--__

=:::;::::.':-=:. r:::- r.l-l i--.;.i l::.j-.
tr-i 3 l- l-- ra I C I :. 3.\ : - C 3 - \ \ 3 :l: : : - : l - ;..' : -; .

Gunnar Larsen spurgie. om det kunne sæi-
ie lidt fart i foretagendet, hr,is han købte en
motor.

Der kom virkelig fart på. l. august stifte-
des Skandinavisk Aero Industri A/S, og
samme år kom den første KZ II i luften.
Den viste fremragende flyveegenskaber, og
en serie på otte maskiner blev bygget fær-
dig inden foråret 1938.

KZ II'eren har stålrørskrop, men ellers er
der i høj grad kikket på KZ l, den var i vir-
keligheden forløber, idet der på KZ I'eren
blev gennemprøvet de planprofiler, som

Il'eren senere fik. KZ II Kup6 kan måske
beskrives med Krammes ord om KZ II
Sport: >lnden serien af KZ ll var færdig,
var Zeuthen gået igang med at tegne en KZ
II Sport, stort set den samme maskine, men
ikke med sæderne ved siden af hinanden,
men i tandem. Den var specielt bygget til
kunstflyvning og lik en Hirth motor med
rygflyvningskarburator. Maskinen lavede
licit knuder for os til at begynde med. Det
viste sig nemlig, at da vi havde forsynet den
med de samme planer og de samme ind-
faldsvinkler som KZ II Kupd, var den me-
get stabil i flyvningen, og det må en kunst-
flyvningsmaskine ikke være. Den skal netop
være tilpas ustabil for at kunne lave de ma-
nøvrer, man gerne vil, tilstrækkelig hurtigt.
Det første eksemplar af KZ lI Sport kunne
ikke lave slowroll. Den gik enten helt tilba-
ge eller også smuttede den helt rundt. Den
var håbløs til kunstflyvning. Så ændrede vi
v-formen fra fem til fire grader ved at sætte

andre planbeslag på, og så var den der. Det
var en meget, meget fin kunstflyvningsma-
skine.<

Modellen her er uden forkantslots og

bremseklap under kroppen, i modsætning
til de to tilbager'ærende maskiner i Dan-
mark. Det hænger sammen med, at den
fo;sie s:rie eå E maskiner fra 1938 var byg-

-i;'r :3r.31 J-i :!ris!nei med cirrus motorer.
E:- .: ::.': ;raskiner befinder sig i dag i
S.._:'. i l9-:9 blggedes 16 stk. med for-
s:r-i:-s-iS cg Gipsl' motorer og mod ekstra
:-::.-:-_: :::nseklappen. De to sidst bygge-
c: a: ::.s: ;:askiner er bevaret På grund af
or erførsei ril Sr erige under krigen og er nu
regislreret O\'-.å,E.\ og OY-DFIK.

Iøvrigt kunne maskinen leveres i den far-
ve, man ønskede - bare man ønskede sølv.

I

Konstruktionstegninger i fuld størrelse til Bent
Lund's KZ II Kupd kan købes for 100,- kr. incl.
dokumentationsmateriale:

Bent iund
Lucernevej 31, 9270 Klarup

Bent kan også levere tegninger til sine KZ I og
KZ III modeller i fuld størrelse.

Denne treplansskitse stammer fra Skandinavisk Aero Industri's brochure fra 1939. Den viser KZ II Kupd - nu i udgaven med Gipsy motor.
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Fr; toningen a.f VM.
B:rr:.xrA- ri:n enlige
r€pr(€:ar.:dtii iil tenstre i
billedei - l:en konttrter

fro Ecuador. -fiø1
v'akefield oz bler tørrigt
sidst i klassen. .\[en det
er første gang Ecuador
deltager i et VM, sa det
var jo opmuntrcnde.
Til gengæld var der ikke
dellagelse fra de

europæiske østlande og
heller ikke fra
Nordkorea. Specielt
savnede man selvfølgelig
russerne, der efter
sigende nreldte -fra før
a.ffæren rned clen

.s.t d k o r e a n s k e -i u t n b oj e t

- de hu,.de zlernt. at de
i;;;1',t; 1;1c-r15Lg'

z'':-q-;r;i-r-5.;7 i neiOp de

-:,:.:. ):.u, l.\t blet

omend det var meget tæt på at blive en fia-
sko.

Organisationen
Alt var overordentlig velorganiseret. Alle
de involverede fortjener tak for deres ind-
sats på dette område. Fra processing til tid-
tagning gik alt meget glat, ikke mindst når
man tager de forfærdelige meteorologiske
forhold med i betragtning. Det eneste man
kunne klage over, var, at det var svært at få
tilstrækkelige informationer. Der blev kun
holdt et enkelt holdledermøde, og det viste
sig at være for lidt.

Indkvarteringen
{lle hold blev indkvarteret samme sted.
De: r ar pa >The College of Advanced Edu-
Jl:i.:,. . hr or laciliteterne var meget fine.
(:)_::: ::r::;: iar hel: i top - ikke mindst
:i:1::-i':-,-::.;: ned. hrad man er bleret ud-
.:: :,': '';; ::.J..-:3:3 \ \1'er.

Fll r'epladsen
F.nepladsen \ar en stor dal opdelt i utallige
::c1:e,rninger. Bakkerne uden om dalen var
:tr3 :.=rli_s høje - noget i stil med 75 meter

- .rJ iiraske var det årsagen til, at der ind
.:--:..:n r ar ret turbulent.

);: rar nogle ulemper ved pladsen. For
tr:: a.:r)ie løb hovedvejen fra Sidney til
\i:.lo::ne tr'ærs igennem dalen. Dernæst
\:r J3: en sior sø (ca. 100x300 m) lige op
ad c:: omrade, der blev fløjet fra. Søen var
opsiaei pga. kraftig nedbør i tiden lør
\'\1'ei. En del mennesker blev våde i den.

Endelig rar der problemer med alle heg-

nene mellem de enkelte afsnit af området.
Ikke så lå modeller blev ødelagt ved kon-
takt med dem. Efter konkurrencen var der
en, der fortalte mig, at hegnene var der for
at forhindre modelkasserne i at blive blæst
bort fra flyvepladsen!

Vejret
Som nær'nl rar dette et stående emne for
samtalerne. Alle dage undtagen en var der
kraftig vind. De sidste dage blev det yderli-
gere ubehageligt, idet det begyndte at reg-

ne, og temperaturen laldt. \Ien det var al-
mindeligt Goulburn-lori15r ej r.

Træning, processing, åbning
På ankomstdagen gik alt stille og roligt.
Det var umuligt at trimme, eftersom det

stormede.
Torsdag d. 29. september var processing-

dag. Alt gik glat, og kun de mest iøjnefal-
dende ting blev checket. Det blæste 8

m,/sek., så trimningen var sparsom. Om
morgenen havde det blæst lidt mindre. men
om eftermiddagen og aftenen blæste det
yderligere op.

Fredag d. 30. september bler der holdt
officiel åbning. Det indskrænkede sig til, at
alle hold marcherede ind. og der blei' holdt
et par korte taler. Det hele tog kun ca. en ti-
me, og alle var megei glade lor det, efter-
som vejret rar godt - r'inden havde lagt

sig, sa der kun blæste en let brise. Resten af
dagen blev derlor brugt på flyvepladsen, og

det var lor mange deltagere første chance

J'ortsæIIes næste side
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VM for fritflyvende 1983
Goulburn, Altstralien d. 28/9-4/ I0

Som det er fremgået, har ingen
danske modelflyvere haft
mulighed for at deltage i årets
verdensmesterskaber for
fritflyvende modeller, der blev
afholdt i den sydaustralske by
Goulburn.
Modelfl1,'r'e N1't har imidlertid fået
nedenstående referat fra Arno
Hacken, der deltog på det
hollandske Fi-\-hold. Referatet er
oversat af Per Grunnet.

>Goulburn? I n:" c" ', -.':; t -r>::,1:. na: i ta-
ger dertil. Der::,.:'::-,.,-:. ---:: r; t,:=-
sende, ikke mirJ.: :, *:r r.- -.- :t :r:
- Det var, hvad i;:" ::: --. 

':,*.l.; ---.J
fik at vide af en au.:::-.:: :: . J :. ':' S :-
ney til Goulburn.

Og det var sandt. hr:: :,: -: -- .:-'
Imens vi opholdt os iGoui:-:: - :.. --:

dage - var det kun rimelig: :1 . .r.;.: -- :--
af dagene. Alle de øvrige dage 

.r -=,:; : 
=- 

: -

ler regnede det.
Det var naturligvis på denne 

.i:_:_:--:.:

meget mærkeligt, at australierne :.".::
valgt netop dette sted til at alJiolde :;...
første VM på. Ganske vist havde de rna:i::
flytte stævnet fra marts-april, som man oF-
rindelig havde foreslået, til september-ok-
tober. Dette skete på grund af problemerne
med at finde en arrangØr af VM'et. Sa re-
sultatet blev, at man afholdt mesterskabet i
det australske lorår på en plads, der var
kendt for sit meget ustabile vejr. Det lykke-
des imidlertid at få alviklet konkurrencen.
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for at få modellerne i luften siden ankom-
sten til Australien.

FlA d. 1. oktober
Konkurrencen startede lidt lorsinket kl.
7.15. Vejret virkede særdeles lint - der var
næsten ingen vind i første periode, og dei
var allerede god termikaktivitet. Anden pe-

riode var næsten som første med en acelse
mere vind, uden at det dog var nogei a:
snakke om. Ca. halwejs inde i rredie -cei--o-
de begyndte problemerne, idet de: pl,::.:lig
blæste op til frisk vind. \'indsil':ke:r :o:-
øgedes derefter stille og rolig: cg :å:ce
maksimum midt i fjerde g,e::ode. ;r\or
vindhastigheden lå på 8-10 n sei.

På trods al vinden rar de: dLrs ionsat
termikbobler, og det r.ar kua ;ga. :uibulen-
sen på flyvepladsen. ai dei iii ircer \ar lan-
skeligt at få placeret modelierne ordeniligt i
boblerne. Dette vejr lortsatre re-.:en ai da-
gen. Som det fremgår al resuliailisien rar
de opnåede flyvetider ikke så dårlige. \la-
ske er folk ved at vænne sig ti1 ai t1p'e i
blæsevejr.

Efter de syv perioder havde to mand luld
tid. Det var Matt Gewain fra USA og Paul
Lagan fra værtslandet. Gewain havde flø-
jet virkelig fint - han havde forsøgt at fin-
de termikken frajorden, hvorefter han trak
modellen op og checkede luften, inden han
udløste. Lagan fløj >modsat< - han høj-
startede og løb bag startlinien med model-
len på linen, hvorefter han fra denne posi-
tion afventede, at der kom modeller forbi,
der fløj i termik.

Paul Lagan lorsøgte også at anvende
denne taktik i flr.olf'et. Geriain højstarte-
de kun meget kor: :id. og rar kun kommer
lige bag startlinien. ,ja Lar. .:i^c.:: : -uf:.
som ikke virkede særlig oi::l:', -s:.--::. - :-
gan stod allerede længe:: r--r:: : :.:.::i.-
ningen og lod Ge*ains modei ;a..:::. D::
viste sig imidlertid, at den amerikansj:: ::.---
del efterhånden fik fat i termikken o_t l-i.--

de fire minutter, der var nødvendige for al
maxe. Paul Lagan fandt ikke termik eher
at have højstartet i næsten hele fly-off pe-
rioden, og han måtte derfor nøjes med en
flyvetid på lidt over to minutter.

FlB d. 2. oktober
Klokken 7, da konkurrencen startede, var
vejret næsten identisk med, hvad det havde
været på FlA-dagen. De fleste ønskede
derlor at flyve så hurtigt som muligt for at
få glæde af de rolige vindforhold, hvor en
god wakefieldmodel skulle kunne flyve
max ganske uden problemer. Men enten
var forholdene ikke særlig gode, eller også
var det nerverne, der slog klik lor mange af
deltagerne, for der blev faktisk ikke fløjet
særlig mange max- fl yvninger.

Allerede sidst i første periode begyndte
vejret at ændre sig. Ganske som dagen før,
men denne gang gik det hurtigere. Allerede
ved slutningen af anden periode var vind-
hastigheden oppe omkring 8 m,/sek. På
grund af vinden blev mange modeller be-
skadiget i starten eller i landingen. Mange
modeller blev hvirvlet omkring og smadret

Et par kinesiske wakefields. Bemærk, at den ene af modellerne har monteret winglets på
;ingetippen. Disse er kendt fra >rigtige< fly og skulle nedsætte randtabet og dermed forbedre
nt ode I lens g lideegens kabe r.

umiddelbart elter landingen, fordi det kor-
te græs ikke gav dem nogen beskyttelse på
det flade terræn.

Termiksøgningen syntes ikke at være no-
get større problem, da temmelig mange del-
tagere havde fuld tid efter tredie runde.

I løbet af fjerde periode nåede vindha-
stigheden op over 9 m/sek., og på et jury-
møde besluttede man meget klogt at indstil-
le konkurrencen. De resterende tre perioder
blev programsat til tirsdag d. 4.

FlC d. 3. oktober
Dr-nne dag var totalt forskellig fra de fore-
- .-t. n . . -- 1..:- ^. -- i.. . I ^ J. - -,-^

,.:,-- ::,:-a r:l;l- :a: >-;-::::.:j:-:.'.::

.- i - - -i :. :.1:. :l-l;l-
i-- j i - -- -
---..- -: - i L... ,-1 : ,---3a:----. 

=-1--

iO:.]: :. r :::- :.: :.'-: ::. :- :: ;,-.- - :(i-ine.
Fo::::-::---: :.=. ::::- :.:-::.:;.. ancien

periode. l--'..-: =,--::.:::- : :: :i:: -i,:ekun-
der medio::e. :.: :: :,:: -- :-' : -- :.: ::-:: ooad.
Juryen blev sa;:.=:-=-i '':: :; :-.--::eie ai
indstille fl5r ninie:.-.: - :: :: ::.:.--. :::;o-
de.

Efter et par iimers \irr:r.i --.=: :.;::ar-
heden bedre, og resien :: -::::, ::::ode
blev fløjet. De deltagere. c3: i:: ;::: ::::
syne i perioden, fik en omsia::.

Ved at springe frokostpausen ci -: :-: sr-
re perioderne ud i 6t var det mul:g: a: :a a:-
viklet de resterende perioder, inCen de: bier
mørkt. Tredie, fjerde og femte perioc: :or-
løb fint, vindhastigheden var ikke rærre
end 5-7 m,/sek.

Tingene blev imidlertid spændende igen i
de sidste to perioder, hvor nerverne satie
ind hos deltagerne og hvor sigtbarheden
igen blev forringet. Af og til kom der også
regnbyger og satte kulør på konkurrencen.

I sjette periode fik Truppe fra Østrig er

overrun på 7,4 sek., hvilket ikke behagede
ham særligt. Da han var bange for at ikke

at kunne nå at hente modellen, tog han om-
starten med reserven. Den spiraldykkede
imidlertid ned på 25 sek. efter et udmærket
stig.

Endnu uheldigere var en kineser og en

new zealænder, der begge fik termik i sidste
periode og forsvandt opad efter 6 maxer.

Fire deltagere havde haft held med at
holde deres flyvninger inden lor tidtagernes
synsvidde og kvalificerede sig derfor til fly-
off'et. På grund af de stærkt forværrede
vejrforhold blev fly-off'et udskudt til den
følgende dag.

\Iere F1B og fl1'-off i FlC
d. .1. oktober
O_:': :::-ne dag siartede kl. 7 - og det ske-
:: ::sc iErsie fl).o;;-rund. i FlC. Sigtbar-
:.eien rar god, men det var overskyet, og

dei regnede ind imellem. Det var også

fortsættes næste side

George Schroedter's >Wake Up< blev fløjet til
VM af konstruktøren selv. Det var nu ikke den
store succes, idet modellen ved et par lejligheder
spiraldykkede ned med laveflyvetider som resul-
tat. George havde trimmet hjemmefra i fint vejr

- og dette trim varfor kritisk til den hårde vind,
sotn han og de øvrige deltagere led under i Au-
stralien.
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koldt, omkring l0 grader. Achterberg fra
USA og Venuti fra Italien droppede begge i
denne omgang - amerikaneren fordi han
kastede modellen skævt (i sin omstart -
første startforsøg var et over-run). De to
andre deltagere fik termik og maxede.

Kl. 7.30 startede 5. periode i rvakefield,
og vinChastigheden var allerede omkring 5

m/sek.
Derefter blev anden fly-off-runde i gas

fløjet. Lustrati fra Italien harde både et

fint stig og god luft til et godt glid - han
fløi 254 sek. - mens Gunnar Agren lra
Sverige havde et dårligr srig og måtte nøjes
med 177 sek. på trods af rimelig luft og et
godt glid.

Herefter fortsatte rvakefield-konkurren-
cen med de to sidste perioder. Vejret blev
dårligere endnu - ikke alene var vinden nu
kraftig, men det regnede også konstant.
Dette ødelagde selvfølgelig ganske mange
flyvninger, og det viste sig, at dette vejr var
meget vanskeligere lor de fleste at klare end
vejret på den første wakefield-dag. Dermed
kunne de deltagere, som havde droppet lidt
i de første perioder, indhente det tabte og
placere sig godt med nogle gode flyvninger
til slut. Det bedste eksempel på dette var
Anselmo Zeri fra Holland, der droppede l3
sek. i sin anden start. Alle andre starter var
imidlertid maxer, og Anselmo kom derved
op på andenpladsen.

Under forhold som disse lik termiksog-
ningen meget sior indflldelse på :es':i:a:::-
ne. Dette kan også ai'iæs.s a: slu:i::.,:r-_ie:.:
Nummer et ble\ - igen - Loihar Don;ig
fra Vesttl'skland, nummer to .\nselmo Zeri
og nummer tre Gunther Klemke også fra
Vesttl'skland. Alle disse tre fløj på termis-
tor-indikation.

Afslutning
Verdensmesterskabet blev afsluttet tirsdag
eftermiddag og aften med et teknisk sym-
posium og en fin afslutningsbanket. Jeg
tror imidlertid, at de vellykkede afslut-
ningsarrangementer ikke var tilstrækkeligt
for flertallet af deltagere til at rette op på

indtrykkene fra de elendige vejr- og flyve-
pladslorhold, som prægede dette VM.

En personlig bemærkning
Det er mit indtryk, at arrangørerne ikke har
givet korrekt information i de bulletiner,
som blev sendt til de forskellige lande. På
grund af dette var det en stor skuffelse at
opdage, hvordan forholdene virkelig var.
Selv i Goulburn fortalte arrangørerne, at
vejret var ganske særlig dårligt for årstiden,
mens lolk vi snakkede med på egnen fortal-
te, at det var ganske normalt.

Det ser ud til, at arrangørernes informa-
tioner ved kommende stævner må checkes
grundigt. Ved sidste VM i Spanien var vi
ude for det samme - og nu er det sket igen
i Australien. Konkurrencer som disse gør
ikke nogen gavn for fritflyvningen, da flere
og flere mennesker vil vige tilbage for at in-
vestere i dyre rejser, når de risikerer at skul-
le ud og flyve i så dårligt vejr, at de kun op-
når at ødelægge alle deres modeller. I
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COYOTE ny 1,5 cm3 træner
Bys selv denne linestyringsmodel efter
tegningen her i blødet

Jo mindre end model er, jo
mindre skade tager den ved at
lande ublidt. Denne enkle
sandhed, der faktisk kun har få
undtagelser, kunne jo forlede
nogen til at tro, at små modeller
var ideelle begyndermodeller.
Desværre - f.eks. er linestyrings-
modeller med motorer på 0,8 cml
ret svære at flyve med, da den
svage motorkraft giver for lidt
træk i linerne. Så 2,5 cm3
modeller er normalt hvad man
anbefaler begyndere. Men
Henning Lauritzen har
konstrueret Coyote, som er et
godt kompromis med sin 1,5 cm3

motor. Henning fortæller selv, og
Jørgen Korsgaard har lavet
tegningen, som man kan bygge
efter.

Jeg er flere gange blevet spurgt, om CL-
unionens tegningsservice ikke havde nogen
tegning til en model for en motor på 1,5

cm'. Jeg er blevet træt af at svare >nej<, og
da jeg havde en Davies-Charlton Sabre lig-
gende, besluttede jeg at gøre noget ved det.

Den bedste begyndermodel, jeg kender,
er Hans Rabenhøjs HR 46, der er beregnet
til en 2,5 cmr motor. En hurtig beregning
viste, at en model til 1,5 cm' skulle være ca.

80r,0 al HR -16's spændridde og længde.
Modellen, der er døbi Co1'ote efter en af
mine yndlingstegnefilmsfigurer, er derlor
hovedsageligt en formindsket udgave af
HR 46 med visse småændringer af hensyn
til styrke og min personlige smag. Som
nævnt er prototypen udstyret med en Da-
vies-Charlton Sabre, men den vil egne sig til
alle motorer på 1,5-1,8 cm', f.eks. PAW
1.49, Cipolla Junior og OS Max 10.

Bygning af vingen
Forkanten laves ved at lime to stk. 10x20
mm balsa sammen. Lad det tørre i spænd,
så listen ikke krummer sig. I mellemtiden
kan du skære ribberne ud. Der skal bruges
4 stk. Wl af 2 mm balsa og 2 stk. af 4 mm
til tipperne. Disse kan dog også laves ved at
lime 2 stk. 2 mm sammen. Desuden skal der
bruges 3 stk. W2, ligeledes af 2 mm balsa til
midtersektionen. Bagkantlisten udskæres
af 4 mm balsa, 32 mm bredt.

Hvis du bygger efter tegningen her i bla-
det, skal du måle op og markere ribbeplace-
ringen på listen. Har du købt Cl-unionens
tegning, kan du mærke al direkte efter den,
da den er i 1:1. Med saven skæres der til I
mm dybde i ribbens bredde, så der er styr
på ribberne. 3 r l0 mm fyrrelisten limes på

bagsiden af forkantlisten mellem rillerne
lor de to inderste ribber Wl, hvorefter for-
kanten sættes fast på byggebrædtet med
stifter. Ribberne limes nu på plads i riller-
ne, idet man med en vinkel sikrer sig, at de

er helt vinkelrette med forkanten. De tre



ribber W2 styres til korrekt højde ved at
lægge et stykke 1,5 mm balsa under ribber-
nes bageste del. Bagkantlisten kan nu mon-
teres. Forstærkningstrekanter af 2 mm bal-
sa udskæres, så årerne går parallelt med
trekantens længste side. Trekanrerne limes
på plads.

Trekantsfundamentet af 3 mm krydsfi-
n6r limes på plads i udskæringen på inidrer-
ribbernes underside. Med araldir limes ro
stk. 3 mm messingrør lasr i huller i rensrre
vingetip som styr lor udiøringsu-irerne.
hhv. 60 og 100 mm fra I'ingens forkani.
Nu, da der er blandet araldii. kan ripr'æg-
ten på ca. l0 g passende limes på plads på
indersiden af den anden iip.

Trekanten forsl-nes med udførings*'irer
og stødstang og monieres. \\-irerne løres
gennem huller i ribberne og gennem mes-
singrørene. Prøv om sr)'rerøjei glider let
uden at skrabe imod nogen sreder. \lidrer-
sektionen beklædes med 1,5 mm balsa med
årerne på tværs. På oversiden skal skæres
en åbning for stødstangen. Forkanten skal
nu afrundes i profil - og vingen er færdig.

Bygning af kroppen
Kroppen udskæres af l0 mm balsa. Be-
mærk at hullet til vingen ikke skal skæres
endnu. Motorbjælkerne limes på plads,
hvorefter fyrrelisten 3 x l0 mm limes på
langs al oversiden, og de to 1,5 mm krydsfi-
nerylader limes på hver sin side af kroppen.
Krc;per: airundes lidr med sandpapir på
ia:-::--: :: ::',:: e: :a: lag zaponlak, hvor-
::::: :=: :-::: ::: -:.:. .:: :ei :inl Sandpa-
p::.

\{:: :.rr-:'::=:i.=; ..:.i::.- :..-:tr:.:-
nie på k:-';;r:-- ;---._i:-- ::.-rr :; :: ; --:-
pen på høj:: :::. a; :=-:::i:: :i.-:a :j
kropsiden. Der bor+ :: :l- .:-_:: _::=: : _ -

omridset, og huller ril r:r:S=:- -:_.t_=::r ::=
løvsav. Nu skydes vingen to;sig::_=::-:: _:-
skæringen. Skraber den imod, udr:cs :':--
let, indtil det passer nøjagtigt iil vinsenr
profil. Vingen skal nu limes på plads. Der
er bedst at bruge araldit, da denne samling
skal være meget stærk. Check med en vin-
kel, at krop og vinge sidder vinkelret på
hinanden set ovenfra, og at kroppen står
nøjagtigt lodret, set forfra.

Haleplan og højderor udskæres af 2 mm
balsa, og gives et par lag zaponlak efter-
fulgt af afpudsning med fint sandpapir,
hvorefter haleplanet limes på plads. Check
at det sidder vinkelret på kroppen og paral-
lelt med vingen. Med saven skæres en rille
til finnen i fyrrelisten. Bemærk, at finnen
skal sidde skråt, for at give udadtræk. Fin-
nen, der skæres ud al I mm krydsfiner, li-
mes fast i rillen. Check at den sidder vinkel-
ret på haleplanet. Af et stykke 8 eller l0
mm balsa laves et )cockpit(. Dette er ikke
nødvendigt, men pynter vældigt på den
færdige model.

Slutmontering
Vingen beklædes med solarfilm. Lad fil-
men dække midterstykket helt ind til krop-
pen. Resten af træværket skal have lak eller
maling for at gøre det brændstoftæt. Hvis

du bruger gløderørsmotor, skal du bruge
brændstoffast lak eller male over med fuel
proofer.

Højderoret sys last til haleplanet med fi-
skeline af nylon, som for hvert sting kryd-
ses gennem mellemrummet mellem ror og
plan. Inden hornet monteres, bores huller-
ne til stødstangen op med et 3 mm bor. En
kronmuffe skydes ind over stødstangen,
den ene skrue fjernes, og skrues i igen gen-
nem et af hullerne i hornet. Ved at bevæge
styretøjet frem og tilbage, kontrolleres at
roret bevæger sig lige meget op og ned. Når
stødstangen er placeret rigtigt, strammes
skruerne i kronmuffen.

Som haleslæber bruges en øsken, der
skrues ind i træet. Derefter skrues den ud
igen, og der smøres araldit i gevindet, hvor-
efter den skrues fast igen. Understellet buk-
kes af 2,5 mm pianotråd. Det holdes på
plads i et hul i øverste motorbjælke og med
et beslag, der skrues fast i nederste motor-
bjælke. Tanken er en købt >hustank<, der
holdes på plads af gummibånd hæftet til fi-
re kroge.

Nu mangler der kun at montere motoren.
Da tyngdepunktets placering er meget vig-
tig, har jeg brugt følgende metode:

Motoren fæstnes med gummibånd og
ved at flytte den lrem og tilbage, findes det
sted, hvor modellen balancerer, når den
løftes med en fingerspids under hver tip lige
bag forkanten. Når den rette position er
fundet, kan de fire monteringshuller bores
igennem motorbjælkerne, og motoren
spændes fast. Et stykke brændstofslange
mellem motor og tank - og modellen er
færdig.

troller desuden, at håndtaget skal bevæges
lige meget for ar give fuldt udslag op og
ned. Har du ikke fløjet før, bør du bede en
med mere erfaring om hjælp, evt. med
>dobbeltstl'rinS.,. Du skal i begyndelsen ik-
ke have for siort ud.iag pa roret, dvs. stød-
stangen skal måske i11'rres er hul ud på hor-
net. Den kan altid tlltres indad igen. så mo-
dellen bliver mere lerende rned siørre ror-
bevægelser.

Jeg synes selv, det er en sjov lille model,
der kan bruges både til at lære ar 111'r'e med,
og som afslapning for den mere erlarne.

God fornøjelse!

Tegning i fuld størrelse til Coyote kan købes for
kr. 20,- hos Cl-unionens sekretariat:

CL-unionen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Trf. 0l-3s 37 51

- fi2t,l':;r-;. ,i! tegningen dels er i
- ::.'. s:ørreise. dels i fuld størrelse.

-.-.- It ir.'ølgettde sider kan man
.- . .'-.-.ie i;.ggetegnirlg til Coyote.
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koldt, omkring l0 grader. Achterberg fra
USA og Venuti fra Italien droppede begge i
denne omgang - amerikaneren lordi han
kastede modellen skævt (i sin omstart -
første startforsØg var et over-run). De to
andre deltagere fik termik og maxede.

Kl. 7.30 startede 5. periode i wakefield,
og vindhastigheden var allerede omkring 5

m/sek.
Derefter blev anden fly-off-runde i gas

fløjet. Lustrati fra Italien havde både et
fint stig og god luft til et godt glid - han
fløj 254 sek. - mens Gunnar Ågren lra
Sverige havde et dårligt stig og måtte nøjes
med 177 sek. på trods af rimelig luft og et
godt glid.

Herefter fortsatte wakefield-konkurren-
cen med de to sidste perioder. Vejret blev
dårligere endnu - ikke alene var vinden nu
kraftig, men det regnede også konstant.
Dette ødelagde selvfølgelig ganske mange
flyvninger, og det viste sig, at dette vejr var
meget vanskeligere for de fleste at klare end
vejret på den første wakefield-dag. Dermed
kunne de deltagere, som havde droppet lidt
i de første perioder, indhente det tabte og
placere sig godt med nogle gode flyvninger
til slut. Det bedste eksempel på dette var
Anselmo Zerifra Holland, der droppede 13

sek. i sin anden start. Alle andre starter var
imidlertid maxer, og Anselmo kom derved
op på andenpladsen.

Under lorhold som disse fik termiksøg-
ningen meget stor indflydelse på resultater-
ne. Dette kan også aflæses af slutstillingen:
Nummer et blev - igen - Lothar Dorin,e
lra Vesttyskland, nummer to Anselmo Zeri
og nummer tre Gunther Klemke også fra
Vesttyskland. Alle disse tre fløj på termis-
tor-indikation.

Afslutning
Verdensmesterskabet blev afsluttet tirsdag
eftermiddag og aften med et teknisk sym-
posium og en fin afslutningsbanket. Jeg
tror imidlertid, at de vellykkede afslut-
ningsarrangementer ikke var tilstrækkeligt
for flertallet af deltagere til at rette op på

indtrykkene fra de elendige vejr- og flyve-
pladsforhold, som prægede dette VM.

En personlig bemærkning
Det er mit indtryk, at arrangørerne ikke har
givet korrekt information i de bulletiner,
som blev sendt til de forskellige lande. På
grund af dette var det en stor skuffelse at
opdage, hvordan forholdene virkelig var.
Selv i Goulburn fortalte arrangØrerne, at
vejret var ganske særlig dårligt for årstiden,
mens folk vi snakkede med på egnen fortal-
te, at det var ganske normalt.

Det ser ud til, at arrangørernes informa-
tioner ved kommende stævner må checkes
grundigt. Ved sidste VM i Spanien var vi
ude lor det samme - og nu er det sket igen
i Australien. Konkurrencer som disse gør
ikke nogen gavn lor fritflyvningen, da flere
og flere mennesker vil vige tilbage for at in-
vestere i dyre rejser, når de risikerer at skul-
le ud og flyve i så dårligt vejr, at de kun op-
når at ødelægge alle deres modeller. f
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COYOTE - ny 1,5 cm3 træner
Byg selv denne linestyringsrnodel efter
tegningen her i bladet

Jo mindre end model er, jo
mindre skade tager den ved at
lande ublidt. Denne enkle
sandhed, der faktisk kun har få
undtagelser, kunne jo forlede
nogen til at tro, at små modeller
var ideelle begyndermodeller.
Desværre - f.eks. er linestyrings-
modeller med motorer på 0,8 cm3

ret svære at flyve med, da den
svage motorkraft giver for lidt
træk i linerne. Så 2,5 cm3
modeller er normalt hvad man
anbefaler begyndere. Men
Henning Lauritzen har
konstrueret Coyote, som er et
godt kompromis med sin 1,5 cm'
motor. Henning fortæller selv, og
Jørgen Korsgaard har lavet
tegningen, som man kan bygge
efter.

Jeg er flere gange blevet spurgt, om CL-
unionens tegningsservice ikke havde nogen
tegning til en model for en motor på 1,5

cmt. Jeg er blevet træt af at svare >nej<, og
da jeg havde en Davies-Charlton Sabre lig-
gende, besluttede jeg at gøre noget ved det.

Den bedste begyndermodel, jeg kender,
er Hans Rabenhøjs HR 46, der er beregnet
til en 2,5 cmr motor. En hurtig beregning
viste, at en model til 1,5 cm' skulle være ca.

8090 af HR 46's spændvidde og længde.
Modellen, der er døbt Coyote efter en al
mine yndlingstegnefilmsfigurer, er derlor
hovedsageligt en formindsket udgave al
HR 46 med visse småændringer af hensl'n
til styrke og min personlige smae. Som
nævnt er prototypen udstyret med en Da-
vies-Charlton Sabre, men den vil egne sig til
alle motorer på 1,5-1,8 cm', fl.eks. PA\\'
1.49, Cipolla Junior og OS Max 10.

Bygning af vingen
Forkanten laves ved at lime to stk. 10x20
mm balsa sammen. Lad det tørre i spænd,
så listen ikke krummer sig. I mellemtiden
kan du skære ribberne ud. Der skal bruges
4 stk. Wl af 2 mm balsa og 2 stk. al -1 mm
til tipperne. Disse kan dog også laves ved at
lime 2 stk. 2 mm sammen. Desuden skal der
bruges 3 stk. W2, ligeledes af 2 mm balsa til
midtersektionen. Bagkantlisten udskæres
af 4 mm balsa, 32 mm bredt.

Hvis du bygger efter tegningen her i bla-
det, skal du måle op og markere ribbeplace-
ringen på listen. Har du købt Cl-unionens
tegning, kan du mærke af direkte elter den,
da den er i l:1. Med saven skæres der til I
mm dybde i ribbens bredde, så der er st1'r

på ribberne. 3 x 10 mm fyrrelisten limes på

bagsiden af forkantlisten mellern rillerne
for de to inderste ribber \\I1, hvorefter tor-
kanten sættes fast på b1'ggebrædtet med
stifter. Ribberne limes nu på plads i riller-
ne, idet man med en vinkel sikrer sig. at de

er helt vinkelrette med iorkanien. De tre
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To små RC-svævere beregnet for nybegynderne

JUNIOR
fra Multiplex
Byggesæt til denne model er stillet til rådig-
hed af den danske importør, Maaetoft Tra-
ding, Randers.

Junioren er konstrueret tilpas enkelt, så

det er muligt for en begynder at færdiggøre
byggesættet uden hjælp fra andre.

Byggesættet indeholder alle nødvendige
dele, som er i en meget fin kvalitet. Ud-
stansningerne er så gode, så det er unød-
vendigt at anvende sav eller kniv til at frigø-
re delene.

Tegningen er i fuld størrelse, og bygge-
vejledningen (som manglede i testbygge-
sættet, hvilket beviser at de byggesæt, jeg
modtager, ikke er specielt udvalgte!) er dej-
ligt detaljeret med en pæn fordeling af tekst
og skitser. Vejledningen er skrevet på tre
sprog. Den indeholder også en gennemgang
af det nødvendige værktøj samt de limty-
per, der er brug for. Endelig er der en be-
skrivelse af, hvorledes man flyver højstart
og skrænt.

By'gning af kroppen
Når alle kropsdelene e::unde: o,i rag: u.rr-r
på tegningen. har ;r::- :: -''.::1..i .- .:: i:
enkelte deles piacer:r:9. I:::: ::--- .":--.:
kroppen. er der no_ri: :a ::r-:. ;e: =s:. ::g::
højde for.

For det første: Hvis man ønsker at bruge
radiomodtageren i andre modeller, vil jeg
anbefale, at man monterer det udvendige
rør fra et bowden-træk i kroppen, inden
toppen al kroppen limes på. Så kan anten-
nen skubbes ind i røret, når modtageren in-
stalleres - og den kan let tages ud igen, når
man vil sætte modtageren over i en anden
model. Ladrøret gå fra spant 9 til ca. 2 cm
lra haleåbningen.

For det andet: Ønsker man at kunne af-
montere haleplanet for at gøre transport af
modellen lettere, vil jeg anbefale, at der i
stedet for de medfølgende skruer bruges to
ca. 4 mm bolte med skiver og møtrikker.
Inden del nr. 17 limes på kroppen, skal de
to møtrikker limes last med Araldit på un-
dersiden. Herefter er det blot at følge byg-
gevejledningen og tegningen - men husk,
at der skal laves en højre og venstre krops-
side.

Bygning af vingerne
Da vingerne består af en skumkerne be-
klædt med abachi, er der ikke ret meget,
der skal laves, førend de er færdige. Der er
dog en vigtig ting, nemlig indlimning af
messingrørene til vingestålet. Ved at følge
tegningen og byggevejledningen er dette
hurtigt overstået, selv om der skal bruges
Araldit.

Først limes messingrørene last sammen
med de andre dele, som har numrene 33 til
38. Når dette er tørt, skal det hele limes fast
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Michael Høj Rasntussen nted sin Junior -fra \lultiple.r.

i de to vingehalrdele. For at opnå den rette
V-form er der i blggesættet en >,dihedral-
jig< (V-forms-bedCing). som ringerne læg-
ges oven på, mens eporien hærder.

Husk, at rinee.taler. nr. 6l og 62 skal
smøres ind i olie. sa de ikke bliver limet
last, hvis der kommer noget epoxy på dem.
Ligeledes skal man huske, at der skal være
en alstand pa 2-3 mm mellem de to vinge-
halvdele, når de ligger oven på jiggen, så de

ikke bliver limet sammen.
Til sidst limes slutribben nr. 41 på plads,

enten ved at lølge b1'ggevejledningen eller
ved anvendelse al tape til at holde dem på
plads. Når epoxien er hærdet, slibes det he-

le, så det flugter med den øvrige del af vin-
gen.

Færdiggørelse
Når alle delene er slebet i den rette iacon, er
modellen klar til beklædning og maling.

Vingerne samt haleplanet med højdero-
ret kan beklædes med Solarfilm eller Solar-
tex efter eget ønske.

For at styrke kroppen og lette malerar-
bejdet dopes den to gange, inden den be-

klædes med japanpapir. Dette gøres også

ved hjælp af dope. Når dopen er tør, slibes

det hele glat, inden modellen males.

Indbygning af radio
Da kroppen er meget rummelig, kan der ik-
ke opstå problemer af nogen art med radio-
installationen. Har man to servoer af mini-



t)'pen (f.eks. Futaba S-20;, kan de monte-
res ved siden af hinanden. ellers må de
monteres i række. Hvis man monterer ser-
voerne i række, skal man huske at forskyde
dem i forhold til hinanden, så der bliver
plads til bowden-trækket.

Jeg har monteret mini-servoer i Junio-
ren, hvilket medførte, at jeg var nødt til at
udskifte det inderste af bowden-kablerne
med to nye, da de medfølgende var for kor-
te. Når radioen er monteret og godt pakket
ind i skumgummi, og træksystemet samt
rorbevægelserne kontrolleret, skal model-
len afbalanceres.

Flyvning med Junior
Vel ankommet til flyvepladsen blev rorene
endnu engang kontrolleret, lør den blev
sendt afsted med et håndkast. Da alt funge-
rede som det skulle, blev den nu sendt af-
sted ved hjælp af et gummitov med et træk
på 6 kg.

Efter frakoblingen viste det sig, at Junio-
ren er en meget velflyvende model, selv om
den flyver med en noget højere hastighed
end de tidligere begyndermodeller, vi har
testet.

Den høje hastighed viste sig senere på da-
gen at være en fordel, når der skal søges ef-
ter termik, da man er i stand til hurtigt at
komme lra et termikområde til et nyt.

Konklusion
Jeg kan anbefale Junioren, da den på
grund al sin konstrukiion med lærdige vin-
ger og en letblgge: kassek:op kan bygges
uden nogen sæ:l:_i bi gg::::::l:_:.

Flleegen=ial:::= 3:.'_:i3 _i-.Jr. t:Ji t:

skrænt og højstart. Ønsker man at deltage i
konkurrencer, er Junioren velegnet til den
nye og meget populære 2 meter-klasse. I

Tekniske døta
Junior fra Multiplex
Importør: Maaetoft Trading ApS, Randers
Spændvidde: 170 cm
Kropslængde: 92 cm
Vægt med RC-udstyr: 950 gram
Antal funktioner: 2, højderor og sideror
Planareal: 31 dm'
Balancepunkt: 8 cm fra forkanten
Siderorsudslag: 50 mm hver vej samt trim
Højderorsudslag: 10 mm hver vej samt trim

B.vgget og fløjet af Michael Høj Rasmussen.
Testrapport t'ed Steen Høj Rasmussen, tA. 02-45

- Nu er vi snart fri for hans evindelige pral om ,>først og størsl<< .....!

-'-->-

__--t--\/_

!,/,
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RC.UHU
fra Graupner
Byggesættet til denne model er stillet til rå-

dighed af den danske Graupner-importør
Ib Andersen Hobby ApS, Aalestrup.

Byggesættet indeholder alle de nødvendi-
ge dele undtagen radioudstyr og nogle få
typer lim. Tegningen er i fuld størrelse, og

byggevejledningen, som er lige så stor, er

meget detaljeret med tekst og billeder. Hele
byggesættet er i sædvanlig Graupner kvali-
tet.

Bygning af kroppen
Da kroppen er helt færdig, dvs. støbt i
kunststof, og der kun skal limes nogle få
afstivninger på plads, er dette arbejde hur-
ligi orcrstict.

B1'gning af vingerne
\'-:_:::,--3 t',:_:3i ot ai ribber og lister, først
. :-'-:.:. ---r-- i;L;13 lirne. sammen til en hel
'.::-:;. F..: a: J;:a i:n relie \'-form er der i
blggesæ:::: ;:r ca:sa-sia-beion mærket W,
som skai bruge.. na::rbc: nr. 82 skal limes
pa plads.

Ønsker man al hare delbar iinge, kan
det også lade sig gøre ved hjælp al supple-
ringssættet nr.4232/12, som indeholder de

nødvendige dele.
Det bærende haleplan vil hurtigt blive

lærdigt, når byggevej lednin,een lølges.

Færdiggørelse
Når højderoret er hængslet til haleplanet
ved hjælp af det medlolgende tape, og side-

roret ligeledes er lapet på halelinnen, kan
delene beklædes med det medfølgende ja-
panpapir eller med Solarfilm.

Da kroppen er meget pæn i overfladen,
behøver man ikke at male den.

Indby'gning af radio
Da kroppen ikke er ret stor, er adgangsfor-
holdene til radioudstyret en lille smule van-
skelige, men det er der ved konstruktionen

fortsættes næsle side
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taget højde for, idet servobrædtet med de
to servoer kan tages helt ud.

Jeg vil anbefale, at man på modtager-ak-
kumulatoren lodder en ekstra lang ledning
på, som kan bruges til opladning, så man
slipper for at tage modtager, servoer samt
akkumulator ud af modellen, hver gang der
skal lades.

Flyvning med RC-UHU
Efter nogle få håndkast, hvor de sidste ju-
steringer blev ordnet, blev modellen koblet
til gummitovet og sendt afsted med et træk
på 6 kg. Da modellen var fri af gummito-
vet, blev rorbevægelserne samt udslagene
kontrolleret og fundet i orden, og det viste
sig, at det er en meget stabil model at flyve
med. Den har desuden et pænt glid og gode
termikegenskaber.

Konklusion
RC UHU kan anbefales til begyndere, da
den er hurtig at lave, samtidig med at den er
solid.

Den kan også anbefales til den RC-pilot,
som ønsker en lille model til de dage med
ringe vind. Og med en spændvidde på 154,5
cm hører den til klassen for de nye 2-meter
svævemodeller, hvis man skulle have lyst til
at flyve lidt konkurrence med den. n

Tekniske dqta
RC UHU fra Graupner
Importør: Ib Andersen Hobby ApS, Aalestrup
Spændvidde: 154,5 cm
Kropslængde: 99,5 cm
Vægt med RC-udstyr: 800 gram
Antal funktioner: 2, højde- og sideror
Planareal: 28 dm'?

Balancepunkt: 7,5 cm fra forkant
Siderorsudslag: 25 mm hver vej samt trim
Højderorsudslag: 12 mm hver vej samt trim

Bygget og fløjet af Ernst Nissen Thomsen, tlf.
02-45 41 39. Testrapport ved Steen Høj Rasmus-
sen, tlf.02-45 17 44.
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RC-UHU alene i billedet med den diskret anbragte Futaba-sender.

UHU-modellerne
For efterhånden mange år siden ud-
sendte Graupner et byggesæt til en
lille fritfllvende svævemodel, >Der
kleine UHU<. Modellen kunne byg-
ges al alle børn fra ca. 10 år.

Gennem et grundigt inlormations-
arbejde lykkedes det et udvalg under
den tyske aeroklub at stable en fast,
årlig konkurrence på benene, hvor
alle kunne deltage med Der kleine
UHU. Ideen blev hurtigt en meget
stor succes - det tyske modelflyve-
forbund har kunnet registrere, at en
stor del af medlemmerne kommer til
forbundet gennem UHU-konkurren-
cerne. I årenes løb har mange tusin-
de børn deltaget i disse konkurren-
cer.

Graupner's n1'e >RC UHU< er et
forsøg på at lave en RC-sr'ær,emo-
del, der opfylder de samme krav,
som >Der kleine UHU<: Skal kunne
bygges af enhver over en vis alder,
skal kunne flyve helt uproblematisk
samt have så gode flyveegenskaber,
at flyvning med modellen er tilfreds-
stillende.

Om man ender med også at arran-
gere en stor åben konkurrence for
RC UHU-piloter ved vi ikke - men
der er næppe tvivl om, at firmaet
Graupner vil støtte ideen, såfremt
nogen vil føre den ud i livet!

red.
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det væsentlig vanskeligere at opnå en til-
fredsstiilende torsionsstivhed. Her kan man
få god hjælp al de forsøg. som C. C. John-
son har udført.

Alle forsøgsvingerne er b1'gger al nogen-
lunde ensartede materialer. Vingerne havde
målene 100x200 mm (altså 10 cm korde),
og profilet var i alle tilfælde et 8,540 Clark
U (dvs. et profil med flad underside).

Når der er beklædt med dope og papir,
har træstrukturen fået to gange nitrat-dope
og papiret 3 gange nitrat-dope. De ek-
sempler på vinger med beklædningsfolie,
der er medtaget i testen, mangler et par
gange angivelser af foliens type.

Måleusikkerheden ved en forsøgsrække
som denne er nok så stor, at tallene i over-
sigten ikke burde have så mange decimaler,
som der rent faktisk er. Men vi aftrykker
Johnsons tal, som han selv har offentlig-
gjort dem.

En sidste ting: Tallet i yderste kolonne til
højre viser, hvad Johnson kalder >stivheds-
indexet< for de forskellige kombinationer.
Det er den målte torsionsstivhed divideret
med den aktuelle kombinations vægt. Tal-
let siger altså ikke noget om kombinatio-
nens aktuelle stivhed, kun om stivheden i

1.

,,

3.

4.

Y ægt og torsionsstivhed
i vingekonstruktioner
I det amerikanske fritflyvnings-
forbunds blad >Free Flight< har
C. C. Johnson beskrevet en
række forsøg han har udført med
torsionsstivhed i en række
forsøgsvinger. Vi bringer hans
resultater i nedenstående oversigt.

Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi ta-
ler om >styrke<? - F.eks. når vi taler om
modelflyvevinger?

- Det er selvfølgelig let nok: En stærk
vinge, er en vinge, der ikke går i stykker,
selv om man belaster den kraftigt under
flyvning.

Men alle, der har bygget modelfly, ved
også, at >styrke< ikke bare er et spørgsmål
om at lægge tilstrækkelig mange lister i vin-
gen. Det har også noget med vridningsstiv-
hed at gøre.

Lad os derfor slå fast, at det vi normalt
mener, er kombinationen af høj brudstyrke
og stor vridningsstivhed - eller torsions-
stivhed.

De fleste har nok et ret sikkert begreb
om. hvordan man skal dimensionere lister
mr. i sine vinger for at opnå en tilstrække-
li_: rc- brudstyrke på vingen. Derimod er forhold til vægten. n

-i.;;-...- ..--.::' ;':ztrolder C. C. Johnsons resultater. De forskellige opbygningsmetoder ses på
::_8.-.!:': --.- :. .:-::': D:.':nt zntpper i skemael er: l. Multispar-opbtgning, 2. >Union Jack<-op-
3:?.-.a. -' --:":.--'::,.:....: -t. !7.;ii!sa-beklcedning og 5. Helbalsa-beklædning med dobbelt web-
bitz- C'-::t-.a:'---*a'.':: : .a-::.i ,..:: :':l,ennet.

\.=g1 i gram ' \'ridningskraft ved

l' rrid i gram/cm
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Ubeklædt struktur
0,075 mm klar folie
Papir og dope
0,1 mm laminat-film

1,60
0,E8 2,49
1,60 3,20
l,7l 3,31

18

145

309
140

145 160
318 212
157 153

ll
58
97
4l

Ubeklædt struktur
0,075 mm klar folie
Papir og dope
Super Monocote

2,15
0,E8 3,03
1,60 3,75
2,22 4,37

91

242 233 265
405 4ss 38s
424 413 464

42
80

108

94

Ubeklædt struktur
0,075 mm klar folie
Papir og dope
Super Monocote

2.86
0,E8 3,74
1,60 4,46
2,22 5.0E

212
310 (313)
s30 510
467 426

3t7
467

471

74

83
l19
92

Ubeklædt struktur
Fortyndet epoxy
Papir og dope

4,07
1,38 5,45
1,60 5,67

320
523
624

(sl0)
615

486
603

79
96

110

Ubeklædt struktur
Papir og dope

4,70
1,60 6,30

370
663 630 632

79
105

5.
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Hvad en familie ikke kan undvære!

Test af OS-120 FS  -takt
Vor familie var blevet forøget med en yndig
datier i maj . \Ien alligevel manglede der
noget. Faderen følte, at han absolut ikke
kunne leve ridere uden en stor motor, og i
mange uger hørte jeg (moderen) ham sige i
tide og utide: >Jes vil ha' en Bully.<

Og så en dag efter lange studier af danske
og tyske modelblade og oceaner af telefon-
samtaler med >eksperter< bestilte han så en

- os 120!
En sådan motor koster >kun< 2.850 kr.

(Det samme som 3 års forbrug af bleer til
vores datter). Så skal der jo også bruges
propeller til prøvekørslen - i stakkevis.
Motoren skal jo afprøves med plastikpro-
peller og træpropeller med forskellige stig-
ning og i forskellig længde. Ialt blev der
brugt 800 kr. til det (svarende til % års for-
brug af babymad).

Selve afprøvningen foregik i en garage.

Gudskelov langt, langt væk fra vores egen
2-værelsers lejlighed, ellers er jeg bange
for, at vi alle tre havde lidt kvælningsdø-
den, da det er en utrolig stank og røg, der
udvikles, når en så stor motor afprøves
med diverse brændstoffer.

Vedr. bra-nd.ctof iør'rigt skal det så være
med nii:oine:irai.l og : hrilken :.iarClng. o-u

hrc:dai siai :ii.r:s.:3n :;is:s ::::: 'o;ug?

\1o:oroiie. s1 maskint-rlie eiier diierse slnte-
tiske olier? \ok engang blev modelblade
fra Tyskland og Danmark gennemgået.
(Heldigvis sover vores datter normalt pragt-
fuldt om aftenen, så hun blev skånet for al-
le de tyske brokker og tekniske udtryk, vi
efterhånden kom igennem). Utroligt lære-
rigt! Jeg er næsten sikker på, at jeg snart
kan består >den store teoriprøve i model-
bygning og alverdens motorer.(

Heldigvis er motoren nu afprøvet efter
alle kunstens regler. Under testningen blev
motoren mere og mere tilkørt, hvilket des-
værre også betød, at lorsøgene måtte gen-
tages, så måleresultaterne svarede til den nu
tilkørte motor.

Her bringes så resultaterne af lamiliens
anstregnelser:

Tekniske data
Effekt: 1,3 HK
Boring: 30,4 mm
Slaglængde: 27,5 mm
Vægt: 765 gram
Omdrejninger: fra 2.000 til 11.000
Anvendt brændstof: Robbe G
Ved fuld gas er brændstofforbruget ca. 1,5

I pr. time.

Motortest
Testen er taget omkring motorens drej-
ningsmoment, for det er det væsentligste
for en 4-takts-motors udnyttelse. Ønskes
der omdrejninger, så er det to-takts-moto-
rens domæne.

Testen er loretaget efter en tilkøring af
motoren med 5 liter brændstof.

Køb & Salgrubrikken supplerer de gratis an-
nonoer på Opslagstavlen, idet man her kan
få optaget alle annoncer. En annonce koster
kr.30,- og må højst være på 50 ord. Betaling
vedlægges i check sammen med annonce
teksten, når denne sendes til Modelflyve
Nyt. Husk at overholde dea+'line.

SÆLGES: To stk. RC biler med 4 saet 7.2 V ak-
ku + ladeur og ekstra dæk. Den ene bil veleg-
net til indendørs konkurrence. Henv. Jørn
Honor6, Snekkerstenvej 15, 9270 Klarup, tlf.
0&31 92 14.

SÆLGES: Graupner Scorpion med Yokomo
OSS motor, kørt ca. 10 timer, 7,2V 1,2 Ah ac-
cu, Multiplex combilader, Microprop Skanal
med 2 servoer, accu i modtager, sejlklart mo
tortorpedobådsskrog m. 2 Mabuchi BS 540 E,
støjfilter, fartregulator. Sælges kun samlet,
3.000 kr. Henv. Kim 0996 76 02.

Speclaltur til lntemational Boat
Show o0 ilodel Engineer
Exhlbltlon i london, lanuar lg84
Rekvi rer ven I igst brochure
hos Drevland Rejsebureau

Jernbanegade 10
8400 Ebeltoft
Ttf. 06-34 33 4
Telex: 60 265

Brændstof uden nitromethan:
Propel: Zinger 6x16
Max. omdr. 8.000, min. 2.500
Statisk træk 5,1 ke. Nål 2/,
Propel: Zinger 5x l8
Max. omdr. 7.700, min. 2.400
Statisk træk 5,5 kg. Nål2%

Propel: Airflow 6x l8
Max. omdr. 6.900, min. 2.300
Statisk træk 5,6 kg. Nål 3

Brændstof med nilromethan:
Propel: Zinger 6x16
Max. omdr. 8.500, min. 2.300
Statisk træk 5,7 ke. Nåi 2%

Propel:Zinger5xlS
Max. omdr. 8.500, min. 2.300
Statisk træk 6,2 kg. Nål 2%

Propel: Airflow 6x 18

Max. omdr. 7.300, min. 2.200
Statisk træk 6,0 kg. Nål 3

Bemærkninger om motoren
Motoren starter meget let, ca. hver anden
gang, man kipper propellen. Den slår me-
get hdrdt, brug en pind med gummi på. Lad
r'ære med at slå propellen hårdt over til
siart (omvl-ndt al hvad man gør med min-
dre motorer). Ellers vil det koste mange
træpropeller til ca. 150 kr. pr. stk. Før pro-
pellen over dødpunktet med et halvafslap-
pet håndled - lyder tosset, men sparer pro-
peller.

Spørgsmålet om, hvorvidt brændstoffet
skal indeholde nitromethan, kan kun kom-
me af ønsket om ca. l09o mere ydelse. Un-
der startproceduren kunne jeg ikke mærke
nogen forskel på, om brændstoffet inde-
holdt nitromethan eller ikke.

Da olien fra brændstoffet har tendens til
at blive harsk, især ved vegetabilske olie-
brændstoffer, findes der nogle olier, der
neutraliserer denne syreætsende aktivitet,
der angriber især kuglelejer, men også alu-
minium. Disse neutraliserende olier er 3-i-l-
olie eller våbenolie. Smør med en af disse
eiter brug af motoren. Ricinus-olie (ameri-
kansk olie) beskytter ikke motoren.

Jeg har haft motoren skilt ad. Alle dele
var af så høj en teknisk kvalitet og skøn-
hed, at man bare sidder og måber. Pusle-
spillet indeholder 85 løsdele.

Hvad vil jeg med en så stor motor? Ja,
jeg er svæveflyver i min fritid, så jeg vil
selvfølgelig bruge den til en gros-gros-mo-
torsegler. Den er under bygning og er fær-
dig til foråret. Artikel følger forhåbentlig.

Tom Christensen & familie

\c Ert@
M1,0 M1,2 M1,4 M1,6 M
1,7 M 2,0 M 2,5 M 3,0 o.s.v.

Alt i boltevarer, skruer, skiver & møtrik-
ker i stå|, messing, rustfri & nylon. Og-
så pinol og krater, alle med kærv eller
sekskant hul(Unbraco). Nitter og split-
ter fra 1,0 mm. Snittappe og bakker i

HSS og VS. Bor fra 0,5 mm og op med
0,1 mm spring. Kabelbånd, driller og
kabelclips. Eclipse, alt det gode engel-
ske værktøj til postordrepris. Stanley
hobbyknive og linealer i stå|, nogle
kun 0,4 mm tykke. Dick file, simpelt-
hen Tysklands førende mærke.
BESSY spændværktøj, eks. skruetvin-
ge 100x50 mm Kr. 17,60, mini-tvinge
22x25 mm,24 gr Kr. 16,85, parallel-
skruetvinge 28x50 mm Kr. 34,80.

Send kr. 3,00 i løse frimærker og få til-
sendt katalog.

Postordref irmaet til hobbymanden.

SARSC(I HA]IDET & HtlBBV
Svend Storgaard

Maj A116 138, 2730 Herlev
02-91 90 91 - Giro 1 74 96 17
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Andrukov's EM-vinder fra 1982
En af de modeller, der sætter nye standarder
inden .for wakefield-klassen

Efter den russiske wakefieldflyver
Matveev's fine VM-præstationer i
1965 og 1967 har wakefieldklassen
været russernes svageste
fritflylningsklasse. Ved VM i
Danmark l9l7 opierede ',i det
første tegn på. ai russerne r ar veci
at få greb om kla-q:en igen. De:::
indtr-vk bekræfiedes rec \-\l :

1981 - og ved E\l i Trsk.ani :

7982 var russerne iolah r.r'erlegne
i denne klasse. Suveræn holdse_ir
og individuel se_ir blev de
håndgribelige beviser på de
russiske modellers særklasse.
Mindre håndgribeligt er det
indtryk, som de russiske
wakefields efterlod på de øwige
deltageres indre skærm.
Her fortæller Jens B. Kristensen
om den russiske vindermodel og
sine indtryk.

Indtil for blot ganske få år siden kunne
man ved internationale konkurrencer i
wakefield-klassen roligt regne med, at vi fra
Danmark havde nogle af de absolut bedst
stigende modeller. Når vi ikke vandt kon-
kurrencerne alligevel, var der andre grun-
de!

De gyldne tider er desværre forbi - alle-
rede ved VM 1981 i Spanien demonstrerede
det russiske wakefield-hold, at de havde
modeller med hidtil usete stigeegenskaber.
Ved denne lejlighed kom de til kort mht.
termiksøgningen, men ved EM 1982 i Zil-

pich slog de til og dominerede konkurren-
cen totalt.

Alexander Andrukov vandt, Gorban
kom i fly-off og blev nr. 4, og tredieman-
den Stefan Stefantchuk droppede kun 19

sekunder og blev nr. 7 - i holdkonkurren-
cen distancerede russerne alle andre.

Hr;.c c: :tr ;:.r,:;;r t;l cie fo:miCab,.c i1-
1::-i::.:.rl::. l-- :..--; :.r: -::.:-i.':u::;
=: =\1-:l :.:,.:: -:.:::.-. ::; =:: i;;1.:._:;l

-' :-' - -: -."-=--'-: "'--'":"
:::-:-::,:: :; =::-:r.a ,:.'i -:: i3: ::-5i ;n-

Det tindende rnssrsÅ'e landsholdfra E,lI 82.
Fra venstre E. Gorban, der absolut ikke ser til-
freds ud med sinfierdepløds, i midten Alexander
Andrukov og til højre Stefan Stefantchuk, der
>kun<< opnåede en 7. plads.

Til venstre står Alexonder Andrukov med sin
model ved EM i 1982. Til højre står den
russiske holdleder med reservemodellen.

teressante i den bog; de fleste andre tegnin-
ger deri er set før). Vi bringer tegningen af
vindermodellen i rentegnet udgave, og jeg
vil prøve at gennemgå modellen i det føl-
gende.

Elegant, men konventionel
Lad os først se på modellens grundlæggen-
de udformning. Her er det mest interessan-
te sådan set, at den ikke adskiller sig fra an-
dre wakefields på et eneste væsentligt
punkt! Modellen er meget elegant med en
forholdsvis tynd krop, og det lette haleplan
medlører en kort næse - det har næppe
nogen særlig betl'dning for andet end ud-
.;erde:. Bagkroppen er temmelig lang, og
:aieplan og især finne temmeligt små. Dis-
se detaljer er imidlertid specielle for Andru-
kor.s model; f.eks. havde Stefantchuks mo-
deller væsentlig større haleplan og finne,
men fløj ikke væsentligt anderledes end
vinderens.

Vingen er helt ortodoks i udformningen,
og de profiler, russerne bruger, er helt al-
mindelige. Vingeopbygningen er dog meget
stærk, og den gør det muligt for russerne at
bruge meget kraftige kast, som uden tvivl
har stor betydning for starten af stiget.

Trimning og propel
De interessante ting begynder at vise sig,
når vi går over til trimningen af modellen,
og - for vinderens vedkommende - pro-
pellen.

Modellen har (selvfølgelig) tailplane-set-
ting og en (formodentlig timerstyret) kurve-
klap. Tailplane-settingen går ind efter 5 se-

kunder. Kurveklappens funktionstidspunkt
fremgår ikke al tegningen; jeg lagde ved
EM mærke til, at klappens bevægelse un-
der alle omstændigheder er lille. Disse
funktioner er fælles lor alle de russiske wa-
kefields. .{ndrukovs model er desuden for-
s1'net med:

fortxettes næste side
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- Timerstyret, automatisk propelstart,
som starter motoren 0,3-0,8 sek. efter ka-
stet. Jeg tvivler på, at selve forsinkelsen er

en fordel, den er nok nærmest en bir irk-
ning ved anvendelsen af timeren; det er
ganske enkelt umuligt at få en mekanisx l:-
mer til at udløse propellen hurtiger:. S..:.
ekstra krydderi er propelbladen e k a r::. ::-. :--

i kastet; mekanismen blev beskrere: : .\::c-
modeller sidste år, og interessere,j: ia: .:
princippet d6r.

- Højre vinge har en gr::- :i.-::" ::.;-
stillingsvinkel (utvivlsom:';.:::::: -:-r.:
stiget; dette >>wash-in,, ne-.:::.1-.;::. :.:.å i
glidet.

- Som kronen p3 \ =:a;: :=: :--':-..e:.
variabel stigning ( "r:r:t -1.'--:. '. -: -::;::r-
gen er størst (ca. E50 lllnr - :::::-:-. t',i 3i
nede på 650-100 mm : 

',-::.:,---:.:. =: -:.;::.
Når russerne ikke bru_e;: i a::::;. .:._::..:g.
har deres propeller gængs siignr;g. ::. -6tl

mm. Stigningen styres al rncrterren: ::e_-
ningsmoment, idet der er indskudr en :o:-
sionsfjeder mellem >medbringeren,, Lrg d3i
egentlige propelnav. Medbringeren drejer
sig derfor i forhold til navet, efterhånden
som motorens moment aftager, og denne
drejende bevægelse benyttes til at styre bla-
dene. Udriggerne til propelbladene sidder i
kuglelejer (kun en udrigger er vist på An-
drukovs skitse); en lille arm på udriggeren
kører mod en bane på den drejelige, forre-
ste del af mekanismen. Se selv på tegningen

- og tænk! Måske kan vi senere vende til-
bage med en bedre forklaring, evt. med en
praktisk rekonstruktion af mekanismen.

Fl1'vemønster
Det ra: s.u: l: irr..:i - . -.r :r.-.
Nu komn.: .r:t . -'- -;- i. -i:

Fl-t t gtr;2"'''t'. i..-. :-

og deles ikke af f.eks. Stefantchuk, som
har TP på det mere sædvanlige 6490.

At dømme efter EM er de russiske mo-
deller ikke bedre end andre i afslutningen
af stiget; det er den kolossale start, der gør
forskellen. Ved EM steg de velsagtens l0-12
meter højere end de bedste konkurrenter og
l5-20 meter højere end gennemsnittet!

Glideegenskaberne er almindelige; det er
klart, da modellen er udformet som alle an-
dre.

\ elforberedte russere
. ...

holdet + Peter Buchwald), så vakse/heldi-
ge at komme til at dele bord med det russi-

ske wakefieldhold, og i pauserne mellem

den tyske hornmusik fik vi en del at vide,

både om modellerne og om flyverne selv.

At kalde russerne professionelle er måske

for meget sagt, men deres arbejde er i hvert
fald ikke nogen hindring for deres flyvning.
Andrukov selv, og Stefantchuk, er begge

ingeniører - formodentlig med gode mu-

ligheder lor at udvikle modelfly i arbejdsti-
denl Tredicmanden Eugenij Gorban sagde,

i3 1 ::i:S:3. a: har: r'r 1ærer. I hrilket fag?

, : - :::--.=:.:: \lc je-:i1'r ningi
R -.,:::.:- -::: :l:s: gode muligheder for

:. . =:: ::.:c::e:edre. Pa den anden side er

:a: .\\;:',rri om. at hver enkelt russer er

.:.:an.rarlig for sine egne modeller og gør

hele arbejdet selv. Og med hensyn til mate-
rialer og andre ressourcer er de formodent-
Iig ikke bedre stillet end vi andre er. At væ-
re modelflyver på dette plan kræer dog en

voldsom indsats, og det er her, at de russi-

ske topflyvere har mulighederne.

Hvis man skal være med .....
Til slut lidt filosofi om udviklingen i wake-

fieldklassen. Som sagt i indledningen var vi
selr. godt med i spidsen for ikke ret længe

siden. Nu er der imidlertid flere punkter,
hvor andre personer og nationer har vist

modeller og flyvning, hvor vi foreløbig ikke
kan være med. VM i Spanien og EM i Ziil-
pich har vist, at wakefields kan bringes til
både at glide og stige bedre end vores, uden
at deres anvendelighed i almindeligt flyve-
vejr går tabt - og uden at det behøver at

betyde væsentlig mere avancerede kon-
struktioner. (Her er Andrukovs model altså

en undtagelse, de andre russere fløj dog

som sagt lige så godt med modeller uden

anden mekanik end den gængse).

Der er altså nogle tendenser, der burde
tages op. Hvem gør det? I

Sre.fantchuk trækker op, mens Andrukov holder modellen. Billedet er Mget pd en af trimmedagene

inden EM. Det er Andrukovs model, der ligger i baggrunden.

tremi hu::i:. .-: ): ::,:
antvdnins :: .. -:. : I :..:
meget lilli s:;:::-=. - :

lælles for de i-!.....
Vinkelforsk:i-::. =:

der næsten 0l D:: ..
kan lade sig go:c. \1
man ikke kan ga -:.:": -: -. : - . - r:
l-1,5 grader ud:: ": :: . -- -' ' -- --
somt trykket! De: -: -:,-
bination af lille s;;::::.. ' .
skel, der gør der n=.::. == -----' =- 

' .
muligt.

Det burde jo prore. -:==i- -
del til?

Det lille sidetræk h;.: , -:.,.. .

resten af stiget, som :..:-_:.:
åben kurve. Under disse l;:---._::.,:: ..,.: ::
fleste andre modeller hær_:. . r:. r: ::. c.-
ler powerstalle - hvorfo: j.=r r---:rr.:i .r-
ke det? Det kunne hare n;: ::.:. -r::.:.-r
og indstillingsvinkler at g6r.. \1:.-. ;: ::..d.
af, at der er markeret halvanc:: -:::c! oF-
adtræk (!) på tegningen, er c:: :::.: en

grads nedadtræk i forhold ril r;nsen. ind-
stillingsvinkel på 2,5 grader - de: er ikke
unormalt. Tyngdepunktet er rer Iangt frem-
me, det er imidlertid specielt for Andrukor',
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Begynderfly og flyvning
Betragtninger over, hvordan tnqn lærer at flyve rigtigt

- og hvordan en begyndennodel skøl være indrettet

Ole Hilmer Pedersen har sendt os
nedenstående artikel. I sit
følgebrev skriver Ole, at artiklen
ikke - som det er moderne -indeholder hip til andre af bladets
skribenter (der fik de den, ha!),
men til gengæld måske nogle
>drøje hug< til mange
fj ernstyringspiloter.
Blev du interesseret? - Det var
også meningen. Læs selv!

Når man skal lære at flyve, er det vigtigt at
vælge en model, der er velegnet som begyn-
derfly, og mindst lige så vigtigt er det deref-
ter at lære at flyve ordentligt. Efter at have
fløjet i 4 år, og før den tid set på i mange
år, har jeg også fået en mening om disse
vigtige emner, en mening der nok er lidt an-
derledes end det, man ser praktiseret på
mange flyvepladser.

Man kan starte med et svær,eflr' eller er
motorfl-v. Svæveflr'et flr'r'er ofte langsom-
mere, og der stlres ikke sa m3ger !3 ce:.
Det kan ofte flFe seli. Flvre:urer: 'l.ii.:
ret korte. Hver gang beglnde:en iare: e;r

lejl, må instruktøren o\erlase tl1er og lan-
de. Det giver ikke så meget samlet fl1'"etid
lor begynderen. Med et motorfly kan in-
struktøren flyve op i en passende højde
igen, og begynderen kan starte forfra. Des-
uden skal der styres lidt mere på et motor-
fly, og det er vel trods alt meningen, at be-
gynderen skal lære at styre flyet, og ikke
blot korrigere dets bevægelser.

Flyet skal være langsomtflyvende, så be-
gynderen kan nå at følge med i, hvad der
foregår, men det må ikke være af den type,
der selv retter op, når styrepindene slippes.
Det er piloten, der skal bestemme flyets
kurs.

Flyet skal have en lav planbelastning
(vægt i forhold til vingens areal), og det
skal være let at bygge for en begynder. En
vinge med Clark Y-profil (flad underside)
er let at bygge og giver et godt løft og mu-
lighed for at flyve langsomt. Men det profil
er meget lølsomt over for hastigheds- og
vindforandringer. Når farten sættes op,
løfter profilet mere, og flyet stikker næsen i
vejret. Det problem kan let klares ved at
udstyre flyet med et bærende haleplan, og-
så Clark Y. Derved bliver halen holdt på
plads i den rette vinkel, også når hastighe-
den øges, og flyet flyver stadig lige. På den
måde kan man få et af de mest stabile fly,
der findes, også når det blæser. Jeg flyver
selv med et fl1'al denne t1pe, en RCM Fun-
ster 40, og med den har jeg flø-iet i vind,
hvor jeg ikke ville flne med noget som
helst andet. Det bærende haleplan. en mi-
nivinge, kan samtidig gir,e beglnderen lidr
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i ingebl'gningsiræning, inden han går i gang
med selve vingen.

Et fl1'med et t1 kr fuldsymmetrisk profil
kan også r'ære udmærket som begynderfly.
Det fllver som relc.l hurtigere, men er til at
bremse, når man skal lande, og især i lan-
dingen har man brug for at kunne flyve
langsomt.

Alle fire hovedfunktioner
Flyet skal have alle fire hovedfunktioner:
Højderor, balanceklapper, motorkontrol
og sideror. Og de skal alle bruges under
flyvningen! Modeller uden balanceklapper
er ikke særligt velegnede. Da de fleste har
tænkt sig at flyve med balanceklapper på et
eller andet tidspunkt, kan man lige så godt
lære det med det samme. Desuden er det
ubehageligt/umuligt at lande ordentligt,
når det blæser, hvis man ikke har både si-
deror og balanceklapper, idet kursen st1'res
på sideroret og balanceklappcrnc brugc. :i.
at holde r:n,Er'rre l:::ll-'.lr' ::r:- . .- :J:,

Krar til beglndermodel\{--:-- - -.\t:.. _ i. .5.r; :-- :_i. .;.:: . -.. -;. ..._-.:-

_qi: _r!-riOS:3r: lrg gl\a: iiri:ga3; lOl åi :å''3
ordeniiige iandinger. Starr og landing er
trods alt de vigtigste manøvrer. l\lange fl1'
har tre-hjulet understel, dvs. næsehjul. Dis-
se fly kan være lettere at starte, men giver
ofte en meget dårlig startteknik, idet det er
muligt bare at give fuld gas og derefter høj-
deror, hvorpå flyet farer til himmels, flået
fra banen. Den >teknik< kan ikke anbefa-
les til fly med to-hjuls understel. Så kom-
mer man let galt afsted. Flyei går på næsen,
eller bliver hevet i luften uden at have flyve-
fart. Med disse fly er det nødvendigt at
starte stille og roligt ved langsomt at give
gas. Når halen er løftet, kan man accellere-
re, og når flyet har flyveflart, kan man lette
>graciøst< fra banen. Næsehjul kan også
være et problem, når man lander. De bliver
tit slået skæve i en dårlig landing, og begyn-
dere lander dårligt.

Motoren skal passe til flyet. Det duer ik-
ke at have for kraftig en motor i flyet. Så

lærer man bare at klare sig ud af sine van-
skeligheder ved hjælp af motorkralt alene i
stedet for at lære en god flyveteknik. Et fly
skal flyve på vingerne, og ikke i kraft af
vild overmotorisering.

Om begynderflyet er højvinget, skulder-
vinget eller lavvinget er ligegyldigt. De
ovennævnte lorhold kan indpasses til alle
typer. Men det kan dog være en fordel med
højvingede fly til begyndere, f.eks. når der
landes. Der skal en meget skæv landing til,
før vingen tager jorden før hjulene.

Desværre er der, efter min mening, ikke
rei mange gode begyndermodeller på mar-
kedet, og Modelflyve Nyts konkurrencefll

opfatter jeg som et resultat af manglende
nytænkning og tilpasning til moderne tider
hos de mennesker, der lavede konkurrence-
reglerne.

Den herskende
middelmådighed
Efter at have valgt et godt begynderfly med
de fire hovedfunktioner, skal man til at læ-
re at flyve. Det gælder naturligvis om at læ-
re at bruge alle fire funktioner. Alt for ofte
ser man modelflyvere, der ikke bruger de-
res sideror, når de flyver. Det giver ofte
dårlig flyvning, og i nogle tilfælde betyder
det en knust model. Rigtige fly har også bå-
de balanceklapper og sideror, men det er
måske bare til pynt? Begynderen må fra
starten gøre sig klart, om han vil lære at
flyve, dvs. bruge d.' lire hovedfunktioner,
eller om han ril nøjes med den herskende
midcelnej:_s::c. og kun fl1ve på højderor,
: r.::::*.:;;:: Og mOtOrkOntrOl.

-:.--:-i'-r:en. der skal lære begynderen

=: :lr: -=. 3: mege! r igtig. Han bør hele tiden
.r.::::.-:e beglnderen, at han skal bruge
::: :-.:l:. Dei er nødvendigt at komme uno-
::::: ::- 1,. s ira slarten, ellers er de uhygge-
-:g: s'.æ:: a: siiope af med senere, hvad
man kan se rundi om på landets flyveplad-
ser.

I starten må instruktøren starte og lande
flyet. Når flyet er i en passende højde, så

der er plads til flere begynderfejltagelser,
inden jorden rammes, kan begynderen selv
få lov til at flyve. I første flyvning kan be-
gynderen eventuelt flyve rundt i en stor cir-
kel for at få lidt føling med senderen og
flyets reaktioner, men meget hurtigt bør
han lære at flyve foran sig selv.

Det mest normale er, at modelflyvere
flyver rundt i store venstrecirkler med sig
selv som centrum (modelflyvere kan godt
lide at være i centrum!); den såkaldte >kar-
ruselskole<. Her har piloten altid flyet på
samme side af sig selv, idet han snurrer med
rundt. Ved at flyve foran sig selv lærer man
at se - og flyve - flyet, uanset hvordan
det vender i forhold til €n selv, hvilket giver
en meget større tryghed og kontrol med
flyet. Hvis man altid ville flyve rundt i cir-
kler, var det måske en anden modelflyveg-
ren, man skulle have valgt!

Hvem vil ikke gerne
flyve ordentligt?
Allerede fra starten må begynderen lære, at
der ikke er nogen forskel på at flyve højre
og venstre rundt. Det er lige let, eller svært,
især for en begl'nder, der hverken kan flyve
den ene eller den anden vej. Det kan bl.a.
læres r ed at flyve i ottetal foran sig selv, bå-
de med vendingerne >ind mod piloten< og
>r'æk fra piloten<.



I starten er det især svært at flyve mod
sig selv, men det bør man øve sig i, hler
gang man flyver. Hvis man vil flp'.e ordenl-
ligt, skal man kunne det, og hvem ril ikke
gerne flyve ordentligt!!! Det kan knibe ire;
at finde ud af højre og venslre. når :n=:.
flyver mod sig selv. Man må helt bon i:a ":
tænke på højre og venstre i den siiua::c::. I

stedet må man tænke på at gore c:: ::-.:-
satte af, hvad man lige har gjor:. H'';. :--i::
krænger lidt for meget til der- :i: .:::. ::a
man styre til den modsair3 ):c: ::. :.:-:
man lige har styret til.

Når begynderen efte:hårir:- :.:-- -=- at

flyve rundt foran sig .e-r. b::: :.. :...-':: .._:

til venstre, er det rid a', l-:;.::: i-:.::'.-.rr-
ning<. Eventuelt ka:r :r.::. :.':i: .=:. ei
starte fl yet, men inr::.r i :.- ::: . :.-.:.: ; ::;i _:.

Gennem et loop eller :: :::..-::::. .=::: 'i:-
gynderen at rette fl1-ei op l:a i: :::=:i:,ig-
ste stillinger, når manørren n::l;l,kes. u-rg

det gør den. Men det er vigtig ai k;rn: :e:ie
sit fly op, også når det kommer ii,se ilrod en

selv.
Når begynderen nu er vant til ar se fl)ei i

alle situationer i luften, er det tid til at lan-
de. Den frygtede første landing skal over-
stås. Efter at have lært at flyve på denne
måde, er det ligegyldigt om landingsrunden
skal være foran ham eller rundt om ham.
Han har ganske vist set, at de fleste på
pladsen altid lander fra højre mod venstre,
efter at have lavet en venstre landingsrun-
de, rundt om sig selv. Men nu ved han, at
det er fordi de har været uvillige til at lære
at flyve ordentligt.

De første landinger bliver sikkert ikke
gode, men elterhånden blirer begynderen
også tr1'g i Iandin-ss.:',tra::c;r:r. Her lærr'r
han også ai s=::3 ;:.' ;. ..: ..:-:--: \, --
langsom tlnr:::g. -'_: :.i:. :l:::: ---: -:=..
langsom:. na: n3:. -::.:.:. . ::. ::-::::-
klapperne ha" e :r. -:.:.::_: ;.-i :-:.: l: ,

man st)rer \oid:c::.: :: :::.. .":. :- :.:i=
som en slags b:er::i.:p;;:. ..J :--ie: ::l:::
pludselig i.oldsomr :il iien ene side. den

modsatte af hvad man har sty'ret.
Når piloten nu kommer ud på andre fly-

vepladser, vil han altid kunne tilpasse sig de

flyvemæssige forhold. Han kan nemlig an-
det end at flyve rundt i venstrecirkler og
lande fra højre mod venstre. Samtidig har
han naturligvis sørget for at få et A-certifi-
kat, hvad han sagtens bør kunne, da flyve-
kravene heri ikke er så store, som de burde
være.

Det er i starten, at man skal lære at flyve
ordentligt. Det gælder om at få gode fl.vve-
vaner, både af hens-vn til sig selv og af hen-
syn til de mennesker, der færdes omkring
flyvepladsen. Radioer og molorer er i dag

særdeles gode, men er pilorerne gode nok?

RC-svæveflyve siderne:

Nye profiler fra Tyskland
Sic:n den -vdedygtige RC-svævers fødsel

{der er laktisk mindre end 15 år siden) har
en r inge næsten altid været forsynet med et
Eppler profil. Professor Dr. Richard Ep-
pler har i de sidste mere end 30 år gjort os

ubeskrivelige tjenester, således at et bygge-
:æt til en konkurrencesvæver faktisk ikke
er til at sælge, hvis der ikke på låget eller i
annoncen står >Eppler profil< - ofte uden
nærmere specifikation af type, hvad der
lorekommer besynderligt. Men hans navn
er næsten blevet til et varemærke på succes.

Lidt historie
Lørdag d. 13. januar 1951 kl. 10.00 mødtes
2l modelflyvere på restauranten Unter-
schrveinstiege i Frankfurt. Wolf Hirth,
præsidenten for Deutsche Aero Club, hav-
de kaldt sammen. Eiter få bevingede ord
som >Einigkeit macht stark< (samarbejde
gør stærk) overlod han ordet til modelflyv-
erne, hvilket de benyttede sig af i l7 timer
med en god nats søvn ind imellem.

Ud af det kom en ny (eller genfødt) orga-
nisation, Modelflug-Kommission des Deut-
schen Aero Club med en 9 mands bestyrel-
se, deriblandt Richard Eppler, Stuttgart.
Som det så oite sker ved slige lejligheder,
nedsatte man også et enkelt udvalg, Tek-
nisk Udvalg, bestående af Richard Eppler
samt Werner Thies, Kaltenkirchen og
Franz-Wilhelm Schmitz, Gottingen. Man
kan undre sig over det sene tidspunkt, men
h:: horer med. at modelfl1'r'ning var for-

: '.- :.i
--. _-.-. .-!. I\'....\r'.-s\ u..!Å-.-

.:- -.-...'-- .:----- .:l .:'1i.".::.-

.-.':- -:- :i, i.; . -... -- i. *;. 'i-..i- -;_-

:;. :: ;::-:s;.--:: i: l;:\:: ':. =::- ;: p.a:-

dansk kan man risi godi kaicie ciei ,,Stærke

Sager<.
Så kommer vi til VM 1983 i England,

hvor det tyske hold vinder stort (1.,2. oe4.
plads) med profiler, der bare hedder HQ
plus nogle sære tal, mens stort set alle an-
dre bruger de seneste Eppler kreationer. Er
der mon sket en revolution? Nej, men en
ganske fredelig evolution, idet man nu er
blevet enige om, at troldmandens lærling
nu selv skal lægge navn til produkterne, og

troldmandens lærling er identisk med Dr.
Helmut Quabeck, der selv blev nr. 2 i York.
Derfor vil man også i den udenlandske fag-
presse ofte se HQ'erne omtalt som

Quabeck-profiler.

Helmut Quabeck's profiler
Helmut Quabeck har faktisk kun lavet (lagt
navn til) et enkelt profil, men modsat sin
læremester videregiver han profilet i flere
tykkelses- og centerliniekrumningsversio-
ner, vei bl.a. fordi centerlinien har et gan-

ske kompliceret forløb, hvilket gør det van-
skeligt at beregne de modifikationer, som
de d)'gtigste RC-svæveflyve piloter ynder
selv at lave.

Dr. Helmut Quabeck

Nummereringen er i modsætning til Ep-
pler's systematisk. F.eks. har HQ 2.5/9 en

max. centerliniekrumning på 2,5s/o af kor-
den og en max. tykkelse på9u/o af korden.
Men ellers er attituden den gamle med om-
gående og detaljeret information til hele

verden som sædvanligt med den bedste

hjælp fra Werner Thies ved skrivemaski-
nen. Mere end et halvt år før VM var alle

data ude i enhver krog af verden, men det
gik nok mere ubemærket hen, end hvis der
have stået Eppler foran.

Hvad er da HQ profilet? Det er i store
træk et Eppler-392. der er optimeret til flap
orer lli',: a: \orden med flapiinkler varie-

:r-::::.-l.i:r - j' o-s -5'. 392'eren er et

:: E::-::. g.ente proiiier. Glemslen skyl-
::s a:,:_'o::. al ce: uciiilder samme rolle for
F3B pilorer som 193'eren, der iflg. Eppler's
egne computerberegninger er en kant bed-
re. Hvis ikke Dieter Althaus for et par år si-

den havde puttet bl.a. disse to profiler i
vindtunnel for sammenlignende målinger,
var det nok helt blevet glemt, men her viste

392'eren sig at være en kant bedre i de fle-
ste discipliner, selvom det var 193'eren, der
stod for de mange sejre ved mesterskaber-
ne,

Der er ikke noget overraskende i, at tin-
gene således vendes på hovedet i vindtun-
nellen, idet Eppler selv i NASA Technical
Memorandum No. 80210 gør opmærksom
på, at han har svært ved at styre oversidens
laminarstrøms-separationsbobler i sine

computer programmer ved forskellige ind-
faldsvinkler og Reynoldstal-værdier.

HQ profilet i brug
MAn kan ikke tale om HQ profilet uden at
tale om flaperons og moderne F3B flyvestil.
Flaperons er mixede flaps og krængeror
langs hele bagkanten. Flapfunktionen er

oltest desuden mixet ind i højderoret, såle-

des at flappens trimændring elimineres,

fortsættes næste side
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men uden at højderorsfunktionen ændrer
flapstillingen. Denne konfiguration benyt-
tedes af hele det tyske landshold ved VM
plus en række andre centraleuropæere,
men blev iøvrigt udbredt allerede for l1-12
år siden i form af amerikaneren Dodgson's
Todi og Maistro byggesæt, der så sent som
1980 gjorde en stor del af arbejdet med at
>udradere< det danske landshold ved N\{.
Her var det en stor 3-dobbelt mekanisk mi-
xer, der fyldte halvdelen al kroppen (men
fabrikstrimmet), mens nuridens metoder
naturligvis er elektronik i senderen.

Flapfunktionen placeres bedst på en 3-
positioners kontaktfunktion på senderen
(neutral i midten og hhv. -:5" og +5o ud-
slag).

I højstartens indledende fase sættes +5o
flap for minimalt lineforbrug. I zoom'et
sættes neutral flap for god løft ved høj ha-
stighed, og samtidigt med udløsning af li-
nen sættes + 5o for minimal modstand un-
der det elterfølgende lodrette stig.

Under flyvning benyttes neutral flap
undtagen under hastighedsopgaven, eller
når det af andre årsager skal gå hurtigt,
hvor der sættes + 5o flap. Dette sidste ænd-
rer HQ profilets laminarstrømspotentiel
helt ned til nul opdrift samtidigt med, at
profilets trykcentervandring stort set elimi-
neres. Det kommer da også til at ligne E-
ppler's mest populære trykcenterfaste pro-
fil 180'eren ganske slående. Det giver ret-
ningsstabilitet på højderorslunkiionen.
hvilket igen giver en række fordele: F-ien-
styret tyngdepunktsvandring bliver helr
overflødigt, ligesom man kan kiare sig med
et beskedent haleplan.

Helmut Quabeck's Dohle, som han fløj i
York, nøjes således med 7,690 haleplans-
areal, hvor de danske lå på almindelige ca.
1090. Alene reduceret haleplansmodstand
gav Helmut Quabeck et teoretisk forspring
på ca. 0,2 sek. i hastighedsopgaven.

Også Reinhard Liese fløj ved VM Hel-
mut Quabeck's Dohle med 3,20 m spænd-
vidde og HQ 1,5/9 profil, mens verdensme-
steren Ralf Decker nøjedes med 2,80 m
spændvidde og til gengæld de mere krum-
me HQ 2.5/8 og HQ 2.5/9 profiler i hhv.
rod og tip. Når Ralf Decker og hans med-
konstruktør H. Schmidt og Dieter Pfeffer-
korn har valgt varierende profiltykkelse, er
det udelukkende lor at få flaperonnernes
rørhængsler til at passe i tykkelsen på den
trapezformede vinge.

Iøvrigt var Helmut Quabeck den første
VM-deltager, der blev lejret med lagkage

- allerede på førstedagen. Man lristedes til
at tro, at det var for hans profildesign, men
det var bare fordi englænderne havde op-
snappet, at det var hans fødselsdag. Og
dem kan vi så glæde os over, at han forhå-
bentlig skal have rigtig mange af endnu.

Servomontage
Det kan lade sig gøre at lave en flaperon på
1,5 m stiv nok til at kunne trækkes af kun
dn servo pr. vingehalvdel, men de fleste af
os fummelfingrede vi1 nok vikle os selv helt
ind i kulfibertråde og få en svær epoxyfor-

44

Koordinater til HQ 1.S/-serien

Yo- og Yu-akerne er hhv.
profilers ovenide og undersi-
de.

Et HQ 2.0/-profil Jas ved at
addere de enkelte Y-
koordinater og di,-idere med 2.

xo -2.t/lKoordinater til HQ 2.5/-serien t-r

giftning. :nde;: i:: .1ik;'. -I:_: '.:: '-'-.'-:' -

ke I rr:iro s3:. æ:. ' : :-r:. :::g:.:'-,::-.
Del e: c:ie s\æ- a: :å e:- r::ge.::".o ::

til årligr po:eniiome:ereiierlri og mo:o:-
test på *erund af de rrange forhold i vingen.
Her er løsningen: Monter i stedet servoen
på dækslet til hullet i vingen. Dækslet må
så laves af kraftigere materiale og monteres
med skruer i hvert hjørne (i stedet for kun
tape, tak!).

Nogle piloter viger tilbage for vingeser-
voer. Det er der ingen grund til. Havde vi
haft dagens mikroservoer for l5 år siden,
var der aldrig nogen, der havde tænkt på,
at krængerorene kan trækkes af en enkelt
servo i kroppen. Men man må tage visse
forholdsregler i anvendelse. F.eks. kan de
lange servoledninger virke sonl antenne for
diverse radiosignaler og drille modtageren
ind ad bagdøren. For nogle år siden frem-
kom der så nogle elektroniske enheder, der
filtrerer ved bagdøren, men så kompliceret
behøver det slet ikke være. Ved at lade ser-
voledningerne slå en løkke igennem en jern-
ring tæt ved modtageren, filtreres svingnin-
gerne væk. Er ledningerne meget lange,
kan der anbringes en ring for hver halve
meter. Sådan nogle jernringe l0 mm diame-
ter med 5 mm hul kan man faktisk købe 2
dusin af med part no. FB-43-2401 for l0$
incl. porto hos Amidon Assoc., 12033 Ot-
sego Street, North Hollywood, CA 91607,
USA, men man kan vel også selv lave dem,
hvis ikke en læser fortæller os i næste nr.,
hvor vi kan få en håndfuld for en daler.

Men husk, at det skal være blødjern, ik-
ke stål eller lignende. Det konstateres bedst
med en permanent-magnet. Materialet skal
suge kraftigt til magneten, men skal straks
igen miste sin egen magnetisme, hvilket te-

-o, o2 1 ,079?
c,c8?a
c,æao
c.æ)4
c.0?9t
0,c699
o. oSta
o. ola!
o, c2at
o. o 192
o.009t
o.o

s:is '. -i a: gride det kraftigt mod magneten
..: :::::::: tonstatere, at det ikke bagefter
s:li ia: ie::: ;.eks. en knappenål.

Uiiiad --o: en sikkerheds skyld at lave
senolednineer ai omtrentligt samme læng-
de som modtager antennen. Antennens
længde er alstemt til modtageren, og en-
hver strømleder af samme længde vil lige-
som suge noget af kraften til sig og derved
afkorte rækkevidden. Kan ledningen ikke
blive mindst 5 cm kortere, så lav den 5 cm
længere. Samme advarsel gælder iøvrigt
f.eks. kulfiber forstærkninger i krop og
vinger.

Der er dog ikke grund til den store nervø-
sitet, fordi vi nu i større udstrækning be-
nytter større længder strømledende bygge-
materialer i stedet for balsa og plastic. Men
dog nok endnu en grund til at checke ræk-
kevidden på en ny model, selvom radioen
er gammel. Der skal ganske meget til at
drille en moderne radio. F.eks. har jeg set
en jumbomodel lave gentagne vellykkede
landinger, selvom magnettændingens kill-
switch var placeret tilbage på instrument-
brædtet med ledning hen over modtageren.
Men alle benzindrevne jumbomodeller bli-
ver da også - så vidt jeg ved - rækkevid-
de-checket med motoren i gang.

Gav ovennævnte anledning til intelligen-
te overvejelser omkring vinterens byggepro-
jekt, så er lormålet oplyldt.

Glædelig jul!
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Dramatiske flnminger i syden
- Spændende modeffiyveferie til Sydeuropa

Hans R. GrønnE o; ::- i:::::::-::r:
tog i sommer ei pa: RC-r-, 

='. =::
med på ferieruren ili Si;:-,.r:---:
og Jugoslavien. Der n"r n,.S-:
dejlige oplevelser - og en lang
række erfaringer, som Hans
fortæller om i denne artikel.

Efter at have pakket bilen med alt vort ud-
styr, drog vi i regnen forventningsfulde syd-
på mod Sydtyskland og Jugoslavien. To
svævemodeller var med i bagagen, en Opti-
ma og en SB 10.

Vort første stop blev det legendariske
Wasserkuppe i Midttyskland. Svæveflyv-
ningens vugge, som det siges, beflyves sta-
dig af mange full-scale svævefly, men efter-
hånden har modellerne også blandet sig i
legen. Stor svæveflyveklub, uddannelses-
center, museum, restaurant og hotel er der
oprettet her i det dejligsre blide landskab
tæt ved den østtyske grænse.

Vejret var lidt kedeligt, og efter en dags
flyvning ilede vi videre mod vort første
egentlige måI, Kircheim unter Tech 50 km
øst for Stuttgart i Sydtyskland.

Centret for europæisk
svæveflyvning
Dette område er centret for europæisk
svæveflyvning. Såvel full-scale som model-

baggrunc.
Her l'lne-. :.=:::--. -:;.-r..:::a ::3c

storsvævemodei-s: - :.; ::;;:: :=_rri.
Mange i glasfiber og i:_-::_-: :; ::.:: =-d:eagtværdige herrer red s:::=:.::=_-.:. il:::
af disse herrer er tidliger: I _..- ::: : _i ; =: .-piloter, som nu hygger sig he: :å :r.:=---:;:-
ne, hvor man har overblik o\e: ::3 :r=:--
flyvepladser lige i nærheden.

Her kommer kun erfarne pilorer. o-i
bjerget, som et græs- og skovbevokser, er ei
yndet udflugtssted for frilufts-mennesker.

Og der er noget at se på. Til tider mere
end l0 storsvævere i et virvar langt skræn-
ten, så vi nordboere havde sjældent mod til
at blande os i den svage opvind. Der flyves
ofte på flere skræntafsnit på samme tid, og
hvis man spørger om en frekvensstander,
ryster tyskerne måbende på hovedet. Næ!
Her råber man sit frekvensnummer, og hvis
der ikke svares, flyver man og håber så, ar
piloterne på de andre skrænter ikke er så
tåbelige at have samme frekvens! Det er al-
deles rystende. Utroligt nok var vi kun vid-

*^;ffi 'z ''% b,'tM,,#,

ne til en hændelse i den uge vi fløj her - og
ien ramte naturligvis os.

"Drei und Siebzig!<
E:::: =eE:: ,::uitoig undersø_eelse havde jeg
:::::: i:em lil. a: kun en pilot ud over mig
:1.-_ pa kanal 73. Han var lige landet, og vi
rarde afrak, ar jeg kunne flyve en times
iid. Finr. Ud over bakken og straks i termik
iil ca. 200 meter over skrænten, hvor alt går
gah. SB i0'eren går i lodrer dyk, og alt går i
t-lutter. Hood'en falder af, og en servoarm
brækker. Klt'nkende mumler jeg, Oh no,
oh r:o. og en højttalende tysker råber >Drei
-::.; SreL,zigill<<. så det næsten giver ekko
::; : caien. hr or fl1'et hastigt er på vej ned.
\l::.:'.s<: .<anmirat når at slukke sin sen-
:3:. :,-:: .-.::. :O: :O ninutter siden har lovet
.ir3 3: :=:::. \ogle har ikke en særlig
lang i::i.:::.;-:e. lade: det ril.

SB lL-l':::: ::::e: roldsomt op tæt over
jorden. og ce -< nerer planer står i en sådan
bue. scn -:g :kke rroede mulig, og som jeg
ikke no-r:nsinde ønsker at se igen. Jeg får
lander ! blinde med en næsten uskadt mo-
del. omend piloten er rystet.

Sådan en flyvning på den første dag et
fremmed sted dæmper naturligvis flyvely-
sten noget. Modellen skulle jo gerne holde
hele ferien.

fortsættes næste side

,iS



Tæt trafik i luften
Senere fik vi dog fløjet nogle dejlige ture,
men vil man flyve her, må man være forbe-
redt på, at sådanne ting kan ske, og man
bør have en rimelig erfaring, før man blan-
der sig mellem alle disse modeller.

Faktisk er det ikke kun modeller, der su-
ser rundt ude på skrænten. Jævnligt bliver
der råbt f.eks. >Grosser von Recht.(. og så

kan der komme en Nimbus 3 eller en AS\\'
22 i yndeluld flugt få meter fra skrænlen
med modeller sværmende på alle sider.
Derefter måske en T*in-Astir med 200
km/t, hvori piloterne er s1'nligt tilfredse
med at se modeller spredes loran dem i vild
panik.

Jo tak, der sker noget her, og at se f.eks.
to modelpiloter hjælpe hinanden op i ter-
mik langt nede over byen i dalen, hvor de
rent faktisk cirklede rundt om kirketårnet,
er jo bestemt imponerende for en flad-
lands-dansker.

Mens vi var i området, nåede vi at delta-
ge i en termikkonkurrence med 80 deltage-
re, og var ligeledes på full-scale svæveflyve-
pladsen Hahnweide, hvor mange verdens-
mester-piloter holder til med deres super-
fly. De er meget elegante og er en nydelse at
betragte i luften.

Yidere til Jugoslavien
Efter nogle dejlige dage i det sydtl'ske, søg-

te vi østover i håb om at linde nogle bje:ge
at flyve på, hvor vi kun r.ar os selr. Eiler ::
par dages badelerie ved Gardasøen. hr or r l
besøgte nogle venner, køne ri ril den jugo-
slaviske ø, Krk i det nordlige Adriaterhar'.
Der var masser steder at flyve fra, men in-
gen steder at lande.

Vi prøvede lra en lille bakke uden nogen
vind og søgte termik, men under fremmede
forhold og med godt 35 graders varme er
piloterne ikke på toppen, og der skal i den
tynde luft kurves meget stejlt og hurtigt for
at bevare blot en nogenlunde lille kurvera-
dius, og med en udgangshøjde på 50 meter
kan et solidt stall i denne luft nemt udvikle
sig fælt. Måtte rent laktisk lande på et sten-
dige!

Efter flere dages rekognoscering fandt vi
et lille sted på en 500 meter høj bjergrække
med sider på 45 graders hændning og mas-
ser af klippestykker. Vor >landingsbane<
var et ca.8x12 meter skrånende klippe-
fremspring med sten, som det lykkedes os

at rydde væk, så der var et nogenlunde
plant areal med græs.

Næste morgen brugte vi så lang tid til at
slæbe grejet hen til og op al bjerget. Der
var en lille, stenet sti, som til sidst helt for-
svandt, så vi selv måtte finde den sikreste
vej op. Efterhånden som vi kom op, blev vi
klar over, at det ville være temmelig risika-
belt at skulle forsøge at bære tingene ned
igen. Det måtte vi finde ud af senere. Først
skulle der fl1'r'es. Når man ikke har fløjet i
flere dage, tænker man ikke så langt lrem i
tiden.

Her var ikke andre mennesker eller fjern-
styrede fly eller forstl'rrende lull-scale
svævere. Ja, faktisk har der næppe \'æret
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Indtryk fra Teck ved Stuttgart.

fløjet herfra før, og det hele virkede nyt og
spændende på trods af varmen.

Modellen som indsats
Vi diskuterede længe, om de ca. 3 n'sek.
vind var nok til at bære. De: l: ::::.:-l :::
modeller: >om i:;s::. 3: ::i::! .-.-:::=. .--...
rnan :tle s3L .r.-t--tt: -': .:;:. :-- . -: ....:

--, i -- -- :-- -:-::. li :;-i -:l ;: ::: -:.i::- .;: i: .::::.; _ __--_.t-l:i.-':3: ::.-. :: .::.:: :i r.--::r:r::l:::-
Ci--- -U-il>-\Cu:- -rla^- :-i:-i-: ,t.r'-3r1;^-- r'r

åer Lan \ære meger .i*r, og nogle sieciei
for farligt at hente stumperne. Nedenunder
går bjergsiden over i skov med ligeledes for-
udsigeligt resultat i tilfælde af landingsfor-
søg. Ellers er der huse og små, stenede
græsarealer i dalen, men om disse er der
stengærder. Eneste anden mulighed er at
Iande op ad skråningen på den anden side
af dalen ca. 2 kilometer borte, men der er
der også stenet.

Den vind, der kommer ind mod bjerget,
skal dog op over dette, og da'vi begge har
adskillige hundrede termikture bag os, me-
ner vi at kunne finde termik,rhvis bjerget
svigter os.

Det bliver SB l0'eren, der først skal
prøves. Når nu tiden nærmer sig, er man nu
slet ikke helt så sikker på, at man er sådan
en termik-sluger, som man sommetider bil-
der sig ind derhjemme på pladsen med to 75
meter brede bløde græstæpper som sikker-
hed. Det er ganske anderledes at flyve ter-
mik, når man ser modellen ovenfra.

Nerver ..... og fulde bremser
Så star man her med pulsen stadig stigende
over de 100, med 5 km bjergside til den ene

side, 1 km til den anden, 100 meter over og

400 meter under. Et sidste velmenende råd
om at holde god hastighed i den varme,
tynde lult og så ud over med de 5 kg. Det
gibber i €n. Passerer den lille slugt til ven-
stre og smyger sig op ad bjerget tæt på klip-
perne, vender og kommer tilbage nu l5-20
meter over os. Nå da! Prøver nogle drej
længere ude fra siden og stiger stadig for-

bavsende hurtigt, er nu på toppen af bjer-
get. Ikke noget med ai komme bagved. Ud
over dalen. 200. J00. 600 meter ud og stiger
endnu. De: ra: pokkers! Helt overstadig

';li:: ii c13n på de mange nerver og dis-
ri:::a:3: on: luiten kunne bære.

F--:: r-egaiii flaps og fart på. Er nu
!.:=.=:: cerænkeligt højt og prøver at
i-:=-=: redad. Eneste måde: Fulde brem-
.:-. :--is :1aps og spiraldyk. Det er helt
:::.--:g:. Jeg rrumler rundt i denne helt ro-
iig: s::-eer:de luitmasse og kan ikke flyve så

hunigt. ai jeg undgår at stige! I hele dalen
er det sådan. Jeg bliver modigere. Suser af-
sted tæt ved klipperne, ud over i rygflyv-
ning. Smukke stigende drej. Og Optimaen
er der også, den looper og ruller, og sam-

men leger vi.
Jævnligt glider en ørnefamilie forbi på

rolige vinger. De ænser hverken os eller
modellerne. Godt, jeg tør ikke tænke på,
hvad en galsindet Ørn kunne gøre med en

model, og vi er dog inde på deres enemær-
ker. Betaget betragter vi disse rovfugle og
glider sammen med dem langt hen langs
bjerget.

Landing
Et meget langt hurtigt dyk forbi mig selv,

og så går det galt! Hovedplan og haleplan
står stille, mens bagkroppen svinger 5-10
cm op og ned. Det støjer grimt, og jeg har
lørste parket til at betragte, at mit ene hqj-
deror falder af. Varmen har gjort ferran-
kroppen blød og bøjelie, og der var gået

svingninger i den.
Fuldt højderor, men jeg er kommet i et

dyk. Drejer ud i dalen. Hvad gør man?
Prøv med flaps, det nedsætter da farten. Ja
tak, og rykker opdriftscenteret længere
bagud. Dykker vel i 75 grader, da jeg ind-
ser, at eneste mulighed er at give fuldt nega-

tiv flaps i håb om at slippe af med noget
løft bag tyngdepunktet. Det kræver mod at
hæve flapsene, når man styrter mod jor-
den, og flyet accelererer øjeblikkeligt til af-
sindig hastighed, ogjeg venter hvert øjeblik



at se det andet højderor falde af, og så er
det i hvert fald sket med min 6 år gamle
model. Men i stedet kommer næsen lang-
somt op til vandret, og til min forundring
er jeg i stand til at manøvrere fl1'et, omenc
det er tungt og langsomt på hø_iCero:e:.
som næsten er holdt i bund samnen nic
trimmet.

Flyet er under kontrol og srige:. og -;eg
slapper lidt af igen. På højde r.ec os slår
jeg bremserne ud og fl.ller ei ia! gange iær
forbi og konstaterer, at dei a::ie'; ror sicider
på sin plads, men hvor iænee.

Jeg må lande. Det vai s\æl nok i forve-
jen, og nu synes der næi:resr som en håbløs
opgave. Med negative iiaps og denne varme
og denne opvind biir er mii iørste landings-
forsøg et overskud mei min. 100 km/t.
Hvad gør man? \lin kammerat har for-
skanset sig mellem nogle klipper og ser

hjælpeløst til, mens han fl5ver sin Optima
rundt på himlen.

I næste forsøg laver jeg samme indflyv-
ning, men 20 meter lavere på langs af
skrænten og lige hen mod vort klippefrem-
spring. Da jeg nærmer mig klipperne under
mig, giver jeg det sidste højderorsudslag og
bliver igen løftet hen over os og ud igen.
Dette kan ikke fortsætte. Desperat lægger
jeg min indflyvning 50 meter under os og
trækker først op, da jeg er lige ved at ram-
me klipperne dernede. Kommer ind over
græsset i god fart, men på plads med knapt
2 meter fra hver vingespids til klipperne.
Ind over den kraftige tjørnebusk og så ned
med flie:. Iik: no,eet med udfladning. Ba-
re lrerr ;n:: ::::er :nden fo: det halve se-
kund. ie: :-:.:. :--::. '. .1.. :-. rlie i kllnnerne
I \LCUCt-

n-, i;,--,-UCI .i3_r:- -:... :.. . : - :l: -: -:- - --

begl'nd: a: l.:--:
garetfei Ci :-.--
blive kæce:-., _:--

På trocs ::. .: ::.::':. -i :, t-:- .:t:t i
min. løler jeg ..-_- -- --,: ; ::::: ::=: a:
sidder og nlci:::r--:. .' - :: -..:: --:::j:-
te uvante scen::_ .--: .=:i-_-_ .:; :=:-
ker på, at her e: --.:-i:i :- -. - :: ::::; :: 3:
eldorado for :r-.='.1-.-: -'.:- :-: :: -1:.
mon der er hoje:: :--:_i::: ::- - _.:a: ..-.

skærmende hån,i -.-.::: ::.: :1 .

Optimaen blire: '::.=:= .:-:: :=,-.:. ::::.
ikke uden probleme:.

Solen er forsvunde: :t_i --_::-i::. : _: .. :.:
klatre ned. Jeg tager :e::::--: -.. +.=r..r.::.
og når nogen tid efter b;le_. :;- -: :.:i.::::
ved et egnet landingssred. Hs----: r.:-- -:_- .--
ge nøjagtigt skimte Karsie: ::::::,- :a
bjerget 400 meter over og Sr-r. :.;:;: .=r..
Jeg rydder området ved bilen. :å =-:.::^-::-
ne kan lande på det. Landings'e-:.-. :.:::-
ca. 30 meter lang, l0 meter breci : ::: e:_:
ende og 5 meter bred i den anden. o_i j:: ::
I meter høje stendiger omkring. R::l l:.-<-
sus, store forhold!

SB lO'eren har fået højderorer lappei la
med kraftig tape, og det virkede da srabih
nok. Den bliver kastet ud deroppe fra bjer-
get efter det aftalte system med at bruge si-

derorei lor klar til start og bremser ud ior
albryd s:ar:. Det fungerede iinr. \færk-
\'æ:oig iornemmelse at stå her og lå model-
le: kasiet ud helt deroppe. Også mærk-
ræ:iig: at stå deroppe uden at kunne tale
ned eller se piloten nede i dalen. Der er sta-
dig løft i dalen, men jeg går direkte ned lor
ai lande, fordi lyset er ved at forsvinde.
Fulde flaps og bremser, og den kommer til
ro 5 meter fra stendiget.

Så kommer Optimaen ud, og dens hvide
planer er næsten ikke til at skimte deroppe,
men det går. Flyver aftentermik i den godt
halve time det varer Karsten at nå ned til
mig, og i det svindende dagslys kommer
han ind til en flyvedags sidste landing.

I den lune aften kommer der god rødvin
på campingbordet. Vi lader vore oplevelser
få ro til at )sætte sig<. For os begge har
dette været vor flyvemæssigt største og
smukkeste oplevelse. Der er ingen grund til
at tale.

Turen hjem gik igen over Kircheim unter
Tech og Wasserkuppe, men oplevelserne
der står lidt i skyggen al de fantastiske op-
vinde i Jugoslavien.

Vores erfaringer
Tyskland er godt dækket ind med model-
flyveklubber, og der afholdes mange spæn-
dende og for os utraditionelle stævner og
konkurrencer, som man er velkommen til
at deltage i. I det tyske modelflyveblad,
Flug, findes oplysninger om klubber og
stævner.

Ved fl1'vning i udlandet skal man have en
international forsikring, som skaffes gen-

nem RC-unionens sekretariat for 20 kr.
På \\'asserkuppe er der roligt, og der

i-h'res med alie siag: sr6refly, mens der på

Tech red Stuttgar: næsten kun flyves med
storsvævere. Skrænterne her er mindre og
væsentligt mere tralikereie. men der er
meget at se på, og man er relkommen i de
mange små firmaer, der lremstiller _slasfi-
berfly.

Vort mål var først og fremmest at fl)ae i
bjergene. Gennem Østrig, Italien og Nord-
jugoslavien er det generelle indtryk, at der
er mange smukke steder at flyve fra, men
det kan være meget vanskeligt at komme
op til dem. Det afgjort vanskeligste er at
finde egnede landingssteder, og her skal
man bestemt ikke være kritisk.

Ofte ville det have været dejligt med en
elektrosvæver eller en meget let, langsom
svæver, så man kunne afprøve opvindene,
da der næsten aldrig findes fornuftige ude-
landingsmuligheder.

Vi ønsker begge at vende tilbage til Syd-
europa næste sommer, da det kan give nog-
le meget dejlige oplevelser at flyve i disse
fremmedartede og naturskønne omgivelser.

Vi har nogle kontakter i Stuttgart-områ-
det, og hvis I har spørgsmål om lorholdene
dernede, er I velkomne til at ringe på tlf.
06-25 00 67.

Er der piloter, der har fundet nogle gode
flyvesteder sydpå, evt. i Pyrenæerne i Spa-
nien, vil vi til gengæld meget gerne tappe
lidt påjeres erfaringer. n

Her er Optintaen i luften over det smukke .jugoslaviske landskab.
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En londmands markafbrænding fik lagt røgslør over aktiviteterne
for RC-helikoptere.

DM 1983 for

Sjællands Cup d. l8/9,
Trollesminde/Favrholm
På trods af en dårlig vejrudsigt var der pænt
fremmøde ved Sjællands Cup d. l8/9. Men en
kraftig vind og især en uheldig vindretning viste
flyvepladsens begrænsninger. Således ønskede
kun en ud af seks fremmødte A2-eks. at flyve
pga. faren for bortflyvninger.

De >nye< folk havde derimod mod på tilvæ-
relsen og ville flyve. Især Kalundborg-klubbens
tre raske ungersvende Ren6 Andersen, Richard
Hansen og Peter Rasmussen kunne deres kram

- pæne højstarter og smukt byggede modeller.
Bare vent og se, hvad de kan.

På grund af den tiltagende vind stoppede kon-
kurrencen efter to perioder, hvorefter man tog
til kaffebord i Hillerød-klubbens lokaler.

Palle Pedersen

i nærheden prøvede godt nok at lægge røgslør
ved at brænd halm af, men >desværre< var det
for vådt og gik ud. Spændingen blev dog b* arct
Iil det sidste. da de bedste i både grunr.' { ..: il
lå meget tæt.

E{lr: .: .il. -.': i :-.--
::i::.-1-:,-. --. -- - - -

l.:1-'1.':-.-- -----.- -- --- 
--..-'

.:

t-::::: I ::j:-:;]S:-::::-. t: .-:.:\J !-,i i3l. ,la:
i.\:i::. ra: a: J:: i;l nc.ic ar: D\1 mailc \ær;
l,anle t-lere dehagere, et håb, der ikke er helt
urealistisk på baggrund af det store deltagerantal
ved de føromtalte seminarer. Så alt lover jo godt
inden for den ædleste gren af modelflyvning.

Klaus Petersen

Klasse A:
1. K. H. Nielsen .......... 5.970pt.
2. Rasmus Larsen .......... 5.630 pt.
3. Klaus Petersen ....... 3.345 pt.

Klasse B:
1 . Søren Østergård . .... I .8ff) pt.
2. KlausOxholm ........ 1.8ff1 pr.

3. Michael Nygård .......... i.6t{} o:.
4. HansLarsen .......... 1.6(Xlrr.

i: ,. {1-h€g.: -. Riahard Hansen
- :: :. tl-el..: i. Jes Nyhegn 32

: .. l:-brs.: 1. Peler Rasmussen

\lini \\ orld Cup d. l.-2.
oktober E3 på Skjern Enge
--l. - ::.:. .,.- _:a elter konkurrencens navn, er

-:. .r ...: .:::::. ri ieter i, idet kun jyderne

.:.:: ::.::.:i: :: :ldbldelsen. Konkurrencen

":::::;:-_:.:.: ": i{a::e.l:r o-e Skjern modelfly-
r eklubbe: i :æii:.'iac. og de io klubber leverede
også størsteparten af deltagerne.

Vejret om lørdagen var egentlig tilfredsstillen-
de med en let vind fra vest, så det gav ikke de
store problemer for Al-begynder, der med 13 til-
meldte og ll der fløj var den største klasse....
bortset fra, at de fleste mødte temmelig uforbe-
redte og med utrimmede modeller.

Al-eks. havde 8 tilmeldte og 7 der fløj, og ef-
ter lørdagens 3 starter førte Jørgen Korsgaard
tæt fulgt af Poul Erik Christensen.

.\[arcel Joks:ies nted sin n1,e Hot-Max.

Chuck: l. Palle P:-l
1,16 iek.. I R: , !

RC-helikoptere,
Odense d. l8/9
Kl. 10.00 harde de fleste allerede afprorel C:re.
grej, og de ridste rrr: -cln_e n::::r:.,'.n:.-.J.: ,-
derer apparater. .Om nC=.. *-.,:. =: :: - -J -
kopter.

luen appara:c: eiic: :_'. .: !\ -.-: :.::. =:. l),1 .

helikoprer ei:er re;:rJ..:':r. :t *.'rrrr: :r;rr.;.
så tidli_ei på dagen:o;t-t iliJ.:g:. ;a re_:n og.:æri
blæst ikke just er noget. cier fremmer hverken
fllvningen eller det hyggelige samvær mellem pi-
loterne under konkurrencen.

Det er ikke kun konkurrencen og kontakten
piloterne imellem, der tæller ved et sådant arran-
gement, også muligheden for at se helikoptere og
stille spørgsmål er vigtig for tilskuerne, da det jo
i flere tilfælde er kommende heli-piloter, der
kommer for at kigge på. Det kan i den forbindel-
se nævnes, at to tidligere meget vellykkede semi-
narer for alle heli-interesserede vil blive efter-
fulgt af endnu et, der formentlig vil blive afholdt
engang i foråret (læs mere herom i et kommende
nummer af Modelflyve Nyt).

Tilbage til konkurrencen, der forløb uden de
store problemer og helt uden styrt. En landmand

:, -l.ty1l;|Lt;,;:.: t
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P-30 havde 7 rilmeldre og 5 der fløj, også her
lagde Jørgen Korsgaard sig efter lørdagens tre
starter i spidsen.

I CO2 var der 3 tilmeldte, men kun to fløj,
nemlig Erik Knudsen og Jørgen Korsgaard, der
hver deltog i tre klasser og således havde nok at

Eøre,
Endelig var der chuckglider, også med tre til-

meldte og to der fløj med små tider, idet bedste
tid her var 27 sek.

Der var fælles spisning om aftenen på Ama-
gerskolen i Skjern, hvor der ogsa var arrangerer
overnatningsmuligheder - det var som sædvan-
ligt Erik Knudsen, der tog sig af besr'ærer med at
få disse ting til at fungere, ligesom han havde
sørget for, at vi kunne benlrte skolens idrætshal
til indendørsflyvning hele lørdag afien. Her de-
monstrerede Jørgen Korsgaard ril alles tild sine
store mikrofilmmodelier og sarre samridig halre-
korden op til 9 min. 50 sek. Ilen ellers rar der
frit slag, og der blev fløjet både Easr.B. P-15.
chuck og Peanut til henad midnar.

Søndag morgen startede med silende regn og
tågedis. Ved lO{iden holdt regnen op, og man
vedtog at flyve to starter. Ved førsre periodes
start kl. 10.30 var der svag vind og lige akkurar 2
minutters sigt. Vinden friskede op og ved sidsre
periodes slutning kl. 14.00 var det ved at blæse
så rneget, at alle følte, det egentlig var nok med

de fem starter ialt.
I A1-beg. blev der ialt scoret tre marer! Heraf

et til vinderen Kåre Rasmussen, der ved denne
lejlighed for første gang vandt en konkurrence.

Al-eks. tog Jørgen Korsgaard sig af med kun
9 sek. føring foran Poul Erik Christensen, der li-
gesom Jørgen fløj med en Hot Max, men heller
ikke blandt eksperterne var der nogen med fuld
rid.

For arrangørerne var det naturligvis en skuf-
felse, at der ikke var flere, der fandt det ulejlig-
heden værd at flyve en konkurrence med >små
modeller(.

Der var præmier til næsten alle deltagere i
form af pokaler og en mængde fine materialer

- vi håber, det kan lokke nogle flere ud af bus-
ken næste gang. Frank Dahlin

Chuckglider: l. Kåre Rasmussen 90 sek.,2. Hans Rasmussen 52

sek. Al-beg,: l. Kåre Rasmussen 474 sek., 2. Per K. Nielsen,lJ-l
iel., 3. Peter Wolfhagen 441 sek., 4. Torben Bak.12l sek.. 5.

\larcel Jokszies 416 sek,, 6. .lens P. Larsen 352 sek., 7. Hcnning

S.rensen 345 sek., 8. Henning Nielsen 344 sek.,9. Torben D)r-
noie 221 sck., 10. Hans Rasmussen 183 sek., I l. Olaf Ernrl 120

.:r. Al-eks,: l. Jørgen Korsgaard 578 sek.,2. Poul Erik Chri-
:r:nren 569 sek.. 3. Finn Dahlin 527 sek.,4. Heinzi Lorenz!'n 518
.:L.. 5. Erik Knudsen 400 sek., 6. Ole vestergaard 17,1 sek., ?.

{li3n Ternholm t l7 sek. P-30: l. Jørgen Korsgaard 449 sek.. L
Enk Knud.en l?9 sck..3. Allan Ternholm 351 sek.,4. Jinr Prld-
io:61 !.k., 5. \'ill) Larscn 219 sek. CO2: l. Erik Knud\en 125

sek., 2. Jorgen Kor\gaard 129 sek.

Til venstre er Jim Prydsø ved at gøre sin P-30
model klar til flyvning. Erik Knudsen ses

herover i færd med at jordstorte en peanut-
model - indendørsflyvning var en del aJ
aktiviteterne om aftenen eJter første dags

flyvning ved Mini World Cup. Nederst er Peter
Woffiagen og Heinzi Lorenzen i færd med at
reparere en knækket DT-line.

Jysk mesterskab d. 6/ll-83,
Skjern Enge
Arers jlske mesterskab blev afholdt ved fælles

orerenskomst meilem de jlske modelflyvere ef-
ter at \ære bleret ai11st i lørste omgang pga.

dårligt vejr. Det skeie samme dag. som der skul-
le afvikles flpedagskonkurrence.

Resultaterne herunder er sandslnligvis i god

overensstemmelse med flyvedagskonkurrencens
resultater, men ved dead-line er der ikke frem-
kommet en officiel resultatliste fra flr'r'edaes-
konkurrencen.

Chuckglider: l. Jens P. Larsen 192 sek.,2. Claus Bo Jørgensen

88 sek. Al-beg.: l. Villy Larsen 408 sek. A1-eks.: l. Poul Erik
Christensen 557 sek.,2. Finn Dahlin 481 sek., 3. Jens P. Larsen
213 sek. A2-beg.: l Erik Fogtmann 362 sek. A2.eks.: l. Claus

Bo Jørgensen 578 sek., 2. Finn Dahlin 571 sek., 3. Kristian An-
dersen 525 sek, P-30: 1. Bjarne Jørgensen 290 sek., 2. Ole V. Pe-

dersen 159 sek. wakefield: l. Bjarne Jørgensen 876 sek.,2. Fra-
nk Dahlin ?76 sek.. 3. Erik Knudsen 635 sek.

Høstkonkurrence 2, distrikt
Øst, Trollesminde d, l3/ll
l2 flp'ende deltagere rar mødt op på Trolles-
minde. da årets sidste større konkurrence skulle
atholdes. \'ejret var fremragende - på trods af,
ar det rar hundekoldt (irosriejr), skinnede solen

en del, r'inden holdr sig næsten helt i ro, og der
rar indimellem store, lredsommelige termikbob-
ler.

Konkurrencen blev forholdsvis dramatisk for
et par af deltagerne. F.eks. startede Steffen Jen-

sen med at beskadige sin Frøjfaxe ved at lande i
toppen af et træ allerede i første start. Inden da
havde han dog været på spil og lavet en under-
holdende højstart, hvor modellens haleplan faldt
af i udløsningsøjeblikket, hvorefter den skvatte-
de uelegant til jorden - men næsten uden at

blive beskadiget.
Det blev dog bedre endnu - eller snarere vær-

re - for i tredie start var Steffen på vej til at gli-
de et mar hjem fra 4-5 meters højde, da model-
ien med et brag ramte en højspændingsmast og
bler :e: alrorlisr ødelagt. I den følgende start
;:olFie S:ell:n så iidt mere end Ce lå sekun-

. c:r. ce: g-iorde der muligt for mig ar overtage
hans iorsreplacis med et max. Dette mart blev
tløjer med min Blue Bird i yderste tidsnød - og
ganske lav højde - da min anden model var ble-
vet hugget ved landing tæt på en motorvej. Hvad
der var mere overraskende var dog, at modellen

Per Grunnet viser sin Blue Bird frem for Jim
Prydsø - billedet stammer fra DM-82.

@
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blev lagt tilbage efter sidste periode, hvor vi sta-
dig gik og ledte efter den i noget kratværk, hvor
den måske kunne være landet.

Inden da havde jeg haft fornøjelsen af at fl)./e
en halv times tid i sidste periode med Blue
Bird'en. Den har elektroniktimer, og det var en
stor fordel - så sørgede Thomas Køster nemlig
for, at den blev fundet, så man kunne konstate-
re, om det virkelig skulle være et timersvigr. der
var tale om. Modellen landede nær en privarfll-
veplads, og en nærmere undersøgelse afslørede
snart, at timeren virkede perfekt. \Ien russer-
krogen, der trykker på timerens stankontakt,
havde flyttet sig, så kontakten kun blev aktiveret
hveranden gang ... ..

Palle Pedersen fejrede sin snarlige afgang som
distriktsleder ved at flyve fire maxer efter en
svag første start. Det gav en andenplads. Dan-
marksmester (og på det tidspunkt kommende di-
striktsleder) Henning Nyhegn startede med to
små drop og nåede denne gang kun tredieplad-
sen.

Den anden deltagende Danmarksmester,
Steen Hermansen, måtte nøjes med sidsteplad-
sen, men det var nu især en følge af et alvorligt
havari, der medførte, at han måtte indstille flyv-
ningen efter tredie start. Han fløj som eneste del-
tager max i første periode, så der er fortsat
krummer i ham, selvom han er blevet forfrem-
'met til ekspert.

Kristian Vilmann bliver også snart ekspert,
hvis han flyver videre på samme måde. Det blev
denne dag til en overlegen sejr i begynderklassen

- godt nok på en taknemmelig baggrund, da
hverken Chr. la Cour eller Jan Petersen fløj me-
re end to starter - men Kristians resultat var
fint, og det var endda opnåer på lrods ai \:..-
tekniske mangler red modeilen.

Med fire starter kunne Paile Pece:s:n r::;:::
Jes Nyhegn til anden- og .;ds:eplais:n i chrcit.
Dette tog Jes revanche ior r ed ar 111 e lra Calle
Andersen i Al-klassen, hvor sidste start viste sig

at by'tte om på placeringerne. Calle førte med 5
sekunder efter de første fire starter, men med
l0l sek. i femte mod Jes' max måtte han se sig

besej ret.
Konkurrencen sluttede med kaffebord og

præmieoverrækkelse i klubbens lokaler.
Per Grunnet

Chuckglider: L Palle Pedersen 176 sek.,2. Jes Nyhegn 128 sek.

A1: l Jes Nyhegn 455 sek., 2. Calle Andersen 441 sek. A2-beg.:
I . Kristian Vilmann 750 sek., 2. Jan Peters€n I 54 sek., 3. Chr. la
Cour 89 sek. A2-eks.: l. Per Grunnet 861 sek., 2. Palle Pedersen

840 sek., 3. Henning Nyhegn 832 sek., .1. Thomas Køster 822

sek., 5. Steffen Jensen 815 sek.,6. Erik Nienstædt 785 sek.,7.
Steen Hermansen 410 sek.

Haderslev Cup d. 7/8-83
Fint vejr, glade modelflyvere, god fllvning -kan man ønske sig mere?

Ja, flere deltagere, det kniber meget at samle
deltagere til stævner i tiden mellem sommerlej-
ren og DlvI.

Vi fik dog to ekstra deltagere, nemlig Johs.
Opel fra Hamburg og Helmuth Leja fra Bremen.

Flyvningen bar præg af, at vi nærmer os DM.
Leif Eskildsen lagde sig noget foran de andre
deltagere i stunt-klassen, omend de andre bed
godt fra sig.

Alt i alt en god dag.
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Danmarksmesterskaber 1983,
d. 3.-4. oktober, Aviator
Dette års mesterskaber blev afholdt på Aviators
veltrimmede baner ved Hesteskoen i Aalborg.
Unionen havde i år bedt de lorskellige klubber
om at shanghaje navngivne dommere og offi-
cials iil klasserne. Deite betød en væsenligtlig
lerrelse for dommerne, da de kunne aftale ar-
bejdsdeling o,e fremgangsmåder inden løbene
startde - derfor, og fordi deltagerantallet de-
sværre satte bundrekord, var der god tid til afvi-
klingen.

Hvilket var ganske rart, for vejret var meget
skiftende (fra elendigt til værre).

Speed

Her var usædvanligt stort fremmøde (3 mand),
idet Hans Geschwendtner havde taget sin model
ud af mølposen. Desr'ærre blev han ikke færdig
med at fjerne spindelvæv o.lign., så han opnåe-
de ingen tider.

De øvrige deltagere er vist gået over til at bru-
ge lyddæmpere på motorerne, megen effektvirk-
ning var der ihvertfald ikke i >rørene<.

Det lykkedes for Gud ved hvilken gang for
Leif Eskildsen at vinde titlen foran Niels Lyhne.

Stunt:
Under afviklingen af DM var vejrguderne hårde
ved os, den kraftige blæst gjorde det vanskeligt,
grænsende til det umulige for deltagerne at flp e

kunstflyvningsprogrammet. Alle deltage:::
kæmpede bravt. og flllinge:;:: fi:,. ;::.::::-
ført. skont iki: :1.: ::r:: ::.-'::..-: ::- -:i:r:.
d:: ra: :.:r:: ::- :c:::.:r::

I -'::.---:-1..:\::-. -:---: ; ...:.-. -:. : -

; a-- al--,, -a - . :- : : :. -- l-- a-.- a,-- =a : I I ll --*r 3 l.
f::-.:--:_r o.*=:.-.. --:.=:: :.: ::.:::::. \l---_::---.
n -_-_ :_'--_ __j -_;:-__U-=\:--- -:--Ua ^!-iu i-- -- :r--.--i-\t'.J-- ui, i- -r---

dei forslnei åed ilaps o! e-r$- LJ9 dieselmo-
ior. \lodellen fløj tilsyneladende udmærket og
kun det ekstreme vejr vanskeliggjorde flyvnin-
gen, og Flemming opnåede trediepladsen.

I klassen deltog også Finn Nielsen, Haderslev,
der også er kendt som en flittig kunstflyvnings-
dommer herhjemme. Finn deltog med en nyde-
ligt bygget Prima, forsynet med Super Tigre 46
motor. Finn er ved at være i god form, men vej-
ret var her igen vanskeligt at kæmpe imod, så

han gennemførte ikke alle runderne, og opnåede
en andenplads. Danmarksmester blev Jan
Ovesen, og det var fortjent. Han har i længere
tid været hård ved førstepræmierne i klassen, og
han havde desuden den fordel at deltage med en

stor Focus model med Merco 61 nlotor - tillyk-
ke med oprykningen til ekspertklassen, Jan!

I ekspertklassen var der stor spænding om ud-
faldet mellem forsvarende mester Henning For-
bech og tidligere multimester Leif Eskildsen.
Begge fløj med Focus modellen - forøvrigt
konstrueret af Leif Eskildsen, og begge brugte
Merco 61 motorer, og hermed ophører så model-
lernes ligheder. Henning Forbechs Focus er
smart designet og mesterligt bygget og modtog
også førstepræmie i byggekonkurrencen på
Sommerlejren. Leif Eskildsens Focus kan næppe
kaldes moderne i design, da den har et utal af
somre, samt en kolossal masse flyvninger bag
sig.

Begge kæmpere lagde staerkt ud, men det dår-
lige vejr faldt ud til Leif Eskildsens fordel, da
hans model bedre kunne gennemføre kunstflyv-
ningsprogrammet, hvorimod Henning Forbechs
model ofte kom i vanskeligheder i de høje ma-
nøvrer, og Leif vandt fortjent knebent over Hen-
ning.

3 ., 4. og 5. pladserne blev besat af henholdsvis
Johannes Thorhauge med Stiletto og Super Tig-
re 46, John Amnitzbøll med Focus og }lerco 6l

samt Leif O. Mortensen med Focus og Merco
61. Alle tre var særdeles jævnbyrdige, og kun få
points adskilte dem. 6. pladsen blev besat af Mo-
gens Olesen, der fløj med en mindre model med
6 cm3 OS 35 motor. Modellens størrelse og mo-
torens ustabilitet vanskeliggjorde flyvningerne.

En tak til alle deltagerne for afvikling af kon-
kurrencen i allerbedste kammeratlige ånd, trods
de store vanskeligheder med vejret. Også en tak
til dommerne Lars Najbjerg, Henning Forbech,
Jan Steen Nielsen, Finn Nielsen samt Pia Olsen,
der desuden havde lavet nogle særdeles gode

EDB dommersedler.

Team Race
Jørgen Bobjerg/Jørgen Kaersgaard var meget

stabilt kørende. Det var lidt af en bedrift under
disse vejrforhold, så de vandt en fortjent sejr.
Kurt Pedersen/Kåre Nielsen (mojn, mojn) satte
den eneste tid, det var værd at tale om. Det kik-
sede desværre i finalen, for Kåre var ikke top-
treenet i den nye disciplin i propelskift. Jens Ge-
schwendtner havde hentet en afløser for Luis
helt fra Frankrig, nemlig den internationalt vel-
kendte Roland Surugue. Deres Cipolla gik godt
og med en skøn-skøn lyd. Den kunne ikke stå di-
stancen, så de måtte nøjes med en 4. plads.

Dagens dramatik stod Jesper Buth Rasmus-

sen/Carsten Thorhau-ee for. da de i en vindside-
overhaling kom € højl op. ai modellen sidegled
og rlicpe;e i:i::;1ane; aiPeter Sejersen/Bjarne
S::.1-'. :.c::l (onde runger påstod, at det var
::::!': -i3:;€: Carsten havde taget reservemodel-
.:,-- . E:::: logen flaksen med motor blev begge

:-:c:--:: g:ounded uden skader på mennesker

:--:::-o:o:el.

GodYear
LFI\. :.:: :lF 5 3i6t11. Det er sjældent, at man
skai under -1:1s ior at komme med i en Good-
Year Ilnale.

Det var lidt synd for de n.ve løver Henrik Strø-
bæ.k/Bjørn Hansen, som efterhånden er godt
kørende. De bliver svære at >holde nede< til næ-
ste år.

I finalen kom Jesper Buth Rasmussen/Car-
sten Thorhauge ikke langt, da deres model mis-
tede hjulet (do Henrik, ikke styreh ....) i første
stop.

Da John Amnitzbøll/Johannes Thorhauge's
motor hurtigt fik en noget anstrengt lyd, var der
intet, som kunne hindre de steerkt kørende Kurt
Pedersen/Kåre Nielsen i at hive titlen hjem.

Efter løbet udtalte Johannes, at man ikke
kunne forstå, at motoren varmede, >den var da
forårsrenset<<.

Referat ved Jesper Buth Rasmussen og Hans Ra-
benhøj. Se combat-referat i nr. 5/83.

Speed:

l. LeifEskildsen ......................224km/t
2. Niels Lyhne-Hansen ........................................ 2l I km/t

Stunt begynder:
I . Jan Ovesen

2. Finn Nielsen
3. Flemming Olesen ........

Stunt ekspert:
l. Leif Eskildsen ............
2. Henning Forbe;h ........
3. Johannes Thorhaug: ...
4. John An.iizbsil ........
5. LeifO. \lonerlen ......
6. \logen! Ols3i- .,.........

....2102 pt.

.... l07l pt.

.... 175 pt.

.... 5284 pt.

....5250pt.

.... 4780 pt.
4681 pt
4646 pt
2030 pt

Good.\ ar:
i. Krr P:;:::en Låre Nielsen:

4: 18,0 4122,6 8t2'1,3

: Jorr Amiirzboll/Johannes Thorhauge:
4tl7,l 4t29,8 9:05,5

-i- Carrren Thorhauge/Jesper Buth Rasmussen:

4:29,8 4:15,7 disk.Finn ll'. ,\ielsen



Stig Henriksen ved I. høstkonkurrence i Øst. Modelten tilhører Rasmus Tørnqvist.

:-::. efrer noget linefilter sprang Stigs liner. og
:.;\anise:en måtte ud på en løbetur efter strea-
:::::n. Rs:ei: al kampen var virkelig velfløjet,
::::::: L::. ,--l S::si 5ide.

D: i::.:r:. :.:i :lci::t af. havde Lars 3 sek.

mere jO:Oi:;. = :;: i3: negel tæt.
I finalen =l<ui,s Da: .1-: B_;ai.e -så f'lyve, men

under opvarmnin,:e;': _::r ;:: e: leje i Dans mo-
tor, så han kom ikke i lu::er. :;: : minut inde i
kampen, men da Bjarne :-rø-; :.:;:iigere. havde
Dan svært ved at lange ham. og Bjarne fik da
også taget et klip. Kort efier lløj Dan i jorden,
hvorved en af listerne knækkede. men da han ik-
ke havde nogen reservemodel, kom den op igen,
og selvom den nu baskede med vingerne, kunne
Dan stadig ikke følge med Bjarne, som til gen-
gæld kunne tage et klip til og notere sig for fuld
rid. Stig Henriksen

Igen må man undre sig over, at kun combat bli-
ver refereret? Er det fordi, det er den mest inte-
ressante form for modelflyvning?

Spæd:
l. Leif Eskildsen, TMF ....................... .. -........... 234,2 km / t

FAI Combat:
1. Bjarne Schou, ALK
2, Dan Hune, Kjoven
3. Stig Møller, Kjoven
4. Lars Therkelsen. ALK

Good-Year:
l. Kurt Pedersen/Kåre Nielsen. Haderslev:

4:28,0 8142,7

2. Jørgen Bobjerg/Jesper Bobjerg, Windy:
6132,'t 9:28,0

Team-race:
l Hans Ceschwendtner/John Mau, Comet/TMF:

3:38,7 3:39,1 7:M,5
2. Kurt Pedersen/Kåre Nielsen, Haderslev:

63 omg,

';,;;.i

4. Henrik Strøbæk/Bjørn Hansen:
4:19,4 4132,4

Team-rac€:
l. Jorgen Bobjerg/Jorgen Kærsgaard:

1:O1.6 4:05.2
:. Kii: Pri::,:: ir::: \::1.:n:

::r.:
:. B':::: S::a- P:::- S: ::.-_

Der er ikke fremkommet referat fra team-race
konkurrencen - men resultatet taler måske også
for sig selv?

Diesel-combåt:
l. Stig Henriksen, Windy
2. Stig Møller, Kjoren
3. Rcne Nielsen, Herfølge IlK
I Oi. Bi.:re.:

Windy-Pokalen 1983,
d. t8/9
I combat var der kun 4 deltagere, så det blev hur-
tigt overstået.

I den første kamp skulle Bjarne Schou flyve
mod Stig Møller, men da Stig havde foretaget en
mindre reparation på sine modeller, opdagede
han (for sent), at de ikke kunne vende, men alli-
gevel fik han taget to klip, inden han faldt ned.
Bjarne fløj med sin nye USE motor, som gik vir-
kelig godt, og han fik fuld tid, men rog hele
streameren på dn gang. Men da Stig var for læn-
ge på jorden, kunne Bjarne trække sig ud af
kampen som vinder.

Den anden kamp stod mellem Dan Hune og
Lars Therkelsen. Dan lagde virkelig stærkt ud og
tog to klip, hvorefter Lars fik et klip. Lars havde
problemer med motoren, som ikke rigtig ville
køre, og da han efter en tur i jorden kom op
igen, kørte motoren stadig ikke ordentligt, og
Dan kunne tage to klip til.

Nu skulle Lars og Stig flyve om 3. pladsen. o_e

efter nogen tid med at skifte motorer og model-
ler kom vi i gang.

Stig havde fundet et par nye modeller. dcr
kunne vende, og Lars' motorer kørte berldeligt
bedre. Lars lagde ud med et klip, hvorefrer han
faldt ned. Da han kom op igen, tog Sti,e et klip,

3. Jens Geschwendtner/Luis Petersen, Comet:
4:29,3 4i16,4

4. Jørgen Bobjerg/Jørgen Kærsgård, windy/Rydhave:
66 omg. 34 omg.

8:16,1 3:55.0 1:31-O

591 I pl.

5128pr.

5. -i:,R:3-:: i: -

1. høst øst. d. 11 9
Ved de keo:l:.1=r 1.53;;3r;.,-.'1-I3:-.:=i ia: :;11-

des en lille. :roia:: skaie. de: som den mesr selr'-
følgelige iing irociser rejrguderne for ar dysre i
den ædie sport - combat.

Denne blæsende søndag var flokken udvidet
med en enkelt, idet Rasmus Tørnqvist fra Frede-
riksværk havde fundet vej til Fælleden sammen
med en del af sine klubkammerater. Grundet
problemer med brændstoftilførslen fik han ikke
meget flyvetid i sin første kamp, men Henning
stillede omgående et nålerørssæt til rådighed, og
det hjalp straks.

Trods denne hjælp, der duskelov regnes som
en selvfølge blandt combatfolk, blev det til en
sidsteplads til Rasmus. Han viste dog udmærket
flyvning og har utvivlsomt fået stort udbytte af
besøget.

Ellers var det dagen, hvor Ole Bjerager af-
prøvede sine nyeste taktiske finesser, og derved
skabte et nyt begreb - totalcombot. Dette går i
al sin enkelhed ud på, at man aldrig må lade sin
modstander eller hans model i fred. En af de me-
re effektive viste sig at være et sæt liner om mod-
standerens hals. Ole må dog have glemt at tage et
par faktorer i betragtning, for trods dette opbud
af opfindsomme detaljer, lykkedes det ikke for
ham at overliste de gamle ræve, så efter en del
kampe fik vi den næsten klassiske finale - Stig
mod Stig, og det blev endnu engang Henriksen,

\-ånersborgspokalen, Sverige
d. 17.-18, september
Tre Aviator-medlemmer fløj med i denne sven-
ske konkurrence. Alle tre i F2B-stunt:

l.OveAndersson,VåsteråsFK .....1.106pt.
2. John Amnitzbøll, Aviaror .................................. 3.,198 pr.

l. Lars Roos, Trelleborg .......................................3.42? pr.
4. Leif O. Mortensen, Avialor ................................ 3.2 l2 pr.
5. Jens Kristensen, Aviator .............. -. -................... 2.966 pr.
6. Jan Berntsson, AKMC ...................................... 2.?60 pl.
7. Erling Linne, Trelleborg .................................... 2.?10 p{.

Høst Vest, d. 25/9
Søndag morgen var vejret usædvanlig godt:
rindstille og lunt. I løbet af dagen tiltog blæsten
dog ganske meget, så det meste af stærnet kom
alligeiel til at foregå i almindeligt Aviatorvejr
(for n1e læsere: koldt. blæsende og fugtigt).

Så Aviatorpigernes afsluttende kaffebord med
blødt brød \ar meget velkomment i deltagernes
og tidtagernes ma!er.

Speed var repræsenteret af Leif Eskildsen.
Han testede den nye Super-Rossi med nye, meget
store propeller. Farten stod desværre ikke mål
med hensigterne, men bare vent .....

Cood-Year var overvældende repræsenteret
af to til lejligheden sammenflikkede Aviator-
hold. Vejret og manglen på >ofre< udefra stop-
pede dog deltagerne inden start.

Team-race var, viste det sig i løbet af eftermid-der trak det længste strå. Dan Hune

5l



dagen, repræsenteret af andre end Jørgen Bo-
bjerg/Jørgen Kærgaard. Sejren gik til Peter Se-
jersen og Bjarne Schou, for de var mest oprigtige
i deres forsøg på at gennemføre en finale.

Stig Møller havde forberedt sig grundigt til
dette udtagelsesstævne i combat. Ikke alene hav-
de han tilmeldt sig til tiden. Han mødte også
frem om lørdagen for at træne. Ifølge Helle blev
det vist mest til kys & kram.

Vi skal lade det være usagt, om denne trænin-s
var grunden til, at han måtte se sig henvisr ril sid-
stepladsen efter to Århusfolli i fin form.

For en gangs skyld havde r.i iem dommere i
stunt. Dette skyldtes, at der dagen i fonejen var
blevet afholdt et dommerkursus med sror succes.

Ud over Hans Rabenhøj, som \ar primus motor,
havde fem deltagere meldt sig, og det var disse
fem, som var til )eksamen< ved Høst Vest.

I begynderklassen havde 4 deltagere meldt sig,
og efter første flyvning havde Henning Nielsen
302 og Finn Nielsen 395 points, og sidst Flem-
ming Olesen med 186. Da Finn Nielsen valgte at
lade være med at flyve mere, havde Henning in-
gen problemer med at vinde, idet han fik 319
points i anden flyvning, og Flemming >kun< fik
30. I sidste flyvning deltog kun Flemming, og
her fik han 33.

I ekspertklassen havde 9 deltagere tilmeldt sig.
Efter første flyvning var Leif Eskildsen og Hen-
ning Forbech i spidsen med kun 3 points forskel.
Dernæst fulgte Johannes Thorhauge, Jan Steen
Jensen, John Amnitzbøll og Leif O. Mortensen
meget tæt op ad hinanden med kun 90 points fra
første til sidste mand. I bunden sloges Jan
Ovesen og Mogens Olesen med hinanden. Jens
Kristensen kom dårligt nok på tavlen, ider han
lavede et )touch and go< lige efter start.

I anden flyvning lagde Leif Eskil&en sig e:

stykke foran de andre, som stadig iulgis negei
tæt sammen. I denne flp'ning mårte \logens sige
pænt farvel til sin nye model, eller som han sag-
de: >Så skal der rnindst I kg cyano tii at lappe
den<. I denne flyvning så vi iøvrigt John lave det
kunststykke at flyve rygflyvning samtidigt med
et ottetal over hovedet.

Tredie flyvning skulle vise, om Henning kun-
ne nå at indhente Leif E., men det mislykkedes
totalt for ham, idet han styrtede meget tidligt i
sin flyvning. Stort set havde 3. flyvning ingen
indflydelse på det endelige resultat, så vi måtte
endnu engang se Leif løbe af med sejren.

Jesper Buth Rasmussen
& Pia S. Olsen

Comba(:
l. Lars Therkelsen, ALK - l, 3

2. Bjarne Schou, ALK - 2, (3)

3. Stig Møller, Kjoven - (l), (2)

(parantes betyder tabt kamp)

Speedl

l. Leif Eskildsen, TMF ..................................... 236,5 km/t

Tegm.nce:
I. Peter Sejerscn/Bjarne Schou, ALK:

4:14,5 4i0'1,4 23 omg.
2. Jørgen Bobjerg/ Iørgen Kærgaard, Windy/Rydhave:

4tO2,4 67 omg. udg.
3. Jesper B. Rasmussen/Johannes Thorhauge, Aviator:

2l omg. 68 omg.

Stunt beSynder:

L Henning Å. Nielsen, Aviator .......821 pt.
2. Finn Nielsen, Haderslev .......................................395 pt.
3. Flemming Olesen, Rødekro .................................. 219 pt.

Stunt eksperti
l.LeifEskildsen,T\!F.........................................5814pt.
2. Henning Forb€ch, ALK ..................................... 5498 pt.
3. John Amnitzbøll, A\ iaror ......................,............ 5250 pt.
4. Jan Steen Jensen, A!iaror ................................... 5210 pt.
5. JohannesThorhauge, Ariaror ..5.170pt.
6. Leif O. Mortensen, Aviator ..........................,..-.. 5.031 pt.
7. Jens Kristensen, Aviator .................. .. .. ............1.275 pl.
8. Jan Ovesen, Aviator ..........-.............................. 3.71,1 pt.
9. Mogens Olesen, Rødekro ................................,,. 2.989 pr.
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2. IJøst Øst, d.9/10
Alle klasser blev aflyst med undtagelse af diesel-
combat. Resultaterne står herunder:

l. Stig HenrjIsi. $:rj\
2. St:g ll.-)i::. h'or::
3. O:i Bli::.i::c. C"-=i:
.* H::::.! Lri-::::. Cc:ii
i R::,: \.:--.-:-

Københavnsmesterskab
d.23. oktober 1983
.Årer sidsie konkurrencedag oprandt på Amager
Fælled med sriv kuling, og fllvningerne blev der-
efier- Koldr rar det også.

I diesel-combat var der ingen udenbys tilmel-
dinger. Så ri fem, der plejer at flyve dieselcom-
bat pa Fælleden, _eik i gang. Dan Hune var også
dommer, som han plejer. På grund af vinden
blev flere af kampene noget underlige, men der
var aldrig tvivl om resultatet. Slutstillingen blev
omtrent som den plejer.

Netop dieselcombat var ved at være afsluttet,
ankom alle gæsterne (tre mand fra Århus), så
der kunne startes på næste klasse.

I FAI combat var der kun fire deltagere, så
man startede med semifinalerne. Henrik Strø-
bæk var dommer.

I første kamp havde begge deltagere, Dan Hu-
ne og Henning Forbech, startbesvær, men kom
dog næsten samtidigt i luften. Henning afgjorde
kampen med to klip.

I anden kamp mellem Lars Therkeis:: :; S::;
Møller, klippede begge ilrcJ:rf,rJ.;::r: :r r- .

kampen; begirC:i::. ".; ::r_ :i:.:: ::: :-:.::-
den :irea::.::.-:: ,::;;: 1: i= -.:::- ::.r:::::.
::3: 

=::l:--:i::-i*. ::::::3. 1: :cr: --:.

K.':: ::::: =:,-:-:= -.:;' :--:::: :-:.-. :::: -
i-- i.---- -:_. --- --F.-- : :-.. - - I ( l*.:l' ill,\l:-.::. : - - : : a:. - : åil ::. ':nan pa iro-

I kampen om 3.-1. pladserne kom Dan rer seni
i luften. Han fik to klip mod Stigs ene, men tids-
forskellen var for stor, så Stig vandt.

Finalekampen blev vundet af Lars på tid på
trods af 40 strafpoints pga. en mekanikerfejl.
Der var ingen klip.

I stunt ekspert var Henning Forbech eneste
deltager, og han glædede os alle ved at bruge et
biplan, en profilskala Sopwith Camel, baseret på
Benny Furbos Fokker D. VII. Jan Lauridsen fik
brug for sit nyerhvervede diplom som stuntdom-
mer, men kunne pga. den stive kuling, der blæ-
ste flere af manøvrerne næsten ukendelige, ikke
give mere end 614 points for flyvningen.

Heine L. Larsen var eneste deltager i stunt be-
gynder med en HR 46 med flaps. Han havde
knapt begyndt sin flyvning, da en line knækkede
og modellen plantede sig lodret i jorden, hvor
den stod og så trist ud. Han fik 20 points for det.
Bad luck!

Diesel-combat:
l. Stig Henriksen, Windy
2. Stig Møller, Kjoven
3. Ole Bjerager
4. Rend Nielsen
5. Henning Lauritzen, Comel

FAI-combat:
l. Lars Therkelsen, ALK
2. Henning Forbech, ALK
3. Stig Møller, Kjoven
4. Dan Hune, Kjoven

Stunt €ksp€i:

Henning Lauritzen

l. Henning Forbech, ALK ....................................... 614 pt.

Slunt begynder:
l.HeineL.Larsen,ALK ....,...........20pi.

Team-nce:
l. Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/T\lK:

3:55,7
2. Jørgen Bobjerg/Jørgen Kærsgaard, \\'indi/Rldha\e:

99,7 omg.

Kalender, fritflyvning
4,/12 Distriktskonkurrence, Øst & Vest
8/l Distriktskonkurrence, Øst & Vest
5/2 Distriktskonkurrence, Øst & Vest

Teknisk afdeling
Prisen på de små beepers, som blev omtalt i sid-
ste nummer af bladet er steget en smule til kr. 30,-
plus porto. Bestil fra:

Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund
Vesttyskland
Tlf. (fra Danmark): 009-49-6 0E 6t 99

Ronytube
Som tidligere meddelt kan glasfiber- og kulfiber-
rør til bagkropp€ på fritflyvende modeller købes
gennem Ole Vestergaard Pedersen. Ole er imid-
lertid flyttet og har skiftet telefonnummer. Kon-
takt ham på:

Ole Yestergaard Pedersen
Lindholmsvej 15, 1. th.
E200 Arhus N
If. 0Gr0 19 E6 (kr. lE-19)

Indendørs-nyt
Holdleder til indendørs-VM
Fritflyvnings-Unionen efterlyser hermed en

F rit f ly u n i ngs -U ni on e n

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflwende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F€ddration Aeronautique Internationale.
Å"rskontingentet for juniormedlemmer er
100 kr., for seniormedlemmer 220 kr.
Indmeldelse sker ved at indbetale kontin-
gentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
Gårdhøjen I,
2t690 Haslev
Tlf.03-69 51 88

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Ttf.02-26 35 2s.
Distrikt l'est h'est for Storebælt):
Bjarne Jørgen-.en

\æsc1'hare 66, 5270 Næsby
T::. 09-18 02 30.

F ritfl lrnin gs-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen

-AJborggade 17, 5.th., 2lc/i Kbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36.

Giro: 7 l3 95 35.



holdleder til at ledsage r c- i::::-::-::-:: \f{-:r-d
i indendørs, kla:se FlD :- -ra--:- : iF.

Kondensatorpapir
Teknisk Afdei:ng r:1 -::me =mle bestillinger på

konden-satorprap:r (:ii ixkl,ædning af Easy-B mo-
deller) for a! _sør3 et samlet indkøb i USA. Papi-
rel ha-I 3r tormar på ca. 40x'75 cm og vejer ca.
4,,i gam . m:. Der er så tyndt, at 5.000 ark fylder
2,i cm i rykkelsen. Det kan sættes på med for-
tlndei hvid lim. Bestil hos Jørgen Korsgaard.

Pris pr. ark ca. 20,- kr.

Indendørs-firmaer
Hvor utroligt det end lyder, så er der efterhån-
den mange firmaer, der har specialiseret sig i at
handle med ting til indendørsflyvning. Der er
stadig Micro-X, Indoor Model Supply i USA og
så er der Sams Models i England. Sidstnævnte
firma har netop udgivet et stort, tykt katalog
med alt til sporten hørende. Og de har ikke blot
indendørs-ting, men også en masse spændende
dimser og byggesæt til almindelig fritflyvning.

Sams Models
2, the Drive
Blackmore End
Wheathampstead, Herts
England

Indoor Model Supply
Box C
Garberville
California 95440-0039
USA

Micro-X
P. O. Box 1ffi3
Lorain
Ohio,14055
USA

Balsatræ
Hvis man ikke kan finde ordentligt balsatræ hos
sin hobbyhandler, så er det muligt at bestille
denne vare hos The Balsa Cabin i England. Man
skal specificere sine ønsker præcist, så de kan Ie-
vere det man ønsker.

The Balsa Cabin
The Street
Little Totham
Maldon
Essex CM9 EJQ
England

Feed-back
Sådan hedder et udtryk, der dækker den re-
spons, som man i en undervisningssituation får
fra eleverne. I forbindelse med fritflyvningsre-
daktørens arbejde med stof til bladet mangler
dette feed-back. Det ville være dejligt, om nogen
ville sende ham et brev - bare et lille et - om,
hvad man mener om fritflyvningsstoffet i bladet,
hvilke ting man kunne tænke sig at få sat i, hvil-
ke tegninger osv. Altså: Fat pennen og skriv!!

Konkurrenceindbydelser
Distriktskonkurrencer i Øst og Vest
En søndag i hver måned til og med april flyves
der centrale distriktskonkurrencer på Trolles-
minde ved Hillerød. Der flyves fra kl. 10.30 -to starter inden kl. 12.30 og de tre sidste inden
kl. 16.00. Der flyves alle klasser.

I distrikt Vest fl] /es distriktskonkurrencerne
som decentrale konkurrencer. Man tager sine
starter efter de normale konkurrenceregler og
indsender tiderne til distriktslederen senest en

uge efter konkurrencedagen. Husk at indsende
alle periodetider.

Bestyrelsesmøde 22 / l0 -83
Linestyrings-Unionens bestyrelse holdt bestyrel-
sesmøde den 22. oktober. Til stede var Asger
Bruun-Andersen (formand), Henning Lauritzen
(sekretær), Kurt Pedersen, Luis Petersen, Jesper
Rasmussen og Jørn Ottosen. Desværre var Ben-
ny Furbo, Hans Rabenhøj og Uffe Edslev for-
hindret i at møde. De fleste af de tagne beslut-
ninger kan læses her i de følgende punkter.

Regler for Diesel Combat
Formål: At danne en form for combat, hvor der
med særlige regler for motor og model er sat
gr?enser for udviklingen af disse, således at der
kan fokuseres mere på fiyvningen.

Det er samtidig målet at begrænse støjgenerne
ved at udelade de højest;-dende og dermed mest

støjende mo!orer.
Die,:el combat skal rære en begl'ndenenlig

klasse, men samtidigt,eive mulighed for deltagel-
se af piloter på alle nireauer.

Det skal være muligt for unionens besryrelse
at standse en udvikling, den finder i modstrid
med klassens formåI.

Specifikationer:
l. Motoren skal være en dieselmotor på højst

2,5 cm'.
2. Følgende motorer må ikke anvendes: Nel-

son, Rossi og hjemmelavede supermotorer.
3. Propellen skal være af nylon.
4. Der må kun bruges sugetank.
5. Modellen skal veje min. 400 g.

6. Planarealet må være max. 23 dm'.
7. Der må kun benyttes 6n model pr. kamp.
Iøvrigt er reglerne for klasse F2D gældende.

Good Year regelændring
.€ndring:
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Dr :--''::: nole-.ler e:: Boo Ra1, Buster,
j-:-:-; ,:::- også Ginni), Johnson Special,
L:.' r]:::i::. Long \lid_øet. \like Argander
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- Skønt, nu kan
vi andre snart
komme til ....

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
TIf . W-2270 92.

Bestlrelse iør'rigt:
Team-race pilot Luis Petersen
Østergårds Alle 28, 2500 Valby
Ttf. 0t-30 05 51

Combatpilot Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf. 0?-22 50 89

Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Ttf.02-t't 66 62

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 51 0l

Combatpilot Uffe Edslev
Hertzvej 61, 8230 Abyhøj
Tlt. 06-25 78 r I

\lodelflper Hans Rabenhøj
Holstebrcvej 38, 7830 Vinderup
Tll. 07-14 21 28

T/r-G/Y-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.0l-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Special, \liss San Bernardino, Ol' Blue og
i;,urrrino

.å;.lire modeller skal dokumenteres lor
korl<::::n:eledelsen med en publiceret

ska-a- e,:e: :lggetegning.

Stunt begr nder regelændring:
Linelærgden må ikke være mere end 21,5 m
(drs. ingen min. længde).

\lotorer over 2,5 cm' skal være forsynet med

eftekrii lyddæmper.

Udtagelsesregler for F2B stunt
Efter ønske fra stuntflyverne går man tilbage til
de gamle udtagelsesregler:

I F2B bestemmer for hver af deltagerne sum-
men af de fem bedste resultater opnået ved samt-

lige officielle konkurrencer.
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Klubpointturnering
I team-race og Good Year gives klubpoints for
hver deltager. Hidtil er der blevet givet points pr.
hold.

Kontingent for 1984
Så er tiden inde til betaling af kontingent, som
for personlige medlemmer er 125,- kr. og for
klubmedlemmer 100,- kr. Medlemslisrer og ind-
betalingskort er udsendt og skal af hensyn rll ei
evt. kampvalg være unionen i hænde senesr 15.
december.

Konkurrencekalender for 1984
Ønsker om konkurrencer i 1984 bedes indsendt
til senest d. 15. december, så den færdige kalen-
der kan blive offentliggjorl i Modelflyve N'.t
1/84. Antallet af officielle konkurrencer er fast-
sat til l0 + DM 84.

Valg
I henhold til lovene udskrives der hermed valg til
unionens bestyrelse i hovedpostnummerområ-
derne 2, 4, 6 og 8. Forslag til kandidater skal væ-
re unionen i hænde senest d. 15. december, såle-
des at afstemningen kan afsluttes inden den l.
januar 1984.

Top-Ti 1983
F2A Speed:
l. Leif Eskildsen, TMF ..1210,7
2. Niels Lyhne-Hansen, TMF ............... 680,2

F2B Stunt:
I . Leif Eskildsen, TMF
2. Henning Forbech, ALK
3. John Amnitzbøll, Aviator
3. Leif O. Mortensen, Aviaror
5. Jan Steen Jensen, Aviaror
5. Johannes Thorhauge, Aviaror
7. Mogens L. Olesen, Rødekro
8. Robert Petersen, Windy ..........
9. Jens Kristensen, Aviator
9. Jan Ovesen, Aviator

5

3
)
1

I

F2C Team-race:
1. Hans Geschwendter/John Mau,

Comet/TMF ........... 17:50,9
2. Kurt Pedersen/Kåre Nielsen, Hdslv. .. 18:48,5
3. Jesper Rasmussen,/Carsten Thorhauge,

Aviator ..................20:47,0
4. Jens Geschwendtner/Luis Petersen,

Comet .......... .........26:18,2
5. Bjarne Schou/Peter Sejersen , ALK ... 26l'20,"7

6. Jørgen Bobjerg/Jørgen Kærsgaard,
Windy,/Rydhave .................. ......... 32:06,6

7. Flemming Jensen/Ib Rasmussen,
Windy/ALK ...........44:05,1

8. Jens Ceschwendtner/Jørgen Bobjerg,
Comet/Windy ......... M:28,6

9. Jens Geschwendtner/Roland Surugue,
Comet/F ................44:55,8

10. Lars S. Hansen/P. Weichel, Comet . 46:29,3

F2D combal:
l. Lars Therkelsen, ALK .......................... 12

2. Bjarne Schou, ALK ............................. 12

3. Dan Hune, Kjoven .............................. l0
4. Stig Møller, Kjoven ............................. 9
5. Asger Bruun-Andersen, Svendborg ......... 5

5. Jens Kristensen, Aviator ....................... 5

7. Henning Forbech, ALK ........................ 3

8. Rita Strømvig, Svendborg ..................... 2
9. Benny Furbo, Kjoven .....
e. Uffe Edslev, ALK ......... :. :.... : : : ::: :.. : : : : : :

9. Jan Steen Jensen, Aviator
9. Ulrik Andersen, Svendborg
9. Niels Rossen, Svendborg

Good-Year:
l. Kurt Pedersen/Kåre Nielsen, Hdslv. ..32:53,0
2.Bjørn Hansen/H. Strøbæk, Comet ... 34:10,8
3. John Amnitzbøll/Johs. Thorhauge,

Aviaror ..................38:56,4
.1. Jørgen Bobjerg/Jesper Bobjerg,

\\'indr' .......... .........41:35,3
5. Jsper Rasmussen/Carsten Thorhauge,

.-\\iaror ..................42:09,0
6. Leii O. l\{ortensen/Johs. Thorhauge,

.{\'iaror ..................44:20,6

Stunt begrnder:
l. Finn \\'. Nielsen, Haderslev ..................... 6
2. Jar Ovesen, Aviator .......... 5

3. Henning A. Nielsen, Aviator ...................4
4. Flemming Olesen, Rødekro ..................... 3

5. Heine Larsen, ALK ........... I

Diesel combat:
l. Stig Henriksen, Windy ......................... 22
2. Stig Møller, Kjoven ............................. l9
3. BennyFurbo, Kjoven .......11
4. Ren6Nielsen ..................10
5. OleBjerager .................. 9
6. Henning Lauritzen, Comet .................... 8

7. Jan Lauritzen, Comet .......................... 5
7. Bjarne Schou, ALK ............................. 5

9. Jan Steen Jensen, Aviator ..................... 4
10. AsgerBruun-Andersen, Svendborg ........ 3

Klubpoinllurnering:
l. (1) Aviator i I 1 .0 ::.
2. (2) Arhus Linestlring. I..lub. {LK .. li6.i'::.
3. (5) Kjoven ..... ...... (.-. F:.
4. (") Corne: -. . - -.. ... .. . 64.0 pr.
,<. (-1) T:eia:l::::: \l;r::.:--;,;i-:: ...... .16.5 pi.
6. (3) Had:::l:r \{.x:-:lir:r--:b -....... -15.0pi.
-. (S) \\'ind1 -!1.0 cr.
8. (9) Siendborg LinesrlringskiuL' ...... 13.5 p:.
9. (6) Rydhave Slors \lodelflpekiub ... 8,5 pr.
10. (10) Rødekro Modelflyveklub ...... . 8,0 pr.
Tallene i parantes angiver sidste års placering.

Materialer/tegninger fra
unionen
Transfers, pr. 10 stk. ... kr. 16,-
Transfers, pr. 100 stk. . kr. 140,-
Trøje m. bomærke, voksen størrelse ... kr. 70,-
Trøje m. bomærke, barnestørrelse ...... kr. 50,-
Stofmærke, pr. stk. ......... kr. 22,-
Tegninger:
Coyote, begyndermodel 1,5-1,8 cm3 .... kr. 20,-
AmphetamineAnnie, team-race ......... kr. 10,-
Focus, speed kr. 16,-
Focusjunior, stunt 2,5-4,5 cmr .......... kr. 16,-
Starlett stunt, 6 cm, . . . ..... . .. kr. 30,-
Pirat, stunt kr. 30,-
Filur, begyndermodel ........... kr. 10,-
Klotz Junior, team-race kr. 20,-
Diesella, dieselcombat . kr. 20,-
Boomy, dieselcombat ..kr. 20,-
Tanti, 0,8 cm3 combat . kr. 20,-
Lil'Quickey, Good-Year kr. 20,-
Speedy Gonzales, 2,5-3,5 cmr stunt ..... kr. 20,-
Fokker D VII, dobbeltdækker, 6 cmr .. kr. 20,-

Betaling skal ske over unionens postgirokonto
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives på gi-
roindbetalingskortet.

Det er hensigten, at unionens tegningsservice
skal have mindst en model i hver klasse. Der
mangler for tiden tegning til f.eks. mouse race
og 0,8 cm3 speed. Har du en god model, så skriv
en artikel eller byggevejledning og send den sam-
men med tegning til linestyringsredaktøren. Der
samme gælder naturligvis, hvis du mener at hare
noget, der er bedre end de eksisterende tegnin-
ger.

l8
i2
6

6
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R(: + unionen
RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Fdd6ration 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, bankbestyrer Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), direk-
tør Erik Jepsen, KFK, tandlæge
Bjørn Krogh, NFK, repræsentant
Walther Nyborg, AMC, program-
mør Preben Nørholm, Midtjysk
Mfk., fuldmægtig Ole Wendelboe,
RFK.

Sportsligt udvalg:
Programmør Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 7400 Herning.

St_r-ringsgrupper:

Kunstflyvning
Per Ardreasen
Tambosundvej 33, 9220 Aalborg
Tlf. 08-15 74 60.

Stævenodeller
Lærer Philip Emborg Jensen
Kirke Alle 46, l.th., 7800 Skive
Tlf. 07-52 t8 36.

Skalamodeller
Dyrlæge Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tlf. 08-63 40 40.

Helikoptermodeller
. Landbrugsmedhjælper Rasmus Lar-

sen

Over Kærbyvej 84, 5300 Kerteminde
Ttf . 09-32 12 58.

Jumbo-modeller
Bankbestyrer Flemming Pedersen
Hovedgaden 15,7260 Sdr. Omme
tlf. 05-34 18 33.

Hobby-f lyveaktiviteter
Jørgen Petersen
Anemonevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf. 02-17 61 10.

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf.0G22 11 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
TIf.02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . M-22 63 t9.
Giro: 3 26 53 66.



Husk kontingentet
Kontingent for medlemsskab i RC-unionen for
året 1984 er forfaldet til betaling den -r 11 1983.

Hvis du endnu ikke har betalt. ril der rære en
god idd at få det gjort nu, da der eliers iil blive
problemer med levering af næste nummer af
Modelflyve Ny.t.

De, der ikke fornl'er medlern-ikabei. ril ikke
være forsikret efter 31. december i983. og det
kan især få betydning for Cem. der t1ler med
jumbomodeller, da det ikke er iilladt at fllne
med jumbomodeller uden RC-unionens udvide-
de forsikring.

Skulle det alligevel blive nødvendigr at sende

et rykkergirokort ud, vil der være påførr et 11k-
kergebyr på kr. 10,-.

Skulle man af forskellige årsager ønske ud-
meldelse af RC-unionen, vil det være en stor
hjælp, hvis man meddeler sekretariatet derre i
stedet for blot at lade være med at betale.

Nye kontaktadresser
Følgende klubber har ændret kontaktadresse:
Viborg Modelflyveklub, Lars Pedersen, Primu-
lavej 1 I, 8800 Viborg, tlf . M-62 02'17 .

Hobro Fjernstyringsklub, Ole Jørgensen, Elle-
konebakken 40, 2. rv., 8800 Viborg, tlf. 06-45 l3
41 (weekend).

Kongedda lens Modelflyve k lub, Bent Jørgensen,
Tofien 9 ..\. 66i0 Brørup, tlf . 05-38 22 77 .

RC-Ørnene. Haru .{rno Drægert, Lyongade 5,
2300 Kobennarr S. :l:. 0l-,i9 74 48.

Himmerlands RC-,tl:i.l :a-- ær.dre: na\n og
adresse ril:
Himmerlands -\{ode.l: ;: t.-'.:. }i=:-:--i. i ::-:-
strøm, \føliere-i f-i. 9-<-1: S:il---:-;- r:. -!:- - -

74.

A-certifikater
46? Henning \tølbi', \{BC. \'it'org
468 Erik Jeppesen, Rl'\lll-.
469 Henrik Larsen, NRC
470 Jens Poul Nielsen, Silkeborg Mfk.
471 Bo Thystrup, NRC
472 AJ'lan Brinckmann, RC-Ørnene
473 Jens Skaarup, RC-Ørnene
474 Torben Svendsen, RC-Ørnene
475 Kim Hansen, RC-Ørnene
476 Poul Erik Nielsen, NRC
477 Allan Nørlund Thomsen, Brønderslev Mfk.
478 Jan Laursen, Brønderslev Mfk.
479 Søren Lykkegaard, Odense Mfk.
480 Søren Jensen, Holbæk Mfk.

Repræsentantskabsmødet 1983
RC-unionens årlige ordinære repræsentant-
skabsmøde blev afholdt søndag den 30. oktober
på Hotel Nyborg Strand. Af 69 mulige klubber
var der fremmødt 27 klubber med et stemmetal
på 75 af 133 mulige. Med bestyrelse, udvalgs-
medlemmer, observatører og gæster var ialt 87
personer til stede.

Jørgen Holsøe, Københavns Fjernstyrings-
klub, blev valgt som mødeleder, oE Arild Lor-
sen, sekretariatet, valgtes til mødesekretær.

Formanden, Anders Breiner Henriksen, ind-
ledte med en kort gennemgang af den i forvejen
udsendte årsberetning. Der var især en ting, som
formanden gerne ville præcisere, nemlig vedr.

vores fl)r'epladser. I den udsendte beretning stod

der, ar en fly-r'eplads skal være mindst 100 x 300
m. Det var selvfølgelig ikke græsset, men luft-
rumme!, som skal være til rådighed i denne stør-
relse. Formanden kom også ind på forhandlin-
gerne med KDA, som i øjeblikket er gået i
hårdknude, men man vil fortsat forhandle, og

håber på en rimelig løsning. Preben Nørholm
kommenterede også den udsendte beretning og
nævnte bl.a. at styringsgrupperne efterhånden er
involveret i en så diffus buket afaktiviteter, også

af ikke direkte konkurrencemæssig art. Han
kom også ind på aktiviteten, som i år har været
en del mindre end budgetteret. Det er stadig
svæveflyvning, der er den dominerende gren.

Flemming Pedersen uddybede konsekvensen
af den nye BL 9-4, som træder i kraft den 1. ja-
nuar 1984. Den kræver bl.a., at samtlige RC-
klubber skal have deres flyvepladser godkendt

igen. Og det gælder alle pladser, og ikke kun de
pladser, der er godkendt til jumbo.

Arild Larsen fremlagde regnskabet, som i år
udviste et større overskud end budgetteret.
Driftsregnskabet er gengivet i sammendrag her.

Status balancerer med kr. 321.614,45 og udviser
en kapitalkonto på kr. 3M.514,60. Regnskabet

blev godkendt uden kommentarer.
Der var indkommet 9 forslag fra 6 klubber,

gående ud på: RC-unionens optagelse i Dansk
Idræts Forbund, Mini-kunstflyvning ændres til
Jumbo-kunstflyvning. Bedre specifikation af
regnskabet samt regnskab for Modelflyvefor-
bundet. Tidligere udsendelse af årsberetning og
regnskab, flytning af repræsentantskabsmødet,
længere frist for indsendelse af forslag til dette
møde. Flere penge afsættes til hobby-flyveakti-
viteter. Opvisning andre steder end på vores egne
flyvepladser. Udmeldelse af KDA.

Optagelse i Dansk Idræts Forbund er senest

forsøgt for to år siden, og der skal gå en passen-

de tid, før man kan søge igen. OIe Meyer menle,
at der var lang vej igen, men at vi ville holde
ojnene åbne, hvis der skulle vise sig nye mulighe-
:::. 5.'r:r J,Jcob:en. KDA. kommenterede også

::::; r;L-:-:-::-:- -'-: ::-;:-::. a: ie: er 33::e :han-
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med noter, hvilket var tilfredsstillende oplysning
til forslagsstillerne, dog ville man gerne se et

regnskab over Sportsligt udvalg. Dette blev ved-

taget. Regnskabet for Modelflyveforbundet vil
efter revision blive udsendt til klubberne eller
blive bragt i Modelflyve Nyt.

En flytning af repræsentantskabsmødet er
praktisk umuligt, så vi har stadig et regnskabsår,

der går fra l/10-30/9. Alt vedr. repræsentant-
skabsmødet, bl.a. årsberetning, årsregnskab og

indkomne forslag skal foregå i den forholdsvis
korte periode, der er til rådighed, når det også

skal udsendes til klubber mv. i rimelig tid. Ole
Meyer kommenterede og sluttede med >det må

vi leve med<.
Spørgsmålet om opvisninger uden for flyve-

pladserne blev livligt debatteret. Det blev fore-
slået, at i stedet for at give opvisninger, kunne
man ved passende lejligheder oprette en stand,
det ville trække de mest interesserede til.

Iøvrigt siger BL 9-4, at man ikke må flyve i
tættere bebyggede områder, herunder sommer-
husområder, beboede campingpladser samt om-
råder, hvor et større antal mennesker er samlet i
fri luft. Altså kan man ikke fra unionens eller
forsikringsselskabets side tillade noget, som er

ulovligt.
Forslaget blev nedstemt.
Hobb-v-flpeaktiviteter var også et af de store

di:kussionsemner, som mundede ud i, at der
'!,er nd.ai er udralg til at varetage hobbyflWer-
:s i:.:::e:'e:. og a: der på budgettet blev afsat
l<:. l0.l-t-)ct.- i ':ede: ior de 15.000,-, som oprin-
ugllc \a divt,

å:4;

Regnskab og budget i sammendrag
Driftsregnskab for perioden l/10 1982 - 30/9 1983

Indtægter:
Kontingenter
Renteindtægter
Indgået fra konkursbo

Indtægter ialt

Udgifter:

Kontingent til KDA ..............
Kontinget til Dansk Modelfllve Forbund
Sportsligt Udvalg .. . . . ...... . ... .

Hobby-fl yveaktiviteter
Forsikring
Øvrige udgifter

Udgifter ialt

Overskud af ordinær drift
Kursgevinst vedr. aktier og obligationer

Årets overskud

Budgetteret underskud

Regnskab
1982/83

kr.

299.37s,N
31.871,75

2m,49

33t.M'l ,24

28.720,m
85.550,47
53.587, l3
I l.008,90
I 3. l8?,45
n.864,79

282.918,74

48.528,50
37.258,88

85.787,38

Budget
1983/84

kr.

3 15.000,00
30.000,00

345.000,00

3 1.500,00
92.m,m
60.000,00
20.000,00
42.000,00

100.700,00

346.600,00

+ 1.600,00
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Hobby-fl)nreaktivitetsudvalget består af føl-
gende: Jørgen Petersen, KFK, Benny Steen Niel-
sen, Comet og Walther Nyborg, AMC.

KDA var naturligvis også et af samtaleemner-

ne, men man enedes om, at bestyrelsen fortsat
skulle forhandle med KDA om en rimelig løs-

ning med hensyn til kontingent for unionens
medlemmer.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på r'aig: .'1r;-

ders Breiner Henriksen og Ole Wendelåoe L'let

genvalgt, og i stedet for Ole llleyer og Jens Peter
Jensen, som ikke ønskede genval-e, r al.eie.: EruÅ-

Jeppesen, KFK og Walther.\iåor-g. -{\1C.
Richard Møller Nielsen. -A.\IC, godkendtes

som unionens blirende talrerisor. og l'ill.v Fied-
ier, Midtjysk \{odelflleklub. r'algtes som kri-
tisk revisor i stedet lor Erik Jepsen.

Der blev foretaget valg til styringsgrupperne
under Sportsligt Udvalg, hvis sammensætning

fremgår nedenfor.
Uforkortet referat er udsendt som kluborien-

tering.

Unionens udvalg

K.L.

Efter repræsentantskabsmødet er der enkelte

ændringer i de forskellige udvalg. Det er endnu
ikke endelig afgjort, hvordan de forskellige ud-
valgs sammensætning bliver, men vi bringer her

navnene med de formodede formænd først:
Kunstflyvning: Per Andreasen, Dronninglund
Modelflyveklub, Peter Christensen, RC-klubben
Falcon og Ejner Hjorth, RC-klubben Falcon.
Svævemodeller: Philipp Emborg, Thy RC-klub,
Keld Sørensen, Silkeborg Modelflyveklub o-o

Hans R. Grønne, Brabrand Modelfl-vu_eklub.
Helikoptere: Rasmus Larsen, Odense \lodei-
Flyveklub, Klaus Petersen. Odense \IoC:.-Fl"-
veklub og Allan Hansen. \ordsjæii::c. Il:.:-
kopterklub.
Skalamodeller: Hugo Dueholm. Far.i. O::.r
Knudsen, N{idtjlsk \lodelflleklub og I'nud
Jørgensen, Greve Strand.
Jumbo-udvalget: Flemming Pedersen, Nuserne,

Sven Abrahamsen, Den Røde Baron og Leif
Nørgaard, Nordjysk Radiostyringscenter.
Jumbo-udvalget vil blive opløst, når den nye BL
9-4 er på plads.

Det nye udvalg, som ikke hører til under Sports-
ligt Udvalg:
Hobby-flyveaktivitetsudvalget: Jørgen Petersen,

Københavns Fjernstyringsklub, Benny Steen

Nielsen, Modelflyveklubben Comet og Walther
Nyborg, Aarhus Modelflyveklub.

Initiativpokalen
RC-unionens initiativpokal blev på repræsen-
tantskabsmødet overrakt ttl RC-klubben Falcon,
repræsenteret ved Svend Plougslrup.

Klubben fik pokalen for det store arbejde, de

havde lavet for at arrangere en sommerlejr for
begyndere. Det blev en meget vellykket sommer-
lejr, som læsere af Modelflyve Nyt må have læst

om i nr. 5/83.

Konkurrencereferater
SMSK Højstart Cup d. l8l9
l. Flemming Møller Jensen, AMC (Optima,/MPX) ..... ?. 192 pt.

2. Rene i\ladsen (selvkonstr./Futaba) ...................... 5.610 pt.

3. KnLLd Hammcken, SMSK (Unica,/Futaba) .............5.48? pt.

4. Perer \liLl,elien. ANIC .....................................4.182 pl.

5. Claus Tonne'en. \FK ....................................... 3 827 pt

6. Jørgen Tonneren. \FK ..................................... 3.7 l7 pt.

7. Kenner Niel.in. S\1SK ...................................... 3.424 pt.

8. Erik Dahl Chrr.renren. Cud:na ........................... 3.394 pl.

9.SteenHøjRasmu,ren.S\l.-sK ...1.4l3pt

Søndag d. 18. september alviklede SN{SK den

årlige SMSK Cup. Trods meteorologernes dystre

forudsigelser, holdt vejret sig, og kun den krafti-
ge vind var lidt generende.
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Der var kun I I deltagere, men på trods af det-

te blev der kun afviklet 3 runder, hvilket må til-
skrives mangel pa officials, samt at linerne til de

to elspil konstant knækkede, og vi måtte derfor
lremskafle ei gumnitov på hvilket den sidste del

af konkurren;en 'nler aiiiklet.
Som de: .:s :: re-.ultailisten var pointhøsten li-

geledes rid: rag:r. cia llere af de rutinerede pilo-
--_ 

-^--i-i-!i1,1-:ir:l:Ji,

.{l ;: ;;::r. po.i:ire sider må det nævnes, at
ier r:r sl ;ar 11 e riloter. der fløj særdeles godt,

og :or.jl nrrr :iai konme igen til næste år, hvor vi
hå'ce: a-. k'lnne s:ille med noget bedre materiel
o_e ior:ra'be::iig iidr tlere officials.

John Olsen

\{ols Cup d. 25 9-E3

L Clau. Lnii:.:.:. T:\ (Z::.:n \1P\) ........... ... ....3 980pt.
1. Knud H.i.::::c. T:r rT:riu: 1l \1P\) . . .. .. ....3 888 pt.

3. Bjorn Xrogir. \FK tR:--.- Rr'5b. Promars Rex) ......3 833 pt.
,1. JørgenLarren.Th\ (Sir;3 Rot,t'.) ...... .. . .. ... . 3.790pt.
5, Kjeld Sørensen. Srll.bo:a (KSl .lrænl/Robbc) ...... 3.577 pt

6, Philipp Emborg. Thr ...... ................... . . ....... 3.545 pt.

7.JensErikHolm,Thl .............................. . ...3 539pt.

8. Erik Birkkjær, NRC ....................... ............ .....3 474pt.
9. MadsHebsgaard,Tht ........... .. ............... ... . 3.302pt.
lO. Peter Mikkelsen. Al\1C .................................... 3.288 pt.

11. AIf Olsen, NFK .,........................................... 3 115 pt.

12. Flemming Møller Jensen, AMC ......................... 3.009pt.

I3.FredeSachmann,AMc .... ...... ... . ......... 2.999pt.
14. Peter Dahlberg, AMC ............................. -....... 2.9 I 8 pt.

I 5. Hans crønne, BMC ........................................ 2.790 pt.

Dagen startede uden vind, men vi kørte til Vrin-
ners for at prøve om det ikke luftede lidt merc

der. Det gjorde det, 3-4 m/sck.. nl;r- r::l-::.
drejede fem minutter eflet r.r:." :'-::..1::-'. l: .

harde konrt.r'--.r,t. j' : :--:. . -- ..:- .. ., -.- ..

lil S::anc.. :" -': r:::- ..- - .-'-l ' :: :=
'----.- t - .-.rl-:-'-.-1. -'-'-- ---:: i

, -1 .'.a. : | - -:- -: '. --r -',- . - ' -:. :.-

' a-\ 
- - --..':--

::r, \-: rå:j: j r::nj.:. Kn;d He:.;a::i oi.-.::-
de hunigste iid -{9 sek., men det rar ikke nok iil
at slå Claus Untrieser, der endnu engang fik sit

navn på pokalen.

SMSK Skrænt Cup

Walther Nyborg

sterskab i skræntflyvning. Atter engang i år blev
flyvestedet Store Karlsmindeskrænten, som

dækker vindretninger fra SØ til SV, uden denne

skrænt ville de stå ringe til med skreentkonkur-
rencemulighederne i Nordsjælland. Denne dag,

strålende sol, SV-vind 8-12 m/sek. og 10 velop-

lagte piloter. Med præmiemuligheder både for
de første og for de sidste på resultatlisten var der

noget at kæmpe for for alle, og hvor er det dej-
ligt at opleve et stævne, hvor der er plads til præ-

stationer på alle niveauer i en god kammeratlig
atmosfære.

NM-DM-vinderen Knud Hebsgaard var ikke
helt så cool, som han plejer, og det benyttede
Bjørn Krogh og Jørgen Larsen sig af ved at læg-

ge sig i front efter de første runder. SV-skrænten
er 8-12 m høj med ret lodret skarp profil og med

vinden l5-20" skråt fra højre kunne der flyves på

49-50 sek. I sidste runde scorede Jørgen en

supertid på 48,3 sek., som blev belønnet med en

spand microballoner. Dette var dog ikke nok til
at fravriste Bjørn en fortjent sejr efter god, kon-

stant flyvning.
Dagen blev afsluttet med en skæg lille fun-

konkurrence: Kartoffelbombning med skrænt-
fly. Det gjaldt om at kaste bomben tættest mu-

ligt ved et mål anbragt 100 in borte nede på

stranden. Efter tre for.og riste det sig, at favo-

ritten, bombni:.-::iksp3.ien Leif Petersen med

en bc.r'l:- ;3. -irr :- ::: Fielten, blev suveræn vin-
l-:. D,. r:- ':-.-.:i:1 præmier til Bjørn, Lars,

ii:. :: :{:-:,

\1-t fra
h obb 1'-f I1'veaktivitetsudval get

Ved repræsentaniskab.mødet den 30. oktober i
Nyborg blev der dannet et aktivitetsudvalg for
hobbyflyveraktiviteter. Udvalget fik stillet et

budget på 20.000 kr. til rådighed for 1984.

Repræsentantskabet valgte udvalgets tre med-

lemmer: Walther Nyborg, AMC, Benny Steen

Nielsen, Comet og Jørgen Petersen, KFK.
Udvalgets opgave vil være at koordinere,

fremme.og skabe aktiviteter for hobbyflyvere:
a. Træf og stævner, hvor hobbyflyvere kan

mødes og fl!"ve sammen, og på denne måde

udveksle erfaringer og etablere et samarbej-
de klubberne imellem.

b. Foranstalte afholdelse af seminarer i diverse

emner som aerodynamik, byggeteknik mv.
c. Foranstalte foredrag og kursus med instruk-

tører udsendt af RC-unionen med rejse og

ophold betalt af denne.

d. Fremstilling og køb af instruktionsfilm/vi-
deo om emner som tilkøring og opstart af
motorer, installation, brug og vedligeholdel-
se af RC-udstyr osv.

e. Støtte interessegrupper økonomisk, hvis de-

res arbejde kan gavne modelflyvningen som

helhed.
Aktiviteterne som nævnt ovenfor må jo nød-

vendigvis prioriteres og nogle måske erstattes af
andre ting, det altrænger helt af, hvad I ønsker

at RC-unionen skal gøre for jer og jeres klubber.

Lad os starte en debat her i bladet, således at vi
kan ia klarlagt og iværksat medlemmernes øn-

sker på den bedste måde.

Udvalget er helt klar over, at et budget på

20.000 kr. ikke er ret stort, når der rigtig kom-

mer gang i aktiviteterne, men som en start er det

udmærket. Det er vort håb, at man i klubberne

nu vil drøfte disse nye muligheder for aktiviteter,
således at vi kan skabe et samarbejde imellem

l. Biørn Krogh. NI-K (Raja/ Robbe) .............
2. Niels wium, NFK (Speedy Gonzalez/Robbe)
3. Knud Hammeken, SMSK (Unica/Futaba) ..

4. Kurt Larsen, SMSK (Unica/Futaba) ..........
5. Ali Olsen (Raja'Robbe) .........................
6. Leif Peder.cn, NFK .........................,....
7. Chu' -Iønne\en. NFK ............................
8. Rend Madsen
9. Jørgen 

-l ønne'en. \FK ...............
10. Lar) Peder.en

........6.924pt.

........6.659 pt.

........6.U2 pr.

........6.422pt.

........6.155 pt.

........6.1 l7 pt.

........ 5.719 pt.

........5.231 pt.

Søndag d. 9. oktober afholdt vi SMSK's Skrænt
Cup på Heather Hill med l0 deltagere. Vejrgu-
derne smilte for en gangs skyld til os med en vind
på 8-12 m/sek. og sol hele dagen.

Efter briefing kl. l0 lagde vi ud i et godt tem-
po, så vi nåede 8 runder, og havde endda haft tid
til både frokost og kaffepause.

Bjørn Krogh blev en sikker vinder, hvorimod
kampen om de næste pladser var meget hård
med Niels Wium på andenpladsen og Knud
Hammeken 17 points bagefter på trediepladsen.

Det blev alt i alt en hyggelig dag med en masse

............ 4.166 pt

............ 950 pr

.lohn Olsengod flwning.

NFK-Open, d. 23110-83
l. Bjørn Krogh, NFK (Rajo/Robbe Promars Rcx) ......4.937 pt.

2. Jørgen Larscn, Thy (Spica/MPX) ........................ 4.906 pt.

3. Knud Hebsgård, Thy (Taifun/MPX) .................. .4 8'13 pt.

4. Nils Wium, NFK (Speedy Conzalez/Robbc) ........... 4 618 pl.

5. Lars Petersen (selvk./Fulaba) .. 4.139 pl

6. LeifPeiersen. NFK ...........................................1.061 f:.
7. Rend Madscn ........................ 1.671 ri
8.Robertvang,NFK .... .. . .l.r66i:.
9. NielsWamberg, NFK .. .............. . ................... l.lli i:
10. H. J. Andersen, NFK ...................... . .. . . . : rr): r:

RC-konkurrencesæsonens sidste oflicielle -stær'-

ne i 1983 blev NFK-Open, drs. åbcnt klubme-



Opslngstavlen
Opslagslavlen kan ben.r'ttes a.f bladets lcesere
til ikke-forretninzsntæssige køb- og salg-an-
noncer a-f nrodelfly og tilbehør til modelfly.
Annoncer for ikke-modelflyvegrej smides
uden ridere i papirkurven. Redaktionen
bo rt red i ge rer s kå nselsløst plads krævende be-
skrivelser af effekterne, udbredt brug of ro-
sende tillægsord og alt andet, der ikke er
nødvendigt for at give et rimeligt indtryk af
tilbuddene. Indsenderne blit,er ikke oriente-
rct om vor evt. redigering i deres tekster.

Denne grove nred.fart af de indsendte an-
noncer kan kun.forst'ares med, ø annoncer-
ne er gratis.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en nfined før bladets udgivelse til:

Modelfllve \11
Mariendalsrej 47. 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til
allerede indsendte annoncer nodtages ikke
under nogen onstændigheder pr. telefon.

TEGNING ril Middle Stick søges ril låns eller
køb. 06-61 37 9l (Bent) efter kl. 15.

DIV. SÆLGES: Beechcraft >Duke<, ny,
3.500. Tiger Moth, l 800. Acromaster,
1..100. Gnat II, 1.500. Arrow m. l0 cmr Ra-
cing. 1.600. 2 stk. Classic, I rød 400,-, I sort
600.-. l0 cm' 4-takt motor, 1.200. 8-kanal
RobL': Llna m. 4 servoer, nyt, 1.800. El-
srari:;. i\. 5()(1.-. 05-52 76 69 (Henrich) eft.
19.[r(r.

1.500.-. 0l--<9 9-l 19 rK:..: ..

GAMLE MODEL}{OTORLR .J.
Inden- som udenlandske på ca. l[r:: :,. :.-
re. Desuden Craupners bygee:æl:.. ::-::.:..
ger til Klemm Kl l07B og Focke \\'ulif P::;-
gio FWO 149 D. Desuden Graupners piio:-
dukke til Do 27 samt Focke Wulff 190. 0l-70
34 96 bedst man.-ons.-tors. kl. 20.

SÆLGES: I stk. Robbe Elt Max 5040/SE
nr.4M4 m. 3 propeller mv., kr.500.2 stk.
Uniswitch fra Robbe, kr. 150 pr. srk. I stk.
Robbe Automax 21, kr. 500. 16 stk. 1,2 Ah
celler mont. i holder, kr. 200. Æt er ubrugt.
08-9227 l0 kl. 8-16 (Børge).

WEBRA OVERHEAD l0 cm, moror,
ubrugt, købt i 1982, sælges for 900 kr. 09-20
60 50 eft. kl. 16.00 (K. Due Madsen).

SÆLGES: l0 cmr OPS Speed RCA m. re-
sonnansrør, baginds., bagudst., aldrig
brugt, l 300 kr. 2 stk. OS FSR l0 cm, m. ud-
stødn., pr. stk. 600 kr. l0 cm, HP Speed +
Webra Black Head med udstødn., samlet
400 kr. OS resonnansrør med bøjning til l0
cm3, 200 kr. Top Flite Corsair by'ggesæt, ik-
ke påbegyndt, kr. 800. Prolile (kunstfly), nyr
byggesæt, 500 kr. Færdige fl1': Top Acrosrar
til l0 cm' skala, 500 kr. trf arionerre
dobb.dækker l0 cmr, 180 cm spvd., 500 kr.
Desuden Futaba FP T6 35 MHz m. fire ser-
voer + lader, 1.400 kr. Futaba 4-kanal 27
MHz m. fire servoer + lader, 700 kr. 05-36
1l 98 (Gerner) eft. kl. 16.

\\EBRA, SPEED l-i ;n ;. P;::;-:-::;=.
mororophæng mr.. kun i;ii<o::. l.:'ir-, s:,
iVIK byggesæt Stuka Ju 87 D semi.ia.a.
187,5 cm spvd., til l0 cmrmotor, påbeglnci:.
Giv et bud. 03-85 96 95 (Arvid).

SÆLGES: BT-l3A Valiant m. Brian Taylor-
tegning, u. cowl & kabinehut, halvfærdig,
600 kr. Top Flite P-47 Thunderbolt, ikke på-
begyndt, 800 kr. OS FSR l0 cm' m. reso-
nansrør samt 2 stk. l2x6 propeller, 700 kr.
Webra T4 15 cm' m. 2 stk. T.F. propeller
l4 x 6 og 16 x 4, alu-spinner, 2 ekstra gløde-
rør, kørt 5 timer, 1.200 kr. Webra Black
Head 10 cm', mangler blandingsdyse i kar-
burator, 150 kr. Robbe Mars 35 mHz modul
m. mixerknap til krængror/sideror m. 4 ser-
voer, I år gl., 1.400 kr. Værktøjskasse m.
håndpumpe mv., 150 kr. Desuden diverse
grej (bl.a. understel, hjul mv.), ialt 250 kr.
05-36 35 63 (Æex Petersen) eft. 16.40.

SÆLGES: Helikopter m. motor, 4 fly, 2

fjernstyringsanlæg, løse servoer samt flere
andre ting. 02-86 50 33 eller 02-20 84 23 (Mi-
chael).

GRAUPNER BELL 47 G incl. motor og
pontoner sælges. Godt brugt, ingen skøn-
hed, men flyveklar, 500 kr. 05-57 46'16 (Er-
land).

TESTORS 0,8 cmr motor købes.04-'75 23 42
(Morten) eft. 17.00.

HJÆLP! Jeg har et byggesæt til en Spitfire
(Royal/Marutaka) men ingen tegning. Er der
en læser, som kan hjælpe mig? 02-17 02 55
(Jørgen) dagligt.

S.{I.GES: I sæt kabineudstyr til Piper To-
::::-:,,.', i {Hegi). i00 kr. Multiplex Combi 80
---:.- l-( ::.ilz :.:r. - kanaler oe.l-kanal mod-

TURBOPLA\ ;i-,. - - :: '.i .::. ,.::: :s.:::
vingen sælges el. l1:::. ::.: l_< \1!- RC-
anlæg. 08-31 92 l-{ (J.-:., .

MULTIPLEX COMBI PLt : .: .r_: -- .-:.
der, modtager og tilbehør sarnl I .:r . i.::::
RS-60 servoer sælges, 2.000 kr. 06-i5 y- il
(Torben).

GRAUPNER BELL TWIN 212 - blggerej-
ledning ønskes til låns eller køb. Fittings, in-
skriptioner, selvklæbende vinduer og roror-
blade købes. 02-48 39 40 (Erik).

ROBBE MARS FMM med 3 servoer, akku i
sender og modtager, 35 MHz sælges lor
2.000 kr. M-57 5'7 92 (Henrik) efr. 16.00.

FLTABA FP-2L27 MHz AM m. 2 serroer.
kun brugt ialt 10 timer, sælges pga. køb ai
større anlæg, fast pris 750 kr. Lidt brugt Te-
stors 0,8 cmr, 75 kr. 0'7-52 37 5l (Bent) efter
kt. 16.00.

FI-T..\BA FP-TSJ\ komplet, 1.950 kr., fær-
::;= ::loc:ltiy: Charter m. 6,5 cmr motor,
-<i- r:.. B::ro n.6.5 motor,600 kr.,
R..:::-R..:::.: :r-.. j. j motor, 500 kr., Ama-
te: =. l.i -.,''.'-. -<, 

r, i:. .\lt som nvt. 04-67
13 l0 tP::::r.

BALSA, 50 pi:c::
for 200 kr. 06lE Jl

>æ1,9e: \amiet
P.':::t eit. 18.

MULTIPLEX PROFI F\l-35 \lHz. --ianal
m. mixer, 7-kanal modtager (mocui3:rlæg).
I Profi servo, lader og 2 akkus. 2.(X{t kr. 06-
94 16 52 (Christian).

GRAIJPNER OPTIMA færdigbyg,øet m.
servoer og 4-kanals Robbe-sender. Alt er helt
nyt, trænger kun til mindre reparation. Pris
ca. 2.500 kr. M-21 47 04 (Michael).

HEGI SNOOPEY m. 6,5 cm' OS FSR, Sul-
livan el-starter, el-pumpe og 12 V akku, sam-
let for 1.500 kr.05-22 41 44.

KØBES: 2-kanals sender, modtager, servoer
samt evt. akkus. Pris ikke over 600 kr. 06-38
73 55 (Peter).

KØBES: Multiplex FM-35 MHz modtager,
7-kanal smalbåndet, ny el. brugt, skal være
10090 i orden. Multiplex servo, Professionel
IC SAK 150 A. 05-33 86 2l (Christian) eft.
kl. 16.00.

SÆLGES: Mach 1 kunstfly m. 10 cm' We-
bra Speed, 950 kr. Fan m. 3,5 cm' Webra
Speed, kun kørt få timer, 500 kr. Terry m.
1,7 cmr Webra, 300 kr. Multiplex 6-kanals
AM modtager, 250 kr. Star 10 til 6,5 cmr, be-
gynderfly, 100 kr. 06-61 09 15 (Dan).

MULTIPLEX PROF. 7-kanal,27 MHz,3
servoer + lader, 1 500 kr . 04-5429 96 (Erik),
bcdst eft. kl. 18.00.

S.{LGES: \1t Xraft 3-bens optr. understel
::. :.,:r:.:::rJ:. dcr Ir,:re. ingen .erro. m.
.::r. ::. Robb: o,s Futaba. 700 kr. Ny C-Mark
. -: - -<-:_'.. :li eiiemolor, I .000 kr. 02- l7 61 l0
r-l--:_::i:).

hØBF-S: Futaba modulmodtager 35 MHz,4-
I kanaler. evt. m. J-stik. SÆLGES: Graup-
ner Cessna 172 m. 6,5 Webra, spv. 145 cm.,
n1'. 1.-{00 kr., evt. bytte med helikopter el.
l5-30 cm' motor. Pilot byggesæt Pitts l:3,5
:kala. 1.000 kr. 05-68 35 05.

S.:f LGES: Futaba FP-7FG-E 35 MHz,
iollql.. 1.900 kr. Futaba FP-5JH 35 MHz,
r.-:r.:... 1.500 kr. Jodel Rubin, spv. 170 cm,
- ! t, l<:. .\kro 30, 500 kr. F-16 Top-model,
::,.::: ::--:Jigbvgget. 500 kr. Jumbo-model:
::::,::. \ J\3ser. sp\. 255 crn, træ-arbejde
:,-:::,-- -'i:::J:. S00 kr. Sræreil! LSl, spv.
l.i ::,. :, .:. \1.r:o:.r.r:rer Schltiter RF5.
-Lr, \:. :{::: j ..:.i:.rn.r r:r er. -100 kr. Schlii-
re: B:,- lll ::.:koprer m. trænerkabine,
\\:i:: l i: rr,g Furaba Rate-Cyro, 1.500
k:. S:.-..:::: Heli-Bab1 m. OS 40, 400 kr.
S;i-,!u::: Cazelle. lidt defekt, 300 kr. Robbe
DRag: m. OS 15, 500 kr. Quadra motor 32

cn . EL0 kr. HP Gold-Cup l0 cmr, 500 kr.
OS 30. 250 kr. Sullivan el-starter, 200 kr.
Startbor, I 50 kr. Sælges samlet eller delt. 03-
7-+ 64 85 (Preben Laursen) eft. kl. 18.00.

Annoncer til Opslagstavlen i nr. I/84 skal
vcere os i hænde senest d. 6. januar 1984.
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TT el-starter
Fra T.T. kan vi levere startere i to uci-
gaver. No. 670 for motorer til 13 cm3
og no. 671 Super til de helt store mo
torer. Kvaliteten er helt r top.
TT 670 Hi-Tork starter ........ kr. 504,00
TT 671 Super Hi-Tork
starter ........... kr.599,00

Simprop Star RC.anlæg
Star 4 og 8 er to nye FM-anlæg fra
Simprop. Priserne er meget fordelag-
tige, så alle kan være med.
Star 4 til 2 rormaskiner leveres på 27
og 40 MHz. Star 8 til 4 rormaskine: l*
veres på 35 og 40 MHz. Siar aniæg-
gene leveres med det ønskede antal
rormaskiner.
Star4 m. 1 rormaskine,
fra ..................................... kr. 888,00
Star8m. lrormaskine,
fra ................. kr.1.562,00

Julegavetips
TT 142 strygejern ................ kr.225,00
TT 652 måleinstrument,
mini ............... kr. 160,00
TT 655 måleinstrument ...... kr. 394,00

Kataloger
Simprop 83 ............................ kr. 50,00
Simprop mini83 kr. 5,00
Pilot 83 .......... kr.40,00
Kan købes hos din forhandler eller
mod beløbet i frimærker eller check
hos importøren.

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
08.52 02 55 - llere linier

Vi oplyser geme om nætmeste
torhandler.

L*
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klubberne og aktivitetsudvalget til gavn for hele
RC-unionen.

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

Kontakt udvalget gennen dets formand:
Jørgen Petenen
.{nemonerej 26. 3650 Ølstykke
Ttf. 02-17 61 10

N1't fra styringsgruppen
for svævemodeller

Så er flpesæsonen igen forbi for denne gang, og
vi kan som sædvanlig - kan man efterhånden
godt tillade sig at sige - se tilbage på endnu en

succesfyldt sr'ær'efl1esæson, en sæson som igen
har slået danske RC-piloters styrke fast på svæ-

veflyvningens område. Det kan man ved selvsyn
erkyndige sig om ved a! læse referaterne fra både
VM i England og NM i Norge (men det har du
selvfølgelig allerede læst i Modelflyve Nyt nr.
5/83).

I den forløbne sæson har I svæveflyvere end-
videre påny bevist, at svævefllvning er den store
af RC-grenene, hvad angår deltagelse i flyvear-
rangementer. Både konkurrenceflyvning og lejr-
aktiviteter. I fl1vesæsonen 82/83 var der således

så mange som 318 flyvende deltagere n:rd: o; :..
de ialt l9 arrangemenrer. .nrr .-t;r :.i. :--: :j

gelsesmæssigt, idet den vil blive lagt til næste ud-
tagelsesperiode til brug for NM 1985.

Venlig hilsen, for SSG
Philipp Emborg
Kirke A116 46, l.th.,7Effi Skive
TIf. 07-52 l8 36.

fål-H*uinaroren

LSF-aktivitetskonkurrencen
1983
l. Jørgen Anker Simonsen ............ 36.000 pt.
2. Erik Dahl Christensen 29.079 pl.
3. Hans R. Grønne ..222ffipr.
4. Kennet Hagel Nielsen 20.000 pt.
5. Peer Hinrichsen ....................... 20.000 pt.
6. Hans Peter Christensen ............. 20.000 pt.
7. Kenneth Petersen . 20.000 pt.
8. Steen Høj Rasmussen 20.000 pt.
9. Preben Jensen .......... 20.000 pt.

10. Niels-Ejnar Rasmussen 16.412p1.
I 1 . Hans Dahl Christen-sen . ... . .. .. .. ... I5.000 pt.
12. Hans-Erik T. Larsen 10.000 pt.
13. Kjeld Periersrn .... 7.000pt.

LSF-i.:::,-'i..1<:ien går således i år til Jørgen
'\:i-: S.::r-:.::. Frederikshavn. Tillykke! Po-
r =.;: :.:. =: i ;er nordj-vske, idet den også sidste
:: l.r. :.- F:elerikshavn, til Leif Lykke Vester-

P,-::.::ne er beregnet for opgaver udført i ti-
:-:- .. ..i:. 1982 lil 30. sept. 83 efter systemet,
:-: :: :.:!\:3\ei i \lodelflYve NYt nr. 5,282. OP-

_::'.;: -::::: :::er 1. okt. i år bliver overført til
19E-:. = ;:: :: .::dig gode muligheder for at vin-
de pci'iaien nælle ai Peter Frank

Nyt fra styringsgruppen
for skalamodeller

Det meddeles herved, at skalastyringsgruppens
bestyrelse er blevet reorganiseret, idet vor hidti-
dige formand, Benny Juhlin, samt et af de øvrige
bestlrelsesmedlemmer, Herbert Christophersen,
desrærre har trukket sig tilbage lra deres poster.

Herbert afiøses af Knud Jørgensen, Krogager-
vej .17. 26;0 Crere Strand, tlf. 02-60 03 65. Når
Xnud ikke fl1er med modeller, flyver han tra-
iikflf i SAS.

Som nl lormand er udpeget Hugo Dueholm,
Tinghusiej 16. 9610 Far,.ø, tlf. 08-63 40 40. Den
nye formand er J- år. I sit erhverv har han ikke
noget med i11n;ng ar gøre. men han har dyrket
RC-flpning i ca. l0 år.

For en iuldsiændigheds skyld bør lige nævnes,
at st1'ringsgruppens 3. medlem, Otto Knudsen,
Danmarksgacie 12.i190 Aulum, tlf.07-47 3060
ikke har lader sig udskifte.

Til klubberne: Den nye bestyrelses første op-
gave bliver at skaffe værter til vore arrangemen-
ter i 8-1. \'i mangler således klubber, der vil påta-

ge sig ai arrangere følgende:
1. Udtagelsesstævne til VM i Frankrig (stævne

primo maj).
2. Skalatræf i maj (et på Sjælland, et i Nordjyl-

land, et i det sydlige Jylland samt gerne et i
Fynsområdet).

3. DM i stand-off skala i august (gerne

Jylland).
4. DM ijumbo skala (gerne Sjælland).

l-' SSC'.. :::::-:-:: ..:::: t:. . : : -:.
:--.....j--i --. ::... :.-:-:--- ....: .-,.-r-J.:.

i:- :--: ::. :-: i 3: :3: ::- :: :L-:: a:::::a;::-:::-
ne i;ulige. nemlig arrangørerne o-s dei sraa a:

oiilcialt uden hvem denne srore sæsonakiirirel
ikke var mulig. Altså TAK for i år. Vi håber, vi
får en mindst lige så god 84,/85 sæson, og at vi
alle ses igen.

Nu til Nordisk Mesterskab 1984.

Som det jo nok allerede er rygtedes, er det i
1984 Island, der er værter for dette arrangement.
Både skrænt og højstart. På grund af specielle
forhold i forbindelse med rejseforberedelser for
NM-holdet 84 må vi nødvendigvis ændre på ud-
tagelsesperioden og udtagelsesproceduren lor
dette mesterskab:

Hvis man overhovedet vil gøre sig håb om at
få en billet'.ii island til juli måned 84, skal denne
være bestilt på navn, senest omkring 1. april. De
folk, som udtages til holdet, skal endvidere også
have en rimelig frist til at bestemme sig. Det er
nemlig en bekostelig affære. Billetten vil i 1984
koste omkring 3.500 kr. Hertil kommer så billeje
+ lommepenge + evt. ekstra ophold. (Man ta-
ger vel ikke til et så smukt, specielt og dejligt
land som Island >kun< for at flyve NM). Altså
vil turen nemt løbe os i 5-6-7.000 kr.

Proceduren bliver som følger:
Alle de, som på nuværende tidspunkt mener

at kunne se sig i stand til, økonomisk og tids-
mæssigt, at deliage på NM-holdet 1984, det gæl-
der både skrænt og højstart, bedes henvende sig
til undertegnede senest 24. december i år.

Styringsgruppen vil så på baggrund af denne
liste af interesserede samt piloternes konkurren-
ceresultater i sidste halvdel af 1983, udtage Nlvl-
holdet 84. Også folk som evt. havde tænkt sig at
gøre en indsats i forårssæsonen for at kvalificere
sig, er velkomne til at henvende sig, idet man
nemt vil kunne forestille sig, at de økonomiske
forhold i forbindelse med turen vil forårsage fra-
lald blandt de øverste ranglistepiloter.

Forårssæsonen 84 vil ikke gå tabt rent udta-
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JS tekn ik tilbyder

Cessna Skyhawk 172
El-fly helt i skum, n€esten klar til
brug. Sættet indeholder RS-380 mo-
tor med gear 3:1. Rekvirer brochure.
TILBUD ........... kr.750,.
Akku,7,2 V, 600 mAh kr.225,-
Lader f or akku ............... ......... kr. 225,-
Samlet tilbud kr. 1.200,-

Til samme TILBUDSPRIS kan også
leveres SCIROCCO EL.SVÆVER.

Til mini-f ly og el-f ly bruges
FUTABA mini-mini modtager FP-R7R
eller FP-RI07R på KUN 32 gram.
Hertil hører mini-mini servoen FP-
S33 eller FP-S133 på KUN 19 gram.
Skal det hele være småt, har vi Nicad
celler på 50 mA. De vejer KUN 3,3 g
pr. stk.
RING OG HØR en pris på dette mini
udstyr fra JS teknik.

Katalog over elektronik til fly, skibe
og biler tilsendes gratis ved henven-
delse til:

JS teknik
Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

02-27 55 51

Alletiders tilbud
Dit gamle anlæ9, der ikke må bruges længere. vilvi købe af dig,
hvis du køber dit nye anlæg af os.
Hvis du køber et nyt JR 2-kanals anlæg med 2 servoer. vil vi give 75
kr. for det gamle (sender og modtager).
Hvis du køber et 4-kanals anlæg med 1 servo, vil vi give'100 kr. for
dit gamle anlæ9.
Hvis du køber et 7-kanals JR-anlæg med 4 servoer, vil vi give 200 kr.
for det gamle anlæ9.
Ring og lå et tilbud på dit gamle anlæg mod at du køber et nyt!

Jule-tilbud
Spy Fly, linestyret begyndermodel til 0,8
cm3 motor ..... KUN kr.55,85
Dafnie, combatmodel til 0,8 cm3
linestyring ..... KUN kr.69,85
Disse to sæt indeholder dansk byggevej-
ledning.

Hegi Tramp svævef ly, spændvidde
150 cm, tør 635,- nu kr. 370,.
Graupner Elektro Max .............. nu kr.498,.

Robbe Porter, Ro-model til 10 cm3
motor............. nu KUN kr.700,-
Næsehjulsstel, kraf ti gt,
drejeligt .... nu KUN kr.39,85

HOBBYKÆLDEREN, Dumpen 11, 8800 Viborg
Telefon 06-62 24 54

FUTABA r et godt valg ...rr

FP-4MR,35 MHz, FM
Fabrikspakning m. 3 stk. S-128
servoer. Ti I batteridrift.
Kr. 1.690,-

FP-sFG, FM 35 MHz, kr. 2.795,-
FP-7FG, FM 35 MHz, kr. 3.195,.
Begge sæt i fabrikspakninger
med 4 stk. S-128 servoer.

Modtagere
R104 ......... ........ kr.430,-
R107M kr.630,.
R7R/107R ......... kr. 530,-
x -tal ......... ....... kr. 60,-

Servoer
3.201120 kr.310,-
S2A1ZB kr.210,-
530/130 kr.350,.
5321132 kr.310,-
533/133 kr.365,-

Servoti lbud lbegrænset tilbud)
57 ............. ........ kr.230,-
5211121 kr.295,-
522 ........... ........ kr.125,-
S124H kr.390,-
S126G kr.210,-
S25 ........... ........ kr.320,-

J -x$s .
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TRANSMERC har bare det hele r til minipriser!
ttøtr*4it. ISoO qm
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Multiplex Filius
Spændvidde 1800 mm. Flyvevægt 750-900
g. Pris kr. 379,.

lpawcdc: :O:O ø

"Wb

Tilbud:
Multiplex Scout
Spændvidde 2020 mm. Vægt ca. 1000 g

Pris kr. 425,75 (OBS: Begtænset antal).

.*

Tilbud:
Multiplex Hobby
Modellen har beklædte styroporvinger.
Speendvidde 2520 mm. Flyvevægt ca. 1.550
g. Pris kr. 824,25 (OBS: Begtænset antal).

Multiplex Bravo 20
Spændvidde 1400 mm. Vægt m. anlæg ca.
1820 g. Pris kr. 520,-.

- ,'tiL

Topp Laser 200
Semiskalamodel, skala 1 :4,04.
Spændvidde 1780 mm. Motor 10-20 cm3.
Flyvevægt ca. 3,8-4,5 kg. Pris kr.2.475,..
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Robbe Puma ll-T
Spændvidde 1400 mm. Motor 5-7,5 cm3. Pris
kr.672,-.

e

Multiplex Rodeo
Spaendvidde 1600 mrr
Planbelastning 53-6C
c..n:. Pris kr. 609.50.

Multiplex Derby
Har beklædt styroporvinge. Spændvidde
1400 mm. Vaegt ca. 1800 g. Motor 3,5-5 cm3
totakt eller 6,5 cm3 f irtakt. Pris kr. 680,75.

Ti I bud:
Robbe Charter
S:æ:ov dde 1500 mm. Flyvevægt 1900 g.

','::o' -i.5-6.5 cm3. Pris kr. 365,-.

Topp CAP 21
Semi-skala 1:4,5:
Spændvidde 1780 mm. Motor 10-20 cm3.
Flyveveegt 4 kg. Pris kr. 2.013,-.
Semi-skala 1:4:
Spændvidde 2020 mm. Motor Quadra el.
lign. FIyvevægt 5,8-6.5 kg. Pris kr. 2.460,..

Topp katalog kr. 25,00.

LASER 2OO

Fl,,vavz -- i 2-1 ^ -
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Multiplex Flamingo Contest
Beklædte styroporvinger og faerdigkrop.
Spændvidde 2870 mm. Flyvevægt uden bal-
last ca. 2400 g. Planbelastnin g ca. 42 gldm'1.

Pris kr. 1.498,00.

WIK Charly
Spændvidde 1500 mm. Vægt ca. 2500
Motor 6,5-10 cm3. Pris kr. 645,..

c

:>:

Vi har mange kunder - især nye -
der, når vi opgiver vore priser, spør.
ger, om der så kommer moms oveni.
Nej! Alle priser Transmerc opgiver,
både skriltligt og mundlligt, er priser
incl. moms. I lorsendelse betaler
kunden kun porto - der er intet eks.
peditionsgebyr!

16æffi



Fantastisk tilbud
på
Robbe Promars Rex

\:'.: -':':_:,:: ! .'.5I'

Nu Transmerc.minipris
tratr.ff

16knik:
* Fril programvalg
* Frlt funktionsvalg
* To indbyggede V m xere med omsk ltel ahed I I

de lorskellrge kanåler
* lndbygqel duafrale og exponefl aLstyr ng med

indslilling og omsk lter
a Præcisronsslyrepinde med indst llelig længde
* Kontol al ballerispænding og HF.udstålrng

* Direkle servokontrol
* MemorymoduL ti frl junkl onsvalg og

seruoompo ifg
Forberedt lil indbygnrng al
s!oeroolronsmodulerne
FelikoOter oq Un versålmodJl saml LCD nlo
lerminal m. omdretningstæl er og memory.

tuisen på dette supelarlæg: Robb€ Ptomarx nex m. 2 stk. RS'10 servo ...................i€
Robbe P.omars Rex m.2 stk. RS-200 servo ..................tlE
Robbe Proma.s Rex m. 2 slk. FIS-600 servo . .... ...... kr.3.100,.

Kun beqrænsel anlal - Ring etter en brochure.

Vi har stadig enkelte sæt tilbage af Robbe Promars Rex-ra-
dioanlæggene til fantasi-priser. De sæt, der i skrivende
stund ikke er solgt, er sæt med RS-600 servoer til kr.3.100,-.
OBS: Meget begrænset antal ......

Til Promars Rex.....
Få mere fornøjelse af dit Promars Rex m.
I nf oterminal og omdrejningstæller.
lnfoterminalen har følgende funktioner:
Stopur med alarm, der tæller op eller ned
efter valg. Omdrejningsdisplay med måle-
områderne 30 og 60x 100 omdr./min.
Kontrol af drifttiden på anlægget.

Elektrisk omdrejningstæller
Fabrlkat Gra:or:'. I,rec sensor. Pris kr.
348,50.

Det er billigt at være begynder,
når du køber hos TRANSMERC
Se i eks vores 'begynderpåkke. I I d g. der viL i gang med at flyve
med rad oslyrede molormodeller:
* Robbe Charter begyndermodel
* OS MAX 3,5 cm3 molor
* Robbe Starion 4.kanals FM.anlæg på 35 MHz
* 3 sik. seryoer
Alt dette til TRANSMERC minipris på underQ kr.
De pågældende dele r ,pakken. kan naluargvis købes sepårat ttt de
sammeblrgemn'prser.

Ovenstående tilbud til en Transmerc minipris på under kr.
1.600,- var en beklagelig og dyr fejlskrivning for Transmerc,
men indtil dette nye nummer af Modelflyve Nyt er udkom-
met, har vi naturligvis leveret til den annoncerede pris f ra nr.
5/83. Den rigtige pris for sammenstillingen er kr. 1.880,- -stadig en fordelagtig minipris!

TRANSMERC tilbud:
2-kanals anlæg
2-kanals 27 MHz anlæg med krystaller, kon-
taktsæt med batterikasse, servotilbehør og
2 stk. RS10 servo ............. kr.596,00
Ovennævnte anlæg med 2 stk.
PS200 servoer ........ kr.730,00
1 sæt akkus til sender og mod-

netlader 2 x 50 mA ...................... kr. 165,00
senderladestik ............................ kr. 35,00
Multilader 2x50 -'l x 100 -

Robbe Unimat drejebænk
Robbe Unimat drejebænk til lettere dreje-,
bore- og fræsearbejde, og derudover kan
der som ekstraudstyr leveres anordninger
til savning og værktøjsslibning.
Afstand mellem pinoler: '135 mm
Pinolhøjde:25 mm
Drejediameter over vanger: 50 mm
Tværslædens vandring: 30 mm
Længdeslædens vandring: 50 mm
Spindelboring: 8 mm
Spindelomdrejninger: 1.500 omdr./min.
Borespindelens vandring: 15 mm

Senderpulte
Serde'pi.;ite trl Starion og Promars Rex.

.-,b-4#r.,'

HP VT 21 og VT 49
lngen indstilling af venii,e. pa r3::: -o','l
21 og VT 49 firtaktmotorer n-e: .'..... -.
der.
VT 21: Slagvolumen 3,46 cm3. Vægi ca -?-r5g. Ydelse 0,34 HK. Omdr. 3.500-15 ffiO
omdr./min.
VT 49: Slagvolumen 8 cm3. Vægt ca. 640 g.
Ydelse 0,73 HK. Omdr. 2.500.13.000
omdr./min.

x 500 mAh kr. 190,00

TRANSMERC tilbud:
4-kanals anlæg
4-kanais FM anlæ9. 27-35 eller 40 MHz in-
kiusive krystaller. kontaktsæt, batterikasse
og sendermodul kan udskiftes til andre fre-
kvenser.
Med 3 stk. RS200 eller S-28
servoer kr. 1.341,-
Med 3 stk. RS10 eller S-22
servoer kr.1.140,-

Alkaline batterier til sender og
modtager kr. 40,00
Akkus til sender og modtager ...... kr. 170,00
Netlader kr. 165,00
Multilader 2x50 - 1x100 -
1 x 500 mAh kr. 190,00
i-adeledninger til sender og mod-
:ace' ............. .......... kr. 78,00

Fotoudstyr
Mangre: :u 'ctoudstyr til luftfotografering,
så spc'g iransrnerc Vanløse. Vi fører Mi-
nolia. Oi,,n'rpus. Canon o.a. til lave priser.

Vi lorbeholdet os rct til at ændre ptiset. Vi tager tohehold lot tryklejl i annoncen

TRANSMERC Postordre
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Ptæslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.00-15.00

03-79 19 55 mandag-fredag 15.30-18.30, lørdag 9.00-12.00

Du er velkommen til at allægge besøg i Præstø, men ring først

- det er vorcs postotdrcaldeling - Vi sender over hele
Skandinavien

TRANSMERC København
Jernbane Alle 66. 2720 Yanløse
Telefon: 01-71 85 14
Forretningen har åbent i normal forretningstid

TFAwSMERC København ligger 1@ meter lra Vanløse S-station

- Fine parkeiingsforhold - Priserne er de kendte minipriser,
som du et yant til lra vores postordreafdeling.



OS nyheder
Vi kan nu tilbyde to nye
OS-firetakt motorer:

OS FS-61 afløser pionermotoren OS
60-FS.
OS 61-FS er kraftigere, lettere, mere
kompakt og billigere end sin forgæn-
ger. Vægt 540 gram. Levering ca. de-
cember. Pris ............... ca. kr.2.100,00

*i-| h
OS FS.90 er en ny motor baseret på
OS 60/80-FS for dem, der ønsker lidt
mere ydelse. Monteringsmålene er
de samme som for OS 60/80-FS.
Vægt 645 gram. Levering ca. januar
1984. Pris ca. kr.2.450,00

Pilot EZ Laser 200
Næsten færdig model fra Pilot EZ-
serien. Spændvidde 140 cm. Bereg-
net for 6-10 cm3 totakt eller 10-.l3 cm3
firetakt.
Bemærk: EZ-modellerne skal ikke
males eller beklædes. Komplet mo-
del bortset fra RO-anlæg og motor-
system. Levering december 1983.
Pris ................ kr.2.490,00

TT nyhed
Thunder Tiger 25 FSR - en ny 4 cm3
schnuerle-motor. TT 25 FSR er forsy-
net med to kuglelejer. Dæmper er in-
kluderet i prisen.
TT 25 FSR .... kr.675,00

Silver Star Models
Siællandsvei 3, 9500 Hobro
08.52 02 55 - llere tinier

Vi oplyser geme om nærmeste
lorhandler.

\-slE7 SIG RC'modeller

stflil}l ffiltllnffilt

Smith Miniplane, spændvidde 1118 mm.
Motor: 6,5-7,5 cm3 ................ kr.870,-

H II ll H S i***^,,
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Kougar, spændvidde 1270 mrr. Llclc'
6,5-8,5 cm' kr.720..

Kobra, spændvidde 1143 mm. Motor: 3,2-5,7
cm3 ................ Kr.540,-

Riser, 2 meter RC-svævemodel. Let at byg-
ge og med gode flyveegenskaber. Velegnet
for begyndere. Spændvidde 198 cm, kan
f lyves med 2 kanaler . kr. 345,.

Vi fører også RC-anlæg til din model.

Solarfilm og Solartex
Vi har Solarf ilm og Solartex i mange farver.
Til Solartex medfølger nu dansk brugsan-
visning.
Solarfilm, 1,25m ........... kr. 22,-

Solarfilm,5m ................ kr. 80,.
Solarfilm, Metallic, 1,25 m ...............kr. 24,.
Solarf ilm, Metallic,5 m .................... kr. 90,-
Solartex, pr. meter .... kr. 35,-
Solartex,5 meter ....... kr. 168,.

Hot Stuff Cyanolim
A1mindeli9,79................. kr.27,50
Almindelig, 14,29 ............ kr.39,00
SuperT.Tg.................. kr.27,50
Super T. 14,2 g ............. kr. 39,00

Linestyringsmodellen
HR 54 PRIMA
Linestyret kunsiilyvningsmodel for den
kræsne. Ocb','gn:rg: Fladkropsmodel, næ-
seriu s-r:e.s:e . ;usterbar lineudføring, ju-
s:e'.a' :rD,'ægi. ekstra kraftigt styretøj, fi-
^3ss€: car gør bygningen nemmere.
l,lc:c:: 6-8 cmt (- også de nye kraftige
sc'nuerieskyllede motorer). Spændvidde
119139 cm afhængig af motorstørrelse.
Længde ca. 105 cm. Vægt: 1.100-1.500
c'am .............. kr.430,-

WILDCAT
Elektrisk polflyvningsmodel. Fladkropsmo-
del af den amerikanske hangarskibsjager
f ra 2. Verdenskrig, meget nem at f lyve, kan
trimmes til at lave loops. Velegnet selv for
de mindste årgange, pris kr. 45,00

Elektromotor, monteret med stik, nav og
propel ............ .......... kr. 35,50

Transformator til polf lyvning ....... kr. 149,00

Polf lyvningsudstyr:
Liner,4 m ................... kr. 10,00
Liner,5 m ................... kr. 10,75
Liner,6m ................... kr. 11,50
Liner,6 m med stik . kr. 21,50
Stik 4 stk. ................ kr. 5,75
Hju1,20mm.....................................kr. 2,50

Vi leverer alt til undervisningsbrug. Ring el"
ler skriv ef ter vores prisliste over byggesæt,
motorer, brændstof, værkløj og løsdele.

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
HERNINGVEJ 94
DK-9220 AALBORG øST
Tll. 08-15 97 07 ma.-lr. 16.00.17.30
Giro: 9 00 00 62

tj.s. åri l$tts



Her finder
du en god
f everandør

GRINDSTED
Fabrikation al glaslibermodeller, lly
og både.
Tilbehør til RC.
Forlang brochure.

FIBAERO MODELLER ApS
Skolegade 27, 7200 Grindsted

Tlt. 05.32 26 56

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42. 5000 Odense C
Tlf . (09) 12 21 04

VIBORG

Hobbykældere. e. . ' saa: . a-: r
inden lor flerrs:'": :: -.s:,-':
Alt i byggesæi.
Skriv, og vi oci, .e' 2 'a z-t.='

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen I 1. 8800 Vibor,c
Tlt. (06) 6224 54 (omstill.

FUTABA RC.værksted

Det autoriserede dars<: =,:==z-
værksted udlører repara: :^ :s
service på alle Futaba-ar æ:.
Futaba RC.Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tll.02-27 64 20

MÅLøv

Alle mål itrælister, krydsf iner, balsa.
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tlf. 02.65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

HELSINGøR

Vi har alt
til radiostyring
STEt'lGADES HOBBYCENTER
Stengade 31, 3000 Helsingør
llf .02-21 04 60

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værkIøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tll. 01.14 30 10
Ma., ti. to, lr. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

KSS HOBBY

RISSKOV/ÅRHUS
AVIONIC Iører 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
Tff. 06.17 56 44

Hele programmet lra

MULTIPLEX
RC-anlæg - motorer - lly -

skibs-og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06.42 58 14

ÅLeonc
Kæmpeudvalg i RC'udstyr.
Egen import - derlor lørst med ny.
hederne.
Samtlige CAMBRIA skalafly lagerlø-
res.

. .=.., +loBBy=.*",..
Kurt Andersen, Nørregade 18,

SOOO ÅrOorg, relf . (08) 12 13 15

Model.Center
Stort udvalg i epoxy og glasf iber,
specielt til modelbygning. Skriv

efter vort katalog! (Vi forstår
engelsk, tysk, italiensk og fransk).

MODEL.CENTER
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

JEFSEI{ q1

*d"EtEKTRoHtK
a:':':::::-- aa-'- *a-::'::': :' :r-i2 t3 æ

World Free Flight
Review

Send 30 USg plus porto (10$ luft
post, 1$ alm. post) og modtag

verdens bedste fritflyvningsbog -redigeret og udgivet af Bill Hartill.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalito Ave., Canoga park

Calil.91307, USA

Propeller til modelfly, ultralights,
eksperimentalfly mv.
Rekvirer brochure

- send kr.4,- i frimærker.

MIDTJYSK MODELBYG Danprop Danmark
Skåphusvej 3, llskov,7451 Sunds
Tlf. 07-14 51 85 (bedst form. et. aften)

Husk at forny
abonnemmtet
for 1984!
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MULTIPLEX JUNIOR

JUNIOR er en meget velf lyvende begyndersvævemodel. Den er nem at samle, bl.a. fordi
den har styroporplaner. Pa grund af dens specielle konstruktion har den yderst gode
f lyveegenskaber.
Se Modelflyve Nyt's test her i bladet på side 34.

Europa Sport 416
Et af de mest solgte 4-kanals anlæg i

Danmark. Hvorfor? Sikkert fordi
anlægget kan udbygges med:

Mixer
Kombiswitch
M u ltinaut-system
2 ekstra kanaler

Endvidere er anlægget karakteriseret
ved:

Vendbar servoretning
Lærer/elev-kabel
Diagnosedrift
Frit funktionsvalg
FM-smalbåndet
Udskiftel igt sendermodu I

Dansk serviceværksted klarer evt.
reparationer på rekordtid.

Der findes kort og godt intet andet tilsvarende anlæg på
markedet med samme muligheder og til samme lave pris.
Spørg din forhandler om prisen på dette anlæ9. Du vil blive overrasket.

MAAETOFT TRADING ApS, DK-8900 RANDERS o Tlf. 06-42 58 15


