
Modelflyve
l/8r 8. årgang
14,50 Nvt 84

Læs bl.o. i dette nummer:
* Stradivarius - et radiostyret biplan,

du kan bygge efter tegning i bladet
* Byggetegning til Astro Max,

en fritflyvende A2-svævemodel
* Referat og fotos fra VM

for radiostyrede skalamodeller
* Vi prøveflyver.Graupners

elektrosvæver Mosguito
- og der er meget, meget mbre.!



Årets allerbedste RO-nyhed:

Ernu4ner FM 6014/PCM 18 herregårdssæt
Vi kan ikke levere endnu - det tager jo længere tid at skaf-
le en herregård end et husmandssted. Men det lysner - vi
er forhåbentlig klar i september.

Den, der kommer sidsf til mølle,
får det bedste og friskeste mel!
- eller den, der venter på sit GRAUPNER PCM.herregårdssæt,
bliver rigeligt belønnet med det mest avancerede RC-sæt, verden
endnu har set,

Konkurrerende labrikater lås os ikke til at Dblegne{., men vi er
rsolbrændte< af stolthed over al kunne tilbyde det bedste. Derlor
siger vi som del synges i Annie Get Yow Gun:

"All you can do, we do better than you, Yes we can, yes we can,
ye we CAn.(

FM 601/UPCM 18 grundsender til 8 kanaler kan med moduler ud-
bygges op til 18 kanaler (ikke bare 14), og kanalantal kan gennem
EXPANDER-modul og MULTIPROP-moduler/decoder udvides til
så mange. at man skal have hele familien med for at betjene sen-
derenl !

FM 6014/PCM 18 har verdens mindste (51 x 36 x 21 mm) og lette
ste (æ g) komplet udbyggede PCM 1&kanal computermodtager
(ikke bare til 10 kanaler, der kun kan udbygges til 14). Maksimal.
knivskarp selektivitet gennem ACM (anti-cross-modulationssy-
stem). En ekstra forstærker giver opiimale signalværdier gennem
dobbelte udgangsfiltre, der effektivt undertrykker forstyrrelser
udefra.
FM æ14/PCM 18 arbejder efter microcomputersystemet med 512
trin (steps) (ikke bare 128) med 9 bits single chip (ikke bare 8).
FM 601/VPCM 18 sender kan naturligvis omstilles til FM/FMsss
(PPM). Sender fra et ualmindeligt" herregårdssæt kan forsynes
med PCM-indbygningsmodul, men så skal man jo også have en
PCM-modtager.
FM 6014/PCM 18 har3-knaps programmeringsterminal i senderen
til overvågelse af microcomputerens programmeringstilstand
mm.
FM 6014/PCM 18 giver 4 forskellige programmeringsmuligheder
for fail-safe (sikring mod fejl):
a. Langtidslagring. Ved stærke forstyrrelser over 1 sekunds va-

righed går alle servoer i forudprogrammerede stillinger.
b. Overførselsmulighed. Senderværdier oplagres i modtagerens

hukommelse, der ved modtagerforstyrrelser over 1 sekunds
varighed annulleres, men alle fail-safe muligheder kan løben-
de ved tryk på programmeringsknap M transmitteres til mod-
tageren.

c. Hold-program. Til superhurtige fly (delta- og high-speedmo
deller) og til helikoptere omstilles til hold-program. hvorefter
sidst modtagns ngodkendte. kodede styresignaler automa-
tisk indprogrammeres i modtagerhukommelsen.

d. Akku-overvågning. Særligt måleprogram i senderens og mod-
tagerens microcomputere overvåger løbende forsynings-
spændingerne og melder straks faldende strømstyrke og sik-
rer derved mod overraskelser af den ubehagelige art.

FM 6014/PCM 18 giver et utal af valg- og kombinationsmuligheder
i sit store soft-ware program til sekundhurtige udskiftninger i sen-
deren og omprogrammeringer:
a. proportional-moduler til mange forskellige formå|,
b. funktions-moduler, heraf flere programmerbare,
c. multifunktions-moduler, programmerbare,
d. expert-moduler, programmerbare,

Til venstre i billedet ses FM 6014/PCM '18 senderen udbygget med moduler og med
kort specialantenne. Trl hølre ses senderen i grundudførelsen med placeringsmulig-
heder t'l moduier øverst 09 nederst på senderoversiden og mellem styrepindene.

e. akrobat-moduler, programmerbare,
f. expander- og multiprop-moduler/decoder, der kan udvide ka-

nalantal næsten til det uendelige.
FM 601CPCM 18 sender har naturligvis udskifteligt HF-modul og
kan udstyres med kort special-antenne og med superkorte sty-
repinde til tommelstyring.
FM 6014/PCM 18 sender har et robust, handy metalkabinet med
helt klart adskilte funktioner til betjening, indstillinger og prc
grammering. Moduler kan beskyttes mod støv, snavs, regn og
utilsigtet feilbetjening med transparente, oplukkelige, selvklæ-
bende dæksler. Styreaggregaterne er superpræcise med finra-
stede, elektroniske dobbelt-trim (trimbare trimhåndtaS). På
sender-oversiden er der 8 valgfri placeringsmuligheder for modu-
lindsætning.
FM 6014/PCM 18 kan ikke tilbyde lærer/elev-drift, men det fore
kommer også usandsynligt, at en køber til et et anlæg af denne
art skulle behøve en lærer!!
FM 6014/PCM 18 vil efter typegodkendelse blive lagerlør|i27,35
og 40 MHz.
FM 601IUPCM 18 kan selvfølgelig alt det almindelige: servorever-
sering, servoreduktion osv., så det kommer vi slet ikke ind på -det skal jo også have en ende!!

Men til slul en meget, meget vigtig ting - pilsen!
Hvis du har gidet læse alt det foregående, så lorventer du antage-
lig en pris langt over kr. 4.499,- (som den "blegnede" konkurrents
mindre ydedygtige sæt koster) - men den vejledende pris på ver-
dens mest avancerede PCM.sæt er kun omkring kr.4.000. Det er
vel nok en ovenaskelse, at man kan få så meget lor så lidl.

p_q, Hvis du køber et GRAUPNER RGsæt og ønsker at anvende
' - eventuelle servoer af andet fabrikat, så-køber du blot kabler

qed stik (nr. 3941/6). Vore stik er specielle og med 3-punkt
kontaktsikring til forøgelse af driftssikkerheden.

ps, Hvad betyder o512 trinn i microcomputeren i et PCM anlæg?' - At den sirperhurtige computer om'sætter de 512 trin til 6n
fuld servoomdrejning - altså en fuldstændig glidende ser-
vobevægelse. Ved andre fabrikater PCM-sæI, der bruger en
billigere microcomputer med væsentligt færre trin, bevæger
servoen sig i små, Dneryøse( og nærmest sitrende ryk.

Hvad er PCM - og hvad kan systemet komme til at betyde for dig?
Mange er ikke helt klar over lorskellene mellem alle hidtidige ty-
per RC-sæt og de nye supersikre PCM.sæt - men de er der, og
de er slore.

Vi skal ikke komme med en lang, indviklet teknisk redegørelse,
men blot kort populært nævne følgende:

PCM slår for npulse code modulation<, som har gjort al rumlart
mulig. Satelitler og bemandede rumlartøjer styres - og alle data
transmitteres - mellem rumcenlrene og de rllyvende genstan-
de< alene efter PCM-systemet. Uden PCM ville rumlarl være
utænkelig på grund al alle andre transmissionslormers utilslræk.
kelighed og manglende pålidelighed.

I RC.sæt virker systemet således: Senderens microcomputer

algiver lynhurtigt impulser i koder, der lige så hurtigt dekodes al
modtagerens microcomputer, der omsætter dem til kommandoer
og servostyring. lmpulserne sendes ikke i urække<, men i nklum-
per(, og sådan, at fremmede impulser f.eks. lra metalgnidninger,
motor etc. ikke kan bryde ind i koden. Heller ikke udelra kommen.
de lorstyrrelser kan normalt bryde ind.

Denne meget korlfattede lorklaring dækker naturligvis ikke al-
le PCM-systemets mange tekniske raffinementer, men forklarer
dog, at dine {ordele dels er større rækkevidde, dels væsentligt
forøget forbindelsessikkerhed mellem sender og modtager, dels
de mange ovenlor nævnte ting.
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Futaba Danmark har næsten alle løsdele på lager
- også til >gamle(( servoer findes der reservedele.
findes i 20, 30, 40 og 100 cm længde.
Din forhandler har eller skaffer de ting, du

l),1{J ar}iztrtl+r r*r4

til rimelige priser
Forlængerledninger

skal bruge!

Futaba PCM
Futaba PCM-anlæg har endnu
flere funktioner og mere
softrvare . ....
Alle tre typer er nu på lager:
FP-8SGAP & FP-8AP til fly
og FP-8HP til helikoptere.
Alle PCM-anlæggene er FM
anlæg på 35 MHz.
Import & engros

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

Intet salg til privote

- nærmeste forhandler oplyses

Se det store udvalg i
det nye danske farve-
katalog!
Send frankeret svar-
kuvert (A4-format,
porto 3,70 kr.), og du
har kataloget med
posten om få dage!
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Aktuelt tra SILVER STAR MODELS

SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke at være millionær for at købe dette
anlæg. Det koster heller ikke en uherregårdu at
udbygge, for det kan det hele, når du får det.
Super Star 12 er et FM 35 eller 40 MHz anlæg til 6
rormaskiner. Dual-rate (reduktion) på to funktioner,
kombi-switch på sideror og balanceklapper.
Standgastrim-justering af tomgang uden påvirkning
af fuldgas. Frit funktionsvalg og valg af servoretning
for de 4 styrepindsfunktioner. Længdejustering af
styrepinde. lndbygget ladestik.
Spørg din forhandler om pris - den er billigere end
du tror!

Super Tartan 44. Glødeudgaven af denne 44
cm3 to-cylindrede motor yder ikke mindre
end 4,75 HK. Vægt 1,8 kg. Leveres i gløde-
og tændrørsudgave.
SuperTartan 44 Glow kr.5.222,00
Super Tartan 44 I Electronic ...... kr. 6.360,00

Super Tartan 22. En videreudvikling af den
populære Tartan 22 cm3. 33a/o slørre ydelse,
2 HK. Med pumpekarburator. Leveres i glø-
derørs el ler tændrørsudgave.
SuperTartan 22Glow kr. 1.849,00
Super Tartan 22 I Electronic ...... kr. 2.488,00

Baby Eagle. Denne letbyggede begynder
svævemodel leveres i to udgaver. BE T-700
spændvidde 70 cm. BE T-1200 spændvidde
120 cm. Alle dele er udsavede eller udstan-
sede. Med papir og tilbehør.
BabyEagleT-700 ........................... kr. 66,00
Baby Eagle T-1200 ......................... kr. 78,00

Silver Fox. Efter flere års succesfyldt pro-
duktion af baghjulstrukne buggier, har TT
nu produceret en firehjulstrukken. Silver
Fox er forsynet med differentiale for og
bag. Specialdæmper er inkluderet.
Silver Fox 4 WD .................... kun kr. 2.625,00

QB 15 H. En ideel begyndermodel med sty-
ring af højde-, sideror og motorkontrol.
Spændvidde '126 cm. For motorer 2,5-3,5
cm3. Samme opbygning som QB 20 H.
QB 15 H kr.451,00

l#',l,4k nt;.ir,7a,:.::1. . ' t' \t" ''

QB 20 H. Meget velf lyvende begyndermodel
med styring al højde-, sideror, balanceklap-
per og motorkontrol. Spændvidde 132 cm.
For motorer på 3,5-5 cm3. Et kvalitetsbygge-
sæt.
QB 20 H kr. 518,00

Eagle 15. Begyndermodel beregnet til 2,5-4
cm3 motor. Spændvidde 126 cm. For styring
al højde-, sideror og motorkontrol. Let at
bygge og flyve. Alle dele er udsavede eller
stansede. lndeholder hjul, tank, spinner,
styrbart næsehjul mm.
Eagle 15 H .................... kr.434,00

Silver Star Models
Sjællandsvei 3, 9500 Hobro
Telefon 08.52 02 55

Anviser geme nætmeste torhandler.

QB 1800. En velflyvende og letbygget svæ-
vemodel i den kendte Pilot kvalitet. Spænd-
vidde 180 cm. Planareal 31 dm3. Vægt ca.
800 gram. For højde- og siderorsstyring.
QB 1800 kr. EO,fi)

K8B, en velflyvende og godmodig svæve-
model. Spændvidde 183 cm. Beregnet for
højde- og siderorsstyring. Let at bygge. Vin-
gen er næsten færdig abachibeklædt
skumplast.
KBB ................ .......... kr.639,00

QB 1400. Vor populæreste RC-svævemodel.
Spændvidde 140 cm. Planareal 25 dm3. Vel-
egnet til begyndere i RC-sporten. For sty-
ring på højde- og sideror.
QB 1400 kr.403,00

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1984 .............. ..... kr.54,00
Pilot 84 Hovedkatalog ....... kr.36,00
Pilot EZ ...... kr. 15,00
Hos din forhandler eller mod frimærker eller check fra importøren.



GODT NYT FRA IAVIONICI
DIGICONT PCM
Alle de ,)store( radiofabrikanter har nu indset, at det, ingeniør
Meinberg fra tre år siden udviklede, var relevant og af stor
betydning for sikkerheden i vores sport. Det større udbud har
øget konkurrencen samt kravet til udstyret.
DIGICONT anlægget kan derfor nu tilbydes til en lavere pris
og med flere finesser.
Først og fremmest er der udviklet en mindre modtager. Flere
indgangsfiltre forøger selektiviteten yderligere, og fail-safen
ved underspænding kan nu afbrydes fra senderen.
Senderen har som før 8 kanaler med servovending, mixer og
reduktion. Hertil kommer som noget nyt en kombiswitch.
Et DIGICONT anlæg er gedigent håndværk, hvilket også
bidrager til sikkerheden.
Komplet DIGICONT anlæg med 2 servoer, 1200 mA akkuer i

både sender og modtager samt diverse kabler - kr. 4.995,..
Sender og modtager alene - kr. 4.095,-.

q\qp rilE
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TITAN 38
Denne 2. generations
benzinmotor på 38 cm'er På
mange punkter bedre end tidl.
jumbomotorer.
Kraftig og effektiv magnet -
nemmere start. Dobbelte
kuglelejer - giver aksiai
af lastning. Dobbelt
afbalanceret krumtao -
mindre vibrationer.
'1000 o./min. mere end Quadra
med samme propel. Kan
trække en 20 x 10 propel med
6.800 o./min. statisk.
Pris kr. 1.495,-

SUPER TARTAN
22 cm3
Nu kan den nye Tartan
leveres.
En anden karburator samt et
nyt skyllesystem har øget
ydelsen betydeligt.
Statisk træk rned 18 x 6
Drcpel: 7.5 kg.
Yoelse 2 HK ved 8. 100 o.rmin.
Vægt 1.215 kg.
Brændstof 90i10.
Pris (gløderørsudgave)

kr. 1.495,-

Mini CAP 21
Denne R0del model er opbygget på samme
måde som succes-modellen Stephens Acro,
dvs. med delvis opbygget krop og skumvinger.
Sættet indeholder motorcowl, canopy, cockpit-
interiør, hoved- og haleunderstel, hjul samt 4-
f arvet dekorationsmateriale.
Skala 1:5,5. Spændvidde 1.450 mm. Vægt ca.
2.600 gram. Motorstørrelse: 6,5-10 cm3 4-takt.

Pris kr. 1.295,-
s

KAVAN helikoptere
art. no. -yc€ Pris

1000 Ranger {:
2000 Alouette 2 'z='.
2500 Alouette 2 <:
3000 Jet Ranger (ci
4000 Lockheed 285 L <cl

3.600
2.400
3.200
4.800
6.400

.6C

.æ

3.44 (g i30 cm kunstf lyvningsdygtig
2.8-3 kg 108 cm
2.8-3 kg 108 cm kunstflyvningsdygtig
4.5-5 kg 160 cm kunstflyvningsdygtig, wash-out kontrol
4-4.5 kg 145 cm Autorotation, kunstflyvningsdygtig, optr. understel

OBS: Alle reseNedele trl KAVAN helikoptere på lager!

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.

I AVIONIC I o Violvej 5 o DK-8240 Risskov o Tlf.06-17 56 44
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1,0 mm balsafiner ....kr. 7,20:i 1,5 mm balsafiner ....kr. 7,75
a, 2,0 mm balsaf iner .... kr. 9,60

? ../ 3,0 mm balsaf iner .... kr. 10,75
c-C/ 4,0 mm balsaf iner .... kr. 12,00

5,0 mm balsafiner .... kr. 13,20
6,0 mm balsaf iner .... kr. 15,50
8,0 mm balsaf iner .... kr. 17,95
10,0 mm balsaf iner ..kt.20,25
12,0 mm balsaf iner .. kr.20,35
15,0 mm balsaf iner .. kr.23,85
20,0 mm balsaf iner .. kr.35,65
30,0 mm balsafiner ..kr.52,25

150 x 1000 mm balsafiner
1,5 mm kr. 16,95

BLUE PHOENIX, spv. 199 cm.2-meters RC-
svæver velegnet som første RC-model, når
man har fået lidt erfaring med en eller f lere
fritflyvende svævemodeller. Modellen er
særdeles velegnet til termikflyvning, men
kan også flyves på skrænt. Byggesættet
indeholder alle nødvendige dele undtagen
Iirn og doce kr.306,90

1. sorterings balsa
til 2. sorterings priser

Balsahøvl kr.28,50

Robbe kniv, stor .............,. kr. 19,00

Multiplex kniv, lille ... kr. 16,00

Graupner rørbukker ............. kr. 78,50

g,

Vi forbeholder os rct til at ændre priser. Vi tager forbehold for trykfejl i annoncen.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.0G15.00

03-79 19 55 mandag-f redag 15.30-17.30, lørdag lukket

Transmerc er et postordrefirma, så hvis du ønskq at allægge besøg
hos oq vil vi bede dig om at ilnge lørct og altale tid lor dit besøg.
Vi sender over hele Skandinavien.

TRANSMERC har byggesæt og materialer til
modelf lyrekurser

HOKEN, spv. 61 cm. Lille A1-svævemodel.
Velegnet til kursusvirksomhed for børn lra
7 år og op. Alle dele er færdigforarbejdede
og klar til montering kr. 44,95

LÅRKAN, spv. 100 cm. Svævemodel i klas-
se Al . Letbygget og velf lyvende. Alle dele
færdigforarbejdede ......................... kr. 58,90

TERMIK, spv. 120 cm. Letbygget A1-model.
Velegnet til begyndere, som har bygget en
af de små, lette modeller tidligere. God til
byggekurser kr.75,95

CIKADA, spv. 120 cm. 41-model som har
vundet mange konkurrencer i Sverige. Kan
bygges af alle over.12 år. Cikada er SMFF's
enhedsmodel i ungdomsarbejdet. Alle dele
er færdige til montering kr.85,25

TILKA, spv. 130 cm. Wakefieldmodel kon.
strueret af Bror Eimar. Modellen har vundet
de svenske mesterskaber og Nordisk Me-
sterskab og er en af de bedste modeller i

sin klasse. Tilka kan bygges af alle, der har
nogen byggeerfaring - f.eks. med en lille
svævemodel og en lille gummimotormodel.
Byggesættet indeholder bl.a. færdig meka-
nik til propellen samt kontursavede pro-
pelblade kr.263,50

KNARREN, spv. 70 cm. Velflyvende P-30
gummimotormodel. Anbefales f ra 10 år. Al-
le dele er færdigforarbejdet. Propel og gum-
mimotor f indes i byggesættet ........ kr.76,00

NORDIC, spv. 190 cm. Svævemodel i klasse
A2. Velegnet til alle over 12 år med nogen
byggeerfaring. Modellen er særdeles velf ly-
vende og har flere konkurrencesejre bag
sig.................. ..........kr,221,65

200 x 1000 mm balsafiner
1,5 mm kr.21,50

300 x 1000 mm balsaliner
1,5 mm kr.32,50

Ud over balsafiner fører Transmerc et stort
udvalg i balsa- og fyrrelister, messingrør,
pianotråd o.a. tilbehør til modelbygning.

Værktøj til byggearbejdet

T-pins
25 mm lange, 100 stk. kr. 16,85
32 mm lange, 100 stk. kr.24,50
38 mm lange, 100 stk. kr.28,95
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Strygejern til beklædningsf olier.
pris ................ .......... kr.242,00

Motor til mini-modeller
G-Mark 0.61 RC - denne populære
gløderørsmotor på 1 cm3 er igen på
lager .............. .......... kr.348,00

S: *1-u'"-""

Omdrejningstæller
Graupner omdrejningstæller med måleom-
råder til 3.200, 11.000 og
28.000 omdr./min.
Ring og hør Transmercs minipris!

Sommer-
telefontid
Telefon 03-79 02 02 kl. 9.15.
Telef on 03.79 19 55 kl. 15.30.17.30.
Lørdag ingen telef ontid.

Multilader
Muliriacier meC ladeomr'åderne 1x25 -2x50 - 2xi00 og 1x500:FA^ ii lra:rs-
merc nrinicris ......... kr. 209.00

Varmluftblæser til stramning af
beklædnin9sfo1ie .......................... kr. 253,00

!,[&1

Dekupørsav
Hobby-Lux 450 Dekupørsav. Savbordets di-
mension er 200 x 235 mm.
Afstand savblad-stativ er a5C rq'.
Motoreffekt: 50 W.
Kapacitet i blødt trae: 2C r:-
Kapacitet i hårdt træ: 'iC rr-
Kapacitet i blødt metal ..<'.2 .e'^ 2 --
Transmercs pris .......................... kr. 1.250.00
Savblade, fine ........................ , kr. 17.50
Savblade, grove ...................... ... kr. 17.50

Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.0G15.00

03-79 19 55 mandag-fredag 15.30-17.30, lørdag lukket

SPAR PENGE!
TRANSMERC holder udsalg på >lagerliggereu.
Vi tørrer støvet af inden forsendelsen!

Motormodeller normar udsats
2 stk. Graupner Citabria ......................, kr. 393,50 214,80
3 stk. Graupner Beaver ......................... kr. 628,00 321,00
2 stk. Graupner Trend ........................... kr. 1.062,00 652,00
1 stk. GraupnerVolksplane .................. kr. 838,00 474,00
2 stk. Graupner Duo 40 ......................... kr. 987,00 594,00
1 stk. GraupnerTaxi I ........... ................. kr. 385,00
2 stk. Graupner Taxi ll ........................., kr. 940,00 446,00
2 stk. Graupner Cessna 152 ................ ......................... kr. 1.457,00 870,00
2 stk. Graupner Amateur ll .................... ....................... kr. 470.00 260,00
1 stk. WIK Diabolo ........ kr. 1.598.00 1.275,00

Svævemodeller
4 stk. Graupner Sunny. 7CC r:rr ..

3 -.:. Graupner Jolly ' :.1a -- .

2 s:'. Graupner Pepito. : 5:.: r--
3 s:. Graupner Filou. '.aCi n:-
' s:'. Graupner Weihe 50. 3.2æ rnm ................
2 s:<. Graupner Dandy. 1.600 mm
2 six. Graupner Amigo. 2.000 mm
i sik. Multiplex Alpha. 2.800 mm

kr'
(t'
(l'
kr
kr
kr
kr
kr

145.00 79,75
262.00 146,00
689.00 381,00
634.00 349,50

2.400.00 1.329,00
556,00 303,00
645,00 356,00

1 .150,00 909,00

Når vi har so/gt ovenslående byggesæi, hat yi stadig omkring 300 byggesæt til radiosty-
ringsmodeller på lager i lorskellige labrikater.

Vi forbeholder os rct til at ændre priser. Vi tager forbehold for trykfejl i annoncen.

TRANSMERC
Transmerc et et postodrclirma, så hvis du ønskil at aflægge besøg
hos os, vil vi bede dig om at ringe lørct og altale tid lor dil besø'.
Vi sender over hele Skandinavien,

$Sø*rffglråffr' djrlt



40 år
fylder Rødovre Hobby d.3. september.

Vi fejrer jubilæet ved at give 20Vo rabat
på vore i forvejm Inve prker.
Vi giver også m lille forfrkkning
på dsgm.

P^S; Samme døg bliver bestyrer Michøel Andersen
medejer af butikken.

RØDOVRE HOBBY
ROSKILDEVEJ 284,2610 RøDOVRE, TLF. 01-70 19 04



ModeWve t{yt 4/54
Sommertid er flyvetid. Det afspejler
sig også i dette nummer af
Modelfllve Nyt, som bugner al
referater fra konkurrencer, luftshon's,
træf og andre udendørs aktiriteter.

Vi håber, at læserne holder til
mosten - og lover, at r,i i de
kommende numre bringer en række
af de mere tekniske artikier, der
heldigvis er kommet ind sammen med
alle referaterne.

VM for radiostl'rede skalamodeller
blev afholdt pa Le Bourget
lufthavnen nær Paris r Frankrig.
Benn]' Juhlin skuile :ia.. 3 iæ:i:
delta_eer. men 3i: :a:; .=::::=
medlørie. a: na: ::.r::: :.-':, :-:: :-
fungere som :.r-;..::: - ,-_i :=::. 

=.-..
for \lodel:li''.: \_.:. -=.: . -:.=-:.
kunne man .:_:=. ' =. ::-- :=:
spændende \-\l -:= :.;: ,1.

Stradir arius :: F,;:-::..:-_; \ :;..::-=
senesie kon:::-i.:- :-=-. :: :-:.ai :il -1.-<-
4 cmt moior::. \-- ::----;:: ::sk:irelse
og b1'ggetegn::;.: :r= -.,ir -'-'.
Hobbl-fl1'rertræifet - S::=:-; 'cler en
succes trods i:a:::-.=_:, B=:-:j
Nielsen har :o:,:_::=-:.-: l: -'I;:_i:;r
Petersen refere:.: := -..;< -'-i.
Nu har Benel T::-;.- :":: :.:.
Graupner \Iosquito elektrosrærer i

luften - og han er så begejstret, at
han danser endnu. Læs hvorfor fra
side 36.

Trimning af en kunstflyvningsmodel
er i sig selv en kunst - og så kræver
det en engleagtig tålmodighed. Tredie
afsnit af Kunstflyvningsskolen
fortæller hvordan man gØr - læs
side 39.

Og så starter referaterne ellers på slde
43, Der har været gang i den rundt
omkring i landet!

Orientering fra RC-unionen får man
fra side J6. Herunder er der flere
referater samt en kalender og
indbydelser til eftersommerens mange
aktiviteter.

\lou:c-racing =: 3: s-"_:s -eam-:ace
_.i _ _- _,1 l;m.. \-i--l!s ..-! -l - !- 

-!; 
Urf Lrl

::i::g:r pa side 20 og 2l tegning tii
den amerikanske >>\louse Catcher<,
der ikke ligner de muse-ræsere vi
normalt ser her i landet.

Lars Guldborg er sluppet godt afsted
med at lorklæde en HR 46 som
semiskalamodel af Fokker Ein-
Decker. Det fortæller han om på side
13.

Linestyrings-referaterne starter på
side 47, hvor man bl.a. kan læse om

arets Limljordsstævne samt om
S1'df1'ns Combatrally, der i år
sprængle alle rammer, hvad
deltagerantal angar.

Orientering fra Cl-unionen er en

sparsom allære. Bl.a. mangler der
indbydelse tii arets D\I. der ifølge
pålidelige kilder skal at-troldes i

København d. 8.-9. september. Læs
de andre indbydelser pa side 55.

-{sIro-\Iar er en ,'Hot \lar.,. der har
:a:- :o:;iran-ie ri:aminer o-e er rokset
:il -\.-:l'r:relse. Sa er det sa-etl Hrad
der eilers skal siges om denne model,
skrirer Jørgen Korsgaard fra side 30.

Tegning i luld størrelse kan man
linde på midtersiderne - lige tii at
rive ud al bladet.

Vi har været velsignet med dejligt
flyvevejr i foråret og sommeren, så

referaterne fra konkurrencerne er
mange og fyldige. De begynder på
side 50.

Orientering fra Fritflyvnings-Unionen
på side 54 bringer det danske EM-
hold og en række konkurrence-
indbydelser.

R€drktion:
Per Crunnet (an!\-). \l::::::: .. :-

5610 Assens. 09--i j9:
Bjørn Krogh (rroro.:!i -j . :... - J
BennyFurbollrne.trr.:i. -::: .-
Jørgen Korsgaard (friiiF,.::i

009 49 46 08 68 99 (ir: D:r::-.

Faste RC-medarb€jdere:
Steen Høj Rasmussen (i\ æ\ enN:. :: :: j - :
Ole Meyer (morormodeller),0j.-: :: -
Preben Nørholm (svæ\ emodelli.l
Flemming Pedersen (motorer. Jun:-.). 1 j---: -- q

Medarbejdere ved dette nummer:
Asger Bruun-Andersen, Peter Chri{ii.i:. P:::tr l:,.:.::.
Hugo Dueholm, Lars Culdborg. Elncr H;.::. l:- H-' :. i -- -

ming Jensen, Benny Juhlin, Rolf Kjclgaarc. ii:::: i::-::. R:.-
mus Larsen, Finn Lerager, Flemming Pedeirer. -1..:;:: P:::::::.
Jesper Buth Rasmussen, Bertel Tangs.

Xontor og ekspedition:
Trds!krifter Modelflyve Nyl,
\lariendalsvej 4?, 5610 Assens.

Posrgirokonto: 1 16 l0'17.
flf. 09-71 49 50 (telefonsvarer døgnet rundo.

L dgirer:
Dansk \todelfl yve Forbund
Elmedalen 13, 3540 Lynge.

Åbonnement for 1984 (6 numre) koster kr. 82,-, som indsætles

rå bladets postgirokonto.

Lelialg: Ilodelflyve Nyt forhandles i løssalg i storrc lio'ler irl
ti. l-1.50 pr. stk. Kioskdistribution: Dansk BIad Di.lritluuon.
rli. 0l'13 30 45.

I l! tning:
\l.Jeitl!\e N!t \endes til abonnenlernc gennenr A\i.fo.rlonio-
rar. \'ed fl) tninS skal abonnenter derfor meddelc dcl Lllale fn.l-
Loiror, at man abonnerer på bladel - derefler rirrger prrsllon-
rr.i.: for, al Avispostkontoret får meddelelse om adrcsscitndrin-

Udgirelsesterminer:
l\todelfllre N\l udlr)mirr'i l :.:\;rJj..::r rl !r.r:liJcrne Iet!ruar.
april, juni, ru!u't. rrktlrli: .-r .j J-:::::: \rr1r,)rrJ.nraterialc.lil
r'ærc os i hlcnclr .cfair iir i:i.::r.r ii: ,..irl\.!.cn.

Oplag: {.51}) !l':l

Sali. monl!ge. repro: H P :,i:. I i. \.'ilr-.
Tr\L: A-Oii..:. H....:-::,.

\lrleriale til \t0delll\1e \\t:
lnjl.r.: c-:.i::rl..J:::l \l.Jjiil\!. \rt senrir'. til bladets adresst'.

\l:J:::::.::. c:: .i:l rii!3 un!l!'r nloJcltlltcurionernes officicl-
ii rriJa::!l.ii. .r.l: crr-i ..nJc. lil de f\ågældendc urtioncrs sclrc'
!.i:rj:a:. RaJ.t!:iairi; nat.iser.iu inlet ans\ar li)r uopfordret ind-
.ani: rr.riari,ila. rnan ti gdr rorcr bedste!

Rcdrltioncn \lutlet d. 22l7-1984.
Derd-line for nr.5/8J: 7/9-198,1.

Uodelflr\e \tI 5/E{ udkonnrer primo oltobcr 198,1.

iirrsiden: Jan Steen Jensen slartcr Jens Kri\lcnscns linelt\rcdr
combatnrodt'l vcd Sydfyns Combatrally-, der blc! ailoldl på Tå-
.inge fl)\cplad\.



og hobbyartiklerne udgør den langt overvejende
del af forretningens omsætning.

For et par år siden ansatte fru Nielsen Michael
Andersen, der havde branchekendskab gennem
en tid hos Thorngreen Hobby, mens denne for-
retning stadig eksisterede. I forbindelse med ju-
bilæet er Michael blevet medejer af Rødovre
Hobby, og dermed er grunden forhåbentlig lagt
til yderligere succes i de kommende 40 år.

Tillykke med jubilæet til fru Nielsen og Mi-
chael Andersen. Vi - og forretningens mange
kunder - håber, at Rødovre Hobby vil fortsæt-
te som den velassorterede hobbyforretning, vi
kender idag.

RUSSISK EM-HOLD - I maj måned var de
bedste russiske fritflyvere i AIma-Ata i Midtasi-
en for at flyve udtagelseskonkurrence til EM.
Udtagelseskonkurrencen bestod af ialt 50 starter
og hele proceduren varede ca. en måned. Det
russiske landshold kom til at bestå af en række
gamle kendinge: FIA: Victor Tchop, Andres
Lepp og Victor Isaenko. FIB: Andrjukov (som
er forsvarende EM-mester), Roschonok og Gor-
ban. FIC: Verbitski, Nakonetschni og Ablam-
ski. Mon ikke det er det stærkeste russiske lands-
hold nogensinde?

Ved samme lejlighed fløj man >Pokalkonkur-
rence,<. Dei blev orersråer på to dage - første
dag tlp er aile en sp -stanskonkurrence med t1).
oil. h',or de seks t'ed:te blirer tuncier. Disse seks

i1FE1 gn n1' konkurrence den følgende dag. I
Fl.{ r'andt Orlor,r (som var på E\I-holder i 1982,
og som dengang opnåde det ringeste resultat
nogen russer har fået internationalt i over 20 år)
med 1260 + 240 + 1260 + 2Å,0 + 258 sek. An-
dres Lepp blev >kun< nr. fire med 1260 + 240
+ 12ffi + 215 sek.

GODT NYT FRA HOLBÆK - Holbæk Mo-
delflyveklub har kæmpet med en masse proble-
mer vedr. deres flyveplads for motormodeller.
Den 21. juni besluttedes det imidlertid på et by-
rådsmøde, at klubben kunne fortseette med at
benytte sin nuværende flyveplads i denne og i
næste sæson, før spørgsmålet igen skal tages op
af myndighederne. Ved samme lejlighed fik
klubben ændret sine flyvetider, så man kan be-
nytte pladsen mellem kl. 10.00 og 19.00 eller
20.00 på alle ugens dage.

MODELFALDSKÆRMSSPRING - Ja, vi vid-
ste det ikke, men det er ganske vist .... Det tredie
åbne tyske mesterskab i RC-faldskærmsspring
finder sted d. 7.-9. september på Modellflug-
gruppe Goldener Grund's flyveplads ca. 2 km
fra Hiinfelden-Kirberg. Alle modelflyvere er vel-
komne som deltagere ogleller tilskuere.

Programmet er således: Fredag d. '7/9 er der
træning i RC-faldskærmsspring, lørdag afholdes
selve mesterskabet, og søndag er der modelflyve-
opvisning.

Interesserede kan tilmelde sig og rekvirere
yderligere oplysninger fra: Modellfluggruppe
Goldener Grund e. V., Postfach 37, D-6257
Hiinfelden-Kirberg, Vesttyskland. Tel.
0647 5 / 565 el. 06124/ 12988.

Er det nødvendigt at sige, at Modelflyve Nyt
naturligvis gerne modtager referat og fotos fra
evt. danskere, der tager derned.

NYKøBING MODELKLUB -D.3/7 var der
12 medlemmer i den nystartede Nykøbing Mo-
delklub, skriver klubbens kontaktmand Erik
Marquardtsen. Man mangler imidlertid en flyve-
plads (kan nogen af bladets læsere hjælpe?), og
der er også plads til mange flere medlemmer. In-
teresserede kan kontakte Erik Marquardtsen på
tlf. 03-85 67 07.

KøSTER DIGITAL - Køster Digital har måh
tet hæve priserne på elektronik-timerne. Samti-
dig har man indskrænket sig til kun at lave €n

farve på timerne. Så fremover kan man kun væl-
ge sort - hvis man da selv vil bestemme farven.
FlA-timeren koster nu 600,- kr. + moms, hvil-
ket bliver den nette sum af 732,- kr. Men så er et
standard-batteri også inkluderet i prisen.

Interesserede, der ikke kender FIA-timeren,
kan rekvirere en beskrivelse af den fra Køster Di-
gital, Postbox 54,3400 Hillerød.

Thomas Køster fortæller iøvrigt, at der er sket
fremskridt i bestræbelserne på at lave en for-
holdsvis simpel elektronisk 4-funktions timer
specielt til brug i motormodeller. Prototypen
forventes færdig i løbet af efteråret eller vinte-
ren.
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HJEMI\!EDAT-{}I-å,TE\ - Der srår efierhån-
den mange hjemmedatamarer og prograrnmei-
bare regnemaskiner rundr om. og-.ii ho' modei-
flpere. Disse daramaier kan anrends bl.a. ril
beregninger på modelt-ll', og måske er der allere-
de adskillige i,eang herhjemme med ar konsrruere
programmer eller køre med de programmer, som
vi har set især i t1'ske modelflyvetidsskrifter.

Har du mod på at anvende datamaten i mo-
delflp'ningens tjeneste, så vil RC-unionens Hob-
byflyrerudvalg gerne medvirke til at du kan føre
dine ideer ud i praksis. Interesserede kan kon-
takte Benny Steen Nielsen fra Hobbyflyverud-
valget og fortælle, hvad de kan lave på deres da-
tamat - og evt. høre, om andre har løst nogle af
de problemer, de selv slås med.

Benny Steen Nielsen,
Solvænget 8, 2791 Dragør.
Tlf. 0l-53 60 14.

srorYts

NYT KLUBMÆRKE - Sydfyns Modelflyve-
klub har sendt Garfield på flyvetur i en propel-
drevet flyvefisk. Denne opfindsomme idd er ble-
ret fastholdt på klubbens nye klubmærke .....

JUBILÆUI{ I RøDOVRE - Den 3. september
kan Rødovre Hobby fejre sit 40 års jubilæum.
Forretningen blev startet af fru Nielsen, mens
anden verdenskrig rasede ude i verden. Krigen
rar -selvfølgelig en medvirkende årsag til, at va-
reudbudet i begl'ndelsen var temmelig begrænset

- og det rar især legetøjsartikler, der blev rakt
or er disken i be,e1'ndelsen. Men efter krigen kom
hobblartiklerne langsomt ind i forretningen i
takt med, at folk trk mere og mere fritid - og
bedre rad ril ar d1'rke en hobbl'. Idag er Rødovre
Hobbl' en ai landers førende hobbf iorretninger,

l0
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MODELL INFORMASJON - Den norske Ae-
roklubs modelflyveblad, Modell Informasjon,
udkom i hele 5.000 ekspl. med sit juni-nummer.
Normalt er oplaget 1.700 ekspl., men juni-num-
meret blev lavet specielt til brug i PR-sammen-
hæng for modelflyvning. Som altid er bladet en
inspirerende blanding af artikler, indbydelser,
tips, tips, illustrationer og annoncer. I PR-num-
meret er der også blevet plads til et surt opstød
om de overorganiserede danskere (et indlæg om
RC-unionens A-certifikat, hvor skribenten vist
ikke har forstået, at det er en frivillig sag, om
man vil tage dette certifikat ....). Man kan abon-
nere på bladet ved at bestille det fra: NAK/Mo-
dell Informasjon, Postbox 9514, Egertorvet, Os-
lo l, Norge.

HR-MODELLER - Leif O. Mortensen Hobby
har overtaget produktionen af de kendte HR-
Modeller. Manden bag HR - Hans Rabenhøj

- har skiftet job og kan ikke længere afse tid til
at lave byggesættene. Hans vil dog fortsat udvik-
le nye modeller, som kan indgå i HR-serien.

COMBAT-PROPELLER - Fred Meijer fra
Holland sælger glasfiberpropeller til en pris af 9
hollandske gylden pr. stk. Ved køb af 9 stk. spa-
rer man en hel gylden, idet prisen så er 80 gyl-
den. Propellerne er specielt udformet til combat-
modeller, og der foreligger på nuværende tids-
punkt ikke noget om kvalitet el. lign. Men man
kan jo bare sende penge til Fred og så se, hvad
man får for dem:

Fred Meijer,
Sportmark 38, Almere, Holland.



MODELFLY PÅ MUSEUM - I Tyskland har
man på museet i Miinchen for nylig indvier en
udstillingshal helliget luft- og rumfart. I denne
hal er der en lille afdeling for modelfll'. hvor
man bl.a. finder museets letteste udstillingsgen-
stand: Max Hacklingers indendørsmodel, der i
196l satte ny verdensrekord til 44 min. 20 sek.
på en flyvning ved VM i Cardington i England.
Modellen, der har en spændvidde på 90 cm og
vejer 0,88 gram, er opbevaret i en lufttæt udstil-
lingsmontre.

TYVERI - er ikke normalt blandt modelflyve-
re, men nogle kommende modelflyvere har i Bir-
kerød startet på denne måde. I begyndelsen af
juni måned havde modelflyveklubben Kjoven
indbrud i klublokalet på Birkerød Skole. Ved
tyveriet blev der kun stjålet modelflyvegrej -nemlig følgende: I Simprop Contest SSMS, 2
stk. Oliver Tiger, 2 stk. Paw, 2 stk. Webra Mk.
II, I stk. Fox 45, I stk. Super Tigre X21, I stk.
Veco 19, I stk. Graupner HB, I stk. OS Max 21,
en linestyret kunstflyvningsmodel (malet
rød,zhvid), I stk. gløderørsbatteri og en værk-
tøjskasse.

Såfremt du har fået tilbudt ovennævnte grej
eller på anden måde har kendskab til tyveriet, så
kontakt medlemmer af Kjoven eller politiet.

KONKURRENTER - er ikke det, Modelflyve
Nyt har flest af, men der udkommer nu med ud-
givelse næste gang et blad i Aalborg, der hedder
Aviator Tidende. Det er ikke en underafdeling af
Aalborg Stifistidende. men er klubblad med
kvindelig redaktsr (Pia). Biai:r rndeholCer blan-
det stof lige fra kluc.ry'_r:e: ::l :-::-::.::l:; ::-:r:-
mation. sa dei har a-i;;:::,-;: :,-: ": :.:;: :: ::-:-
tig succes.

Al intere.ran:: :.1::::: . :.r:.:: :.-:---::: .:
bladet kan :.eks. :=r:-=. :: --- -.: --_.: -':-1--::i
Thorhauge ha-r:1.._';: .::.-_::: iJ- =: := :::1.._=.
sammen i luf::n-

ELGECO - L'::-'..; r-.:r_i: ra- :l-:g:. il\o;
man kan køtr cr;;-=: ::. F-.{-;r.odeilen Blue
Bird, som bler ::-:,::i: ::..:.':; \lodeltlpe \1't
5/82. Den kan :å =:i:-:-:::- La--'-C. Olofsson's
firma >Elgeco.. ::: r--: i.::::r:+ på adressen
Box 8012, Sl:: :. i -::= i:-.-::". Sierige -eller på svensk :-a. :--, --: - .1--::5-

Hos Elgeco ka:. =,.-. :._ry !-J,-€ -l--ilberbag-
krOpSrør (SOm RL.:tj:-:!-:Lr:. ::-: ::.-:i::e ....)
og KSB-timere. E._:;---- ---:: :_:.. :--.:3: F-{I-
motorer af mærkr: F-... :.: :.=;:+:: rær3
ideelle begl'nderrno:c::: :,- r.- -.;: FIC-

ENGELSKE \IESTRE - )= ::;:-.i.: :::::1p-
nings-mesterskaber 

-ci:: :i.-.:: .--: : :::_' =il:::di >rigtigt< britisk r e-ir - :;:- :-::. --3 :,=.:. Fl-{
blev vundet af C. S..-.:::;. :1;s,.-1--;.-- -l"ri1
O'Donnell vandr FiB .'; S:.:::--:: i-:-: .-j:
FIC med fuld tid. FiH - --:-: i.::::.::- -{i
- blev også runde:;n=;::.:::::: C::.. \1:::-
lin.

OPLAG - N{ens vi er :e: ::.-.:: :: r--:.:,i.-r-r
ekspl. i normaloplag. kan ci ::-.r--a:.:: =::.:::-
kanske modelflyvemaga-riner p:a-: a: ::.:; ;:
mellem 50.000 og 100.000 eksp-. i E:;--: ::
tallene knap så store - oplag pa 15.r-r-t- ::.
40.000 regnes vist for flot på de ka::::: - e.:-

hængigt af, hvilket navn der srår på :!ar:::-: :.:
bladene. Specialbladene - de ukommerciei.: ::-
tusiastblade - har væsentlig mindre oplag. F+.
rende blandt fritflyvningsbladene er det franske
Vol Libre med et oplag på 750 ekspl., der sælge:
i 39 lande. Det engelske Free Flight Ne*s sælges
i 3l lande i et oplag på 550 ekspl.

EDB-RESULTATER - EDB-alderen sniger
sig på flere måder ind i modelflyvningen. Se-

nest har Aviators modelflyvere benyttet sig
af en Commodore mikrodatamat, da de be-
regnede og udskrev resultater ved årets Lim-
fjordsstævne.

Systemet kan på nuværende tidspunkt kla-
re kunstflyvning, både eksperter og begynde-
re. Karakterene fra hver dommerseddel ind-
tastes på en skærm, hvor de enkelte manøv-
rer er vist, systemet ganger så med manøv-
rens K-tal og viser løbende totalen.

Dommersedlerne kan indtastes i vilkårlig
rækkefølge, og en allerede indtastet seddel
kan fiskes lrem igen os rettes.

T:l \on::r.i \a;-. c:r:o::re: deliage:s ll)'r-
:-:i -:..:.15 ::- -:::i =:: r.3:is'-::.nii :-a:

'--.-:::---.:-. -.-:t:.:e i.- ::: :::t l.:: ::.
:5 -, -:: - 1 :::: i. : - :.::: - : \'-:-l: -:l-.-l.l:: -l
=: -r -:=:::. ->--.-= 

-'. -4.-i: i::: r.-tia ';J-

'i.:--.+:i :::::- -i:.: :.;i... :i:e: hr:: llF-
:-::g ia: i:=es i:a o-'ebi:ikelige placering.

Sls:+mei gemrner med _iær'ne mellemrum
narne. karakierer mr. på en diskette, så det
ikke er den siore katastrofe, hvis en eller an-
den klap..... hiver stikket ud.

Systemets effektivitet blev demonstreret,
da det kun tog en m/k 20 min. at indtaste 26
dommersedler; med regnemaskine tager det
to mand ca. 2 timer.

Efter opstart skal der svares på en række
spørgsmål om deltager og dommerantal, del-
tagernavne og om der er nogen glemte resul-
tater, som skal hentes fra disketten.

Derefter vises en menu (et oversigtsbille-
de), hvor de tilgængelige funktioner er vist,
og hvor man vælger funktion ved tryk på en

funktionstast. På hvert billede er der forne-
den vist, hvilke funktioner, der kan udføres

Her er en af
,4viator's
nrik'ere i
,fcerd nted at
teske
resultater op
pa l1'stavlen.

på billedet, og hvilken funktionstast, som
aktiverer denne.

En praktisk test viser, at efter få minutters
demonstration kan selv en, der aldrig har
rørt en computer, anvende systemet.

Med tiden vil systemet blive udbygget til at
klare alle klasser, combat står for tur. Efter
hver runde skal der bare indtastes points, så

udregner systemet placeringer og evt. lod-
trækninger til næste runde. Efter stævnet
kan der så udskrives resultatlister og pointli-
ster som komplet konkurrencerapport.

Jeg er medlem af Kommunedatas mikro-
klub og har herigennem lånt et anlaeg med
følgende enheder:

Centralenhed: Commodore 65 mikro-
JOrnputer
Skerm: Commodore l-<" farvemonitor
Diskeit::taiion: Commodore I 542

Pi:rier: \licroline 80A tilsluttet
r ia rs232c-udgang.
S)stemet er programmeret i almindelig

Commodore Basic og fylder godt l0 kiloby-
!es. Resten ai pladsen er optaget af tabeller
med karakterer, deltageroplysninger mv.

Der er plads til 40-50 stuntflyvere. Hvor
mange der er begyndere og hvor mange der
er eksperter er underordnet.

Hvis man ikke råder over en diskettesta-
tion, kan faciliteten med at gemme resultater
nemt fjernes. Eller man kan bruge en bånd-
optager til at gemme data på. Med en bånd-
optager vil det dog tage en farlig tid - l5-20
min. - at starte og lukke systemet.

Hvis du er interesseret i at vide mere om
systemet, evt. have en kopi af programmet,
så kontakt undertegnede:

Jesper Buth Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde.

Progrønnttet
er beregnel
til
linestyrings-
konkur-
rencer, nlen
kt,ikke
program-
mører kan
sikkert
konvertere
det til andre

formdl.
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Vægten er under 6t gram

FLYVNING t nynÅnssnrEN - Taulov
Modelflyveklub hører til de meget få heldige
klubber, der bliver talt med i gruppen af
idrætsudøvere, når de kommunale myndig-

heder opregner de lokale sportsfolk. Da et

kommunalbestyrelsesmedlem i Fredericia en-
gang spurgte, hvad de egentlig foretog sig i
klubben, tilbød formand Erik Jensen at

Dette avisudklip fra 1940 beskriver
konkurrencen, hvor Anlon Holnts bror salle
ny Danntarksrekord på 3 nrin. 55 sek.

komme til er blradsmøde og foretage en lille
dr'monslration. Er par af klubbens inden-
cior.ilp ere kom med pa b1'rådsmødet og de-

mon.trerede indendors modelflyvning for
b1rådsmedlemmerne. Pressen var også til
stede, og vedstående avisside lra Jydske Ti-
dende er et godt bevis på, at Taulov fik gjor,
god propaganda for vor fælles idrætsgren.

Artiklen i Jydske Tidende medførte, at
klubben modtog et postkort fra Anton Holm
i Kolding, der i 1940 sammen med sin bror
Ejnar deltog i en stor indendørskonkurrence
i Forum i København. Ved den lejlighed fløj
Ejnar Holm 3 min. 55 sek., hvilket var ny
Danmarksrekord.
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EN-KANALS FJERNSTYRINGSANLÆG - Mode(lyve Nyt er stolt af at kunne præsentere et ek-
sempel på dansk snilde, ndr den er mest opfindsom. Billedet forestiller et dansk produceret en-kanals
fjernstyringsanleeg, udviklet og produceret af linestyringspiloterne Bjørn Hansen og Henrik Strø-
bæk. Anlægget blev præsenteret pd rnodelflyvesommerlejren 1984 og vakte stor opmærksomhed.
Kritikerne af systemel påpegede den beskedne rækkevidde. Til gengæld var alle enige om, at placerin-
gen af den knap I6 meler lange dobbeltontenne ned fasl forbindelse mellem sender (til venstre) og
modtager (til højre) var temmelig genial. Vi vender tilbage, ndr sætrct markedsføres.
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100.000 t TIL KLUB - En modelflyveentusiast
har testamenteret mere end 100.000 engelske
pund til en klub, således at hans modelflyvekam-
merater kan købe et stykke jord, de kan flyve
modelflyvning på. Hr. Jack Marsh, der har væ-
ret ivrig modelflyver siden sin barndom, var
medstifter og en solid støtte for Leicester Mo-
delflyveklub .....

Det er sådan cirka, hvad der står i ovenstående
udklip fra den engelske avis >The Cuardian< fra
torsdag d. 19. juli 1984.

100.000 pund er knap halvanden million kro-
ner ifølge dagens kurs, så der kan -sandsynligvis
købes et helt pænt st1'kke jord for den sum.

Det ville være herli-et, hvis danske millionærer
ville betænke modcllllresporten lige så gavmildt
som Jack \larsh har gjort!

f100,000
for club

A rnodel aircraft fan has left
more than f100,000 in his wiil,
published yesterday, to a club
so that fellow fanatics can'buy
a field to fly their aircraft in.
I\{r .Iack Marsh, a model enthu-
siast since he was a boy, was
a founder member and staunch
supDortår of the Leicestersuppofier of I
I\Iodel Aero Ciub.
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TARP 19E4 - Modellflug-Club Tarp arrangerer
som sædvanligt et stort modelflyre-sho$ sidst
på sommeren. I år bliver opvisningsfll r ningerne
afviklet søndag d. 12. august på modelfl) \ r'klub-
bens bane nær byen Jerrishoe lige s1d ior den
danske grænse i Sønderjylland. Programn:l .'r.
at der flyves træningsflyvninger fra kl. 10.00 iii
12.00, hvorefter opvisningen linder 'red :ra kl.
14.00 til 18.00.

Man kan også flyve lørdag d. I I. augu.: - og
lørdag aften er der stor modelil!\e:f!'::. h\or
musik, dans og andre forno-ieligc akiir!i3i91 gp

med til at stemme sinder bl:dr ior sr-ndagens
flyvninger.

Danske modelfl!vere er rn!'ge: \.1\omn!. -også selv om de kun øn'ker ai \!:r. rillkuere.
Der er mulighed for campering iær pa fl1r eplad-
sen. Yderligere opll,snin_eer om ariangementet
kan fås fra M. Hornecker. Thomas-Thomsen
Str. ll, 2399 Tarp, Tel. 0{638,.{-i7.

Torp er frem ,for alt berømt .for opbuddet af
stonnodeller. Denne ntodel af et Boing trafik-

fl1' t'okte stor opsigt i 1983.

- -.s*Fe

", 
j.:1

:..-: {

a
ry

>HEP( 70 AR - Ja, du glipper måske med
øjnene .... det kan da ikke passe, et Hep nt)
blevet 70? .... Pedersen??Z - Umuligt!

Ikke desto mindre er det sandt .... vi har
det fra pålideligste kilde (nej, ikke ham selv,
men fra Lei0.

Nlere modclfllr'ere uden tilknytning til
Københarnsområdel cr muligvis lcttere my-
slitlcered3 n: de:'-: i;.i.runkr. Der!or cir kort
fork lar;r.-::

I 19.:i.::-:::; l,--. :-- --: - i -

mann Pei::':--. :.-, :.:
retni;rg. E--;: :,... : .

mind:i:g :-'::r::::

,'.".1..,,
/r.'-...tfu.

&,,

trg

F

b1 lor:e::.::;:: ..:
er ikke i:,.:.:_.-.
der blei :::. :.... .

o_s Ell:n: ::.: ":.:.:"-.iormeri.-::--:r. . -
med. Fi:::.:
- ^!r 

l: :-

Hertry .far et knus a-[ Lis Kristensen i
.l'orbindelse nted, ot han blit,er æresmedlent
a-f Frit.l'lt'vnings-Unionen i I 970.

modelbyggere mødes og udveksler erfarin-

-qer<.
Og det var ikke overdrevet. Der blev snak-

ket, grinet, diskuteret ..... ikke bare blandt
modelbyggerne på den ene side af disken.
Nej, d'herrer og damer på den anden side tog
sandelig også del i samtalerne. Af og til lette-
de taget - uden at nogen kom til skade al
den grund. Hvis Hep var midt i en diskus-
sion, kunne man godt indstille sig på at vente
med at blive ekspederet. Af og til var der no-
gen, som ikke forstod dette - de kunne fin-
de på at forlade butikken og smække døren
efter sig med en sur bemærkning om, at de

ikke kunne vente hele dagen. Reaktionen hos
Hep og os andre var altid den samme - >r/e

ville alligevel ikke falde til her!<
llodel & Hobby har aldrig haft store loka-

ler. Men der har været plads nok til de tu-
sindvis af underlige dimser og dippedutter.
som har en utrolig tiltrækningskraft på mo-
delblggere. Og skulle en dims ikke dukke op
ved gennemsøgning af de I l7 skuffer og hyl-
der, så har Hep ofte kunnet trylle den frem i
lobet af nogle dage. Af og til ved at rende til

Hep's uktiviteler nredførte, at hans person
blev el vcesentligl øktiv for hons
annont'ering (Modelflyventt .fra 1969).

ambassader, andre gange ved at ringe til en
grossist og overbevise ham om, at lians n)'e

livsopgave var at skaffe den pågældende
ting.

Model & Hobby har alle dage \'æret et fa-
miliel'oretagcnde. I 60'erne kom Henrl o_u

Ellens trc børn, Leii, In-eer og Sussi, el'ter-
handen mcd i lorretningens daglige drilt.

Hep llldc'r 7() ar nrandag d.20. august. Et
held. at dagcn ikkc lalder pe en onsdag, lor
sa skull.- ior:-ctnin-ccn nrmlig holdc-s lukket.
(Sa fik ir'g cL.l tlcncr inC ..... Hep bad for
man-cc ar .iclcn 0m. ai jeg altid skrev >ons-

dag lukkcr.,. n:ir _i!-g skre\ om \lodel & Hob-
bl). \u l:n allc \.nncr, torretningsforbin-
delser. irobbliolk mr. mødes i Model &
Hobbr pa 1'r.rd:elsda-sen til kaffe, saftevand
og klgc og \;rre med til at fejre dagens
nrand I Per Cntnnel

Jeg er EIman Pedersen.
Det, De ser om min hals.
en ring af selvtillid.
Den har jeg. fordi jeg
sælger verdens bedste
balsa i min forretning:

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23
København K
Ttf. (o1) 14 30 10.
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For tredie år i træk var
sommerlejren på Vandel velsignet
med dejligt sommervejr. Der var
meget stor deltagelse og alt var
succes ligesom de foregående år.
Vi har bedt Benny Furbo, der var
lejrchef i 1982 og 1983 om at
kommentere sin oplevelse af årets
sommerlejr.

Der var vel 160-170 deltagere på årets sommer-
lejr arrangeret af Fritflyvnings- og Linestyrings-
unionerne, og det var mit indtryk, at de fleste
hed Bøv eller Øb og hele tiden gjorde noget, som
var dumt gjort, men ar de også rar roksne og
følsomme. Sådan har hver sommerlejr er specieli
sprog - i år var det aliså: Dumi gion Bcr.

Gad vide, hvor der srammer fralll
Hver sommerlejr sraner ellers akid med ar r æ-

re en skuffelse for mig, for jeg får aldrig de mo-
deller færdige, som jeg gerne ville have prøvet.
Nu har jeg i to år haft byggesæt til Initium og
Sus liggende, men jeg har aldrig kunnet afse tid
til at bygge dem - men til næste år, så skal det
ske. På sommerlejren kan jeg nemlig få al den
hjælp, som det er menneskeligt muligt at give til
den første flyvning.

Smart gjort Bøv.
Lejren startede fredag aften kl. 18.00, men for

mit vedkommende først lørdag formiddag, men
så havde jeg til gengæld også en masse hjælp til
at stille teltet op, og inden jeg var færdig med det
og sige: >Hej og dav med dig<, ja, så var klok-
ken blevet ca. 02.30 om natten. Dumt gjort Bøv.

Om søndagen skutle jeg sammen med 23 andrr.
deltage i sommerlejrens di!.sel-combar - fnise-
mor:om!. :el! om je_e ret huriigi :able mine
kamp'e og måt:e ioriade konkurren:en. men
rcorsom: rar ciei sgu. Sman e_iorr Bor.

Jeg ril slet ikke skrir e, ar klokken igen blev ca.
02.30, i'ør jeg fandt min sovepose, for det blev

klokken faktisk hver aften. Dumt gjort Bøv.
På lejrens første dag under opstillingen af mit

telt kom jeg ganske uforvarende til at gøre en
ting, der skulle vise sig at have afgørende indfly-
delse på dette års lejr - Herfølge Modelflyve-
klub var lige ved siden af - lige fra yngste til
ældste medlem. Yngste medlem, Anders, udvik-
lede sig til en ivrig chuck-pilot, som desværre
havde temmelig mange havarier - og jeg havde
cyano, så vi brugte en del tid sammen med korte
mellemrum. Resten af klubben lærte jeg også
nærmere at kende og måtte lave om på en af mit
livs læresætninger: >Københavnere er dumme<

- de var mærkeligt nok helt flinke - og så ville
de flyv-e. Flinke folk Bør'.

\Ien nu er det ikke første gang, at sommerlej-
ren har larer om på mine meninger. Før jegfør-
sre gang skulle med på sommerlejren, havde jeg
som ivrig linestlringspilot ikke den helt store
forståelse for friiflp'erne. Tænke sig - først
hive en model op i luften og så stå og se på, at
den falder ned igen - bare flere kilometer væk,

Ole - i stribet trøje - og Per (?) Bjerager udkæmpede en drabelig kamp i sommerlejrens combatkonkurrence for begyndere.



hvorefter man aser sig ud over terrænet, finder
modellen og går tilbage med den. Og så gør man
det pinedød en gang til! ! ! Underligt.

Men nu efter at jeg har lært nogle af dem at
kende, ja så er min mening stik modsat - det er
spændende og fascinerende - bare jeg dog ville
få tid til at bygge den Initium til næste år. Jeg er
også begyndt at nære en dyb respekt for fritfly-
vernes byggeteknik - ikke bare eksperterne byg-
ger virkelig flot, men også begyndernes modeller
er værd at se på. Og så den viden de har om de-
res sport - jo, jeg har lært meget af fritflyverne.

Smart gjort Bøv.
Men jeg fik prøvet noget nlt - jeg fløj speed

eller rettere sagt, jeg prøvede på det. Jeg gjorde
det højst usportslige at købe en færdig model,
men nej, hvor var det spændende - pokkers os-

se, nu må jeg også prøve om jeg kan finde ud af
det, men tilbage er alligevel spørgsmålet om,
hvorfor så få flyver speed - det er jo s.... spæn-
dende. Men jeg vil!

Smart gjort Bøv.
Jeg fik nu også selv )snøret< en på sommerlej-

ren, nemlig Tom Pedersen. Han prøvede min
FAl-combatmodel - fanget! Og efter de små
julelys i øjnene, så slipper han aldrig fri af liner-
ne igen.

Smart gjort Bøv.
Og Fritz Steffensen fangede sig selv, da han

med sin 0,8 speedmodel satte den første danske
officielle tid - ny dansk rekord. Han kommer
aldrig r'æk fra den stander. Smart gjort Bør,.

Nu har jeg altid ræret temmelig uridende om
racerklasserne, men alliger el lvkkedes det mig ar
blive dommer i \{ouse Race. sorn tiFg: rn36 il.5
cmt motorer - det vil je_e ikke rære ul næ.:e ar

- nej, for jeg vil seli dehage. Der er,io og:å
spændende, men desværre opdagede jeg dei
først, da jeg fik det på nærr hold.

Dumt gjort Bøv.
På slutningen af lejren kom faldskærmsunio-

nen også til Vandel, og de havde et begreb, som
de kaldte Fun Jump, hvilket oversat til dansk be-
tyder, at de hopper for sjov. Underligt, har de
det mon ikke morsomt alle de andre gange, hvor
de hopper ud med deres faldskærme. Nu havde
jeg brugt en hel uge til at flyve modelflyvning,
men ikke en eneste gang for Fun, dvs. at hver
eneste flyvning havde haft et formål - enten for
at blive bedre eller deltage i konkurrence, men
altid fordi det var morsomt og spændende, og
når det er det, hvorfor så flyve for >fun<.

Smart sagt Bør,.

Susanne Jørgensen har lært at -fbre chuck-
glider a-f Flentrnins D. Kristensen.

Herover er Stig Møller i fuld gang med at
klargøre sin 0,8 cm' combatmodel til flyvning.

Til højre herfor ses Jens Kristensen med nok
en 0,8 cm' combatmodel. Denne lille

combatklasse er ikke så let at flyve, som man
mdske skulle tro - måske derfor tiltoles også

de garvede eksperter af klassen.
lt'erlerst ses Hugo Ernst med hans Maxi-Al

nndel. som der har rceret teznins af i
.\ ! od e i.ii ;. | ; .\:,. i.

\u :.eks. en aiien på le-iren'o:od aer rei:ig ak-
tiviiet lrem fra teltene - der skulle I-l)1es mæng-
deflp'ning. Der blev hentet modeller her og der
og skaffet piloter, mekanikere og tilskuere - ud
på banen - klar. Det lykkedes at få ca. 12 line-
styrede modelfly op på samme bane - jeg var
med, heldigvis. Og så gik det galt. Fnise mor-
somt, på den igen, Bøv. Denne gang lykkedes
det at få lidt færre i luften, før det gik galt og al-
le faldt ned. Og desværre var det blevet mørkt,
så vi måtte afstå fra flere flyvninger, men mor-
somt var det nu, ikke mindst lyden af 12 motorer
fascinerede inde i midten af cirklen.

Dramatik og noget ubehageligt måtte der jo
også have været noget af, men hrad? Jo. der gik
nogle modeller i stlkker. og en ialdskæ:nsgui
brækkede benei. \Ien de: r.::.:: r.:. :: ::l:-
randei var koldi. m:n ce: :.'=-l ;..: :::Fian\3-
mænd:ne t:i r: :..1 : :o.:g: r.:1 :ra::en. selrom

^t 1.^;-:-...- .-..::-- i-.iOl.{O.Jl.:aa: 1:: -:::i;-i :i -e;:3;1.
\1=-:=: i.:l-:: &'..
Ct_: .- .-::: ,'=3 ::- :--; o:l modellll'tning af

).1,::,=:- D-..:: -:" S::rieiz. men desrærre er bo-

_:.:- ;.. :-..,.i, - i.a:r nogen hjælpe med at over-

P:=:--:,rr:-ækkelsen, der blev vel ledet af
L::e Edsler og Henning Nyhegn, er altid både
,jejl:g og rrist. Det er skønt at være blandt så

inange \enner, og se de mange glade ansigter,
der endnu at\pejler de mange begivenhedsrige ti-
mer, men samtidig er det også afslutningen på

dette års lejr, men det har samme fordel som ju-
leaften - der kommer altid en igen til næste år!

Smart mand, der deltager på modelflyvesom-
merlejren, Bøv!

Pa dette sted skulle vi bringe en liste over de fir-
nwer og rare mennesker, der har givet præmier
til drets modelflyvesommerlejr. Desvcerre er li-
sten ikke dukket op nu, hvor bladet skal i tr1,k-
ken, så vi bringer den i næste nummer i stedet!

Red.

. -t

'Wr



Et kig ud i den tidligere afgangshal til Le
Bourget lufthavnen, hvor alle de mange dejlige
skalamodeller var opstillet før den statiske
bedømmelse. Modellen nærmest Benny Juhlins
kamera er en finsk model af den danske
KZ VII Lærken.
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Danske Rend Jeppesen havde færdiggjort sin
Pfalz D III A dagen Jør afrejsen til Frankrig.

Og som en ekstra aperitif er en del al
denne gamle lufthavns haller indrettet til et
helt vidunderligt flymuseum, der næsten
indeholder alt, fra flyvningens barndom og
til og med rumalderen.

Et decimeret landshold
Ren6 Jeppesen - eller som der stod på op-
slagstavlen >Jeppesew< - stillede op med
en splinterny model af den tyske kampfly-
ver Pfalz D III A fra 1917. Den var først
blevet helt færdig dagen før vi kørte fra
København. Ivar Nobel kom med sin flotte
Nieuport 28 fra 1918, og jeg skulle stille op
med min Westland Lysander III fra 1936.

Desværre fik min Lysander en lidt for kraf-

::ff
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tig jordlorbindelse ved den sidste testflyv-
ning l0 dage lør vores afgang. Den blev så

meget skadet, at den ikke kunne blive repa-
reret inden stævnet.

Trods ihærdige lorsøg på at finde en tre-
diemand til vores hold lykkedes det ikke,
og jeg tog derfor med som den holdleder, vi
ikke var blevet tildelt af unionen og virker
samtidig som referent fra stævnet.

Organisationen
\red 14-tiden skulle ii tilmeldes stævnele-
Jel.en o,e her lik ri udlereret en mappe in-
deholdende en masse papirer samt vores
rærelsesnummer til det hotel, vi skulle bo
pa. Der var et stort, moderne hotel >Novo-
let<, der lå lth km fra lufthavnen. Så kun-
ne vi pakke ud, og modellerne blev stillet
op i den gamle lufthavns afgangshal. Det
var en imponerende oplevelse at se disse to
meget lange rækker af skalamodeller, og
dem vil jeg lortælle om lidt senere.

Vi var spændt på, hvordan dette stævne
ville forløbe. VM-stævnet i Reno i USA for
to år siden var en stor oplevelse, men var jo
ikke så godt organiseret. Nu stillede vi store
forventninger til franskmændene. Lad det
så veere sagt med det samme; det forløb og-
så godt organisatorisk, da det først kom
igang. Men franskmænd kan godt lide at
snakke, og især at holde taler og diskutere.
Dog helst kun på fransk og helst med hin-
anden. Og mens de taler og forsøger at
blive enige med æren i behold, sker der ab-
solut intet!!! Tiden går, og man kan blive
temmelig utålmodig. Af denne grund var
store forsinkelser en ganske almindelig dag-
ligdags oplevelse. Men ser man bort fra irri-
tationen over dette, forløb VM-skala i Pa-
ris fortræffeligt og under en stor betryggen-
de sikkerhed.

Mandag aften d. 2. juli blev vi budt vel-
kommen i et stort lokale på vores hotel med

Skala-VM i klasse F4C, Pøris, Frankrig d. 2.-8. juli 1984:

En imponerende oplevelse af kunst og teknik !

Efter en lidt kaotisk udtagelse af
landshold lykkedes det at få et
dansk hold afsted til VM for
radiostyrede skalamodeller i Paris.
Desværre blev holdet ramt af en
række uheld, der dels satte den
ene deltager ud af spillet og som
forringede en anden deltagers
resultat urimelig meget, så det
blev ikke til medaljer til
danskerne.
Men mindre kan ogsa gøre dei -og det var en oplevelse at \'aere
med, fortæller Benny Juhlin i
dette referat.

Efter en lang biltur fra København til Paris,
hvor vi undervejs bl.a. delte hotel med del-
tagerne i Tour de France cykelløbet og var
lige ved at komme op at flyve med et moto-
riseret dragefly, ankom vi til Le Bourget
Adroport mandag d. 2. juli ved middagstid.

Denne lufthavn, der i 1927 blev berømt,
da Charles Lindberg landede her efter at
have gennemført verdens første solo Atlan-
terhavns-flyvning non-stop, er ikke længe-
re i brug som den store trafikflyveplads.
Den holdes endnu åben for privat- og for-
retningsfly, men passagertrafikken er flyt-
tet til Charles de Gaulle Adroport, der lig-
ger ganske klods op af Le Bourget.

Det er bl.a. af denne grund, at det kunne
lade sig gøre at afholde et så stort interna-
tionalt stævne på flyvepladsen, som dette
VM-skalastævne var. Stævnet omfattede
ikke blot RC-skalaklassen, der nu kørte ef-
ter de nye regler, hvor man har smeltet
stand-off klassen sammen med museums-
klassen, men også en ny klasse i stor-skala-
modeller på op til 10 kg og VM for linesty-
rede skalamodeller.
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Øverst til højre ses en fir-motors model,
nemlig en De Havilland 86 B Express.

Derunder endnu en flermotoret model, nenrlig
den canadkke model af Byrd Arctic

Expedition's Fokker F VII med tre molorer.
Tredie billede i rækken viser en lo-tnotore!

model, Brian Taylor's Bristol Beatdighter, der
placerede sig på 7. pladsen. Den bliter snart

udsendl som byggesæt, så der er no?e! a!
glæde sig til for dem, der har mod på cien.

Nederst en amerikansk Lockhead Har'--t.e:.

en velkomstdrink, et glas chamia!:3. ,-=q

derefter gik vi til bords. Jeg skal :1-::s :lire
sige noget om maden dernede. r-::- ::--.i-
mænd spiser meget grønt. De: ia-- 3:. :-:
bemærkede, at man skulle har: 'Erii r:-
nin. Det var godt, r'i ikke r a: :3:. :--: ::::;:-
eftervar detdet, r'i fik serre:::::- =::::;il
Statisk bedømmelse
Tirsdag d. 3. beg-vndte man *i;å :=:- ::='---
ske bedømmelse, og den al,:::.-:.:: :.. :=-
dømmelsen var lvar. Det ra: :- :i.i.: r ::
for, men jeg tror nu ikke. a: c3: :.:-.::: :-:-
get at være den første.

Der var ialt 40 modeller i r e'rres .ii= i--.-.-
se og l0 modeller i stormodelklass::-. F-':
linestyringens vedkommende '. a: ::: I i
modeller, og den statiske bedEnre.;: :--::-
gik i et stort, r'elegnet lokale : ll::aa:::.-..
hvor der var piads til en samiidig beiiom-
melse i alle tre klasser. For vores normale
RC-klasse var der fem dommere, og når de
var færdige med statisk bedømmeise, skulle
de samme fem også være flyvedommere, så

det er et hårdt job at påtage sig her. Men de
får nu også betaling for deres indsats.

Ivars model var altså den første, og der
var beregnet tre modeller til bedømmelse
pr. time, men dommerne brugte hele tre
kvarter til Ivars Nieuport. Men det er ikke
ualmindeligt, at man som dommer skyder
sig ind på jobbet via lidt mere tid til den
første model.

Vi konstaterede noget sløseri fra FAI's
side, som vi var ret vrede over. I den udgi-
velse, der hedder >Sporting Code< står alle
regler, man skal rette sig elter inden for alle
modelfly'r'eklasser. Denne Sporting Code
har vi i Danmark ventet på med længsel.
bl.a. fordi de n1'e olllcielle regler ior ro:e>
skala-klasse står heri io: ta:.:: gar_:. D: r:
rejste herned til Pa.s. i3::i:3:.::--:\i.i
kommet til Danrna:k. \: i:r:-s:::::::: .':.

at alle andre lar.i;::.::--.:.':::.:: -rarc:
fået denne udgirels: : s--::-::gea ai april
måned, undtagen ie r..:::sl<e lande. Hver-
ken Finland, Norge. !i:::g: eiler Danmark
havde modtager Sporiii_s Code, o-e dom-
merne henviste til den o_e :oS cer for -eivet,
at vi havde den. Der r ai ikke =ir. \-i kendte
tildels indholdet lra iidsskr:ie;. men lik
først officielt reglerne i er l1'stryk samme
morgen, som Ivar skulle ril srarisk bedøm-
melse. Vi vil også fra nordisk -<ide påtale
dette.

Ivar manglede to ting i sin dokumenta-
tion, et foto af originalflyet, og en under-
skrevet erklæring om, hvilke ting ved hans

fortsættes næste side
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model, han ikke selv havde bygget. Det før-
ste, fotoet, kræves efter de nye regler, vel-
sagtens fordi man ønsker modeller bygget
efter dt bestemt fly og ikke kun som en type
af et fly. Han var lige ved at blive diskvalifi-
ceret af den grund, men man valgte at
trække 25u/o fra hans statiske bedømmelse.
Det andet havde Ivar overset. Det var hårdt
og placerede ham statisk på 31. pladsen i
stedet for helt i toppen. Han var temmelig
nedslået. Nu fik han kun 2.011 points.

Og så til Ren6. - Han stillede op med sin
nye Pfalz D III A. En ganske køn og sær-
præget model. Men konkurrencen hernede
var meget hård. Rend fik 1.746 points i sta-
tisk bedømmelse, selvom al hans dokumen-
tation var i orden. Han blev placeret som
nr. 35. Men det kunne jo ændre sig ved
flyvningen.

Man studsede over dn ting, sortFistr' sig

at have meget stor indflydelse pa f,laceri:r-
gerne her ved dette VM. Det var bonuspro-
centerne. De betyder tils-vneladende umade-
lig meget. For de tre lørst placerede red
dette stævne, havde de to 20ro i bonus og
den ene 2590. Blandt de l6 bedst placerede
var der ingen med under 10r,0 i bonus, der
var 6n med l5%, fire med 20u/0, to med
25Vo og to med 3090 i bonus. Det kan godt
få 6n til at spekulere på, om ikke disse bo-
nusprocenter er for høje!

Modellerne
Lad os kikke lidt på de skønne modeller,
der var med hernede i Paris. Den model,
der fik de højeste statiske points, og som
iøvrigt blev den individuelle vinder af dette
VM i klasse F4C, som den hedder, kom fra
Australien og var bygget al D. Masterson.
Ved skæbnens lune var han også i program-
rækkefølgen placeret som nr. 1. Del var en
model af et 3-motors passagerfll', der står
på Australiens flymuseum, en De Havilland
Drover. Han fik 2.988,5 points i statisk be-
dømmelse. - Det var altså også et smukt

Den r.-".
verdensn:.:::.
er ausi.;i:a,.

j':,),::r f)

,\lu.::.,:t. . ?
C!-:a? v:at
ca,:r€:.a-

r,:o:arei? D.
H. Droter.

stykke byggearbejde. Når man så på den,
blev man imponeret og glad, men der var
nu mange lige så smukt byggede modeller
her. F.eks. Ivars Nieuport blev meget be-
undret. Men denne D. H. Drover hævede
sig bl.a. også ved bonusprocenterne. Den
havde 2090 i bonus (der gives bl.a. bonus-
procenter til modeller med flere motorer).
Modellen var monteret med tre OS 40 4-
taktere, og Masterton brugte en JR-radio.
Jeg vil tro, at originalflyet er fra omkring li-
ge før eller under 2. Verdenskrig.

Nummer to blev også en australier, W.
Gregory. Han havde bygget en model af
den engelske Avro 50 K, en maskine, der
fløj omkring 1920. \'lodellen var ligeledes
forsl'net med ei JR-radioanlæg, som åben-
bart bruges meget i Australien. \Iororen i
denne model var en OS 61 FRS. Det var en
dejlig model af dette veteranfly fra de før-

ste par tiår af motorflyvningens historie.
Sjovt at se et fly med en lang mede mellem
hulene for at det ikke skulle stå på næsen.
Men også han hævdede sig ved at kunne få
hele 2590 i bonus. Han fik 2.565 points i
statisk bedømmelse.

Nummer tre var amerikaneren R. Under-
wood. Han havde bygget et sjovt to-motors
fly, hvor motorerne var omtrent bygget
sammen om næsen, Jeg vil tro, at original-
flyet må være fra omkring 1935. Det hed
>Alcor C 6l<. Underwood brugte en ACS
Silver Seven radio og to stk. Saito 45 fir-
takts motorer på hver 7,5 cm3. Han fik
2.706,5 points i statisk bedømmelse og hav-
de 20Vo i bonus. Også dette var et særpræ-
get og meget smukt bygget fly, men det

-ejaldt altså r'irkelig mange al de deltagende
fl1'.

Fra England kom P. Dermots helt vidun-
derligt byggede model af en Sopwith 7 FI
Snipe. Jeg vil næsten sige, at det var den al-
lersmukkede skalamodel af RC-flyene her-
nede. Originalen er fra l. verdenskrig. Der-
mot havde lavet en attrapstjernemotor, der
også virkelig roterede, når motoren kørte.
Den blev drevet rundt af udstødningsgas-
sen. Et imponerende stykke håndværk,
men det viste sig senere, at det havde en
bagside. Når modellen skulle flyve i en var-
me, som den vi havde i Paris, hæmmede
den roterende attrapmotor køleluften i at
nå den rigtige modelmotor, o-e det betød, at
modellen var plaget af en del motorstop.

To andre meget smukke og imponerende
modeller kom også fra England. Den be-
rømte Mike Reeves præsenterede sin model
af den kendte 2. Verdenskrigs jager Haw-
ker Hurricane, som han iøvrigt sælger som
byggesæt. Han placerede sig som nr. 6. Fra
den ligeså berømte Brian Taylor kom en

model af den ligeledes lra 2. Verdenskrig
kendte 2-motors Bristol Beaufighter, også

så smukt bygget, at man svømmede hen
over den. Han placerede sig som nr. 7. Han
præsterede at kaste bomber lige midt i lan-

Den kendle englænder Mike Reeves blev nr. 6 med denne smukke Hawker Hurricøne.
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dingscirklen med modellen. Bomberne var
lavet af udpustede æg, der var fyldt med
mel, og de virkede særdeles naturtro, når
de ramte jorden. Til efteråret vil Brian Ta1'-
lor sende byggesæt ud til denne Bristol
Beaufighter.

Men der var mange andre bemærkelses-
værdige modeller hernede. Hr aC i.eks.
med en amerikansk modei a: ei Hercules
fly, der var så stor, at man r a: sik jier på. at
det var en stormodel - n-n de: r ar det
skam ikke, den holdt si_e -:ge ;nce: de 6 kg
og f1øj iøvrigt også rnege: ::ai:::isk. Eller
canadiske modeller ai :.:'i.. :;:. ::imLrtore-
de Fokker fra tredirern:. Fr.r-<er F-{-3\I,
der var bygget ai en i:rL-;3,:-."aer. der hed

Ireland. - Der er rurrariii c.rer sådan et.

fly. Originalen ha";.: '. =::: i brug for
>Byrd Arctic Erpec::;..:.. . og piloterne sad

i sydpolstøj inde : :.':i,::::ei. Eller den ca-
nadiske model ai D: Ha',:i-and 86 B Er-
press, der var en +=t:a:.:-.agermaskine
fra trediverne.

Mange andre bu::: :.=r:-a:. =.:. i i::jo se på billederne. B."::: .: ::= -'-: .;::.:
fandt man også perler. :-.a. :: .r..--- l-:::-
tors model al der bero;n:: :1... ::: ;;,-.:.::.-
førte verdens forsie non-.:,.: :...-.:.-:; :::
Amerika til Europa (Skoila::r ::.: =.. l
mands besætning omborc. D:: ::: :: \ .:-
kers FB 27A, kaldei .T:an:a:.::.::: . [-,:-
ningen fore-eik omkring 1910. og:a rid: ieg
husker, var det et gammelt bombeilf ira 1.

Verdenskrig, der blev brugt. En anden stor-
model var en Fokker D VIII, og der var
mange flere, der var værd at nævne.

Imponerende russiske
linestyrede skalamodeller
Nu er det jo primært RC-skalafly, jeg skal
referere om, men sideløbende med vores
VM i skala blev der også afholdt VM for li-
nestyrede skalamodeller, og her må jeg lige
fortælle om et par modeller.

Da vi første gang gennemgik modellerne,
der var mødt op her i Paris, var vi også hen-
ne og se på russernes repræsentation, og vi
blev lettere chokerede. - De havde med-
bragt tre modeller, dn en-motors veteran-
maskine, det var en dobbeltdækker mcC en

fantastisk motora:::a! c-: :o l-::..:l:::.
passagerfl1 af moc::r-: ::-..-.::. \-.; :-..-...:
flyt1'per og :eir :r.i;=,:-: r---:J r-:.... : ::::;-
nelser. Bei3g;13::::,-.r r:: :.;:.:.-'.:,;.,
URSS AIR l. URSS .\\ lf :: -R-<S \\
28.

De russiske mc::..:: : i: :: :3:::.: ::.':-
relse som RC-t1i:r.:. -.J'.- .:::i :3.: _.i:-
ske sikre på. at del \ a: :3J-- .:_.:::: :--::..-
ler. De var så impone:3:..:. :: i3i .:r -irt'-
ligt. Særlig de to lidr r:::. :.--:=-:.: l-
motorede fly. Det \ ar sor. tarr rr:r- r.:; l:
taget et rigtigt fly og på en eil:: a:.:.:, :.:::
formindsket det, så det med cie n::i::.:: ;:-
taljer var kommet ned i modelsroi:e.s=:-
Hver nitte var med, selv vinduesriskene.
der var bittesmå, var lavet rigtigt og me:
gummi på indersiden. Der var flaps og
luftbremser, der virkede 100V0 nøjagtigt,
og sådan var enhver lille bitte ting. Ufatte-
ligt, at et menneske skulle kunne fremstille

Denne linestl'rede AN 26 vandt andenpladsen i sin klasse for sin ejermand V. Krarnarenko.
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Denne engelske Sopwith Snipe, der her ses pd Le Bourgels asfalt, blev placerel sorn nr. l4

en sadan moir'l r sir :ri:id : e:r or;:.\u.-lig
:::.::::ti: \f ::. * -:.:.: :" :::. :;:..:. :.: e:

:::: :: t::_:a-:= i:.-J ::;. :.:. :-.ti.::iJ
; --'^^.

---= *:-:. i. *;- .i. -..!'.:...;:;r\. uC:.ld\_

----: -- :- ^-::--^J:. ..:-; :.a. ;- ur::s .kalamodeller iar
-:r.e.:1::tl;. o! d.r.) fl1'rning må linesty-
r:ngsiolk bedømme, på os virkede en sådan

mtrdel i et par liner lidt last, men impone-
rende rar de. De blev selvfølgelig også nr.
l. I o-s 3 i deres VNl-klasse. Russernes hold-
leder fortalte, at i ar var disse modeller
'n:dsi. derfor deltog man ikke i RC-konkur-
:.n;3n. men om to ar, til det næste v\4 i

.i.a.e ior RC-modeller, ville de stille op ....
l;..indei:: - Så r'ed vi det!

Franske frekvenser
D-i \ai iidi besrærligt med lrekvenserne
hernece ; Paris. 3-< og -10 \lHz måtte man

ikke benlrie. \'i lorstod. at det var lordi
der lranske politi anr endte disse bånd, men

vi harde bl.a. muligheden for at benytte 72

\1Hz bander. noget ingen andre lande i Eu-
:opa anrender. Del kunne klares med et

modul ril de sendere og modtagere, der har
moduler. lUed stor velvilje skaffede Traiis-
merc os sådanne moduler til den rene kost-
pris. Det var service, og det siger vi tak for.
Men det var lidt hårdt, at værtslandet tvang
os til sådanne udgifter for det at flyve tre
gange. Ja, jeg har jo altså aldrig brugt mine
moduler. O-e vi får sikkert aldrig brug for
dem mere!

Høj standard på flyvningen
Fl1'r'ningen ved dette VM var gennemgåen-

de al fin kvalitet, ganske som bygningen af
modellerne. Vi var kun udsat for et alvor-
ligt styrt, en iøvrigt fin fransk model med

motor i begge ender, der tilsyneladende lik
radiosvigt. Den fløj pænt, men pludselig
vendte den næsen ned og gik med fuld fart

fortsættes næste side
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direkte i jorden - og var forvandlet til et
puslespil.

Det var imidlertid den eneste alvorlige
skade på de ialt 50 RC-fly, så det må siges

at være pænt klaret.
Alt blev afviklet i smukt, men temmelig

varmt sommervejr og ret svag vind. Des-
værre var vinden nogle gange direkte side-
vind, og det kunne have været dejligt med
en landingscirkel et andet sted til denne
vindretning. Det kunne have været lavet,
og der var plads til det, men da franskmæn-
dene ikke indbyrdes kunne blive enige, blev
det ikke til noget. Nå, forholdene var jo ens

for alle - og det gik jo.
Det er ikke let at flyve fra betonbane, når

man er vant til at flyve fra græs, og det
hæmmede måske vore starter og landinger
lidt, men Ivar præsterede ganske kønne
flyvninger, og det skaffede ham en place-
ring som nr.29. - Vi regnede ud. at hris
han ikke havde fået trukket de 2-sro fra det
statiske resultat, var han kommer op på en
tredieplads til dette VN{. Det harde ikke

K(asse F4C (FAI RC-skalo)
l. D. Masterton, Ausrralien
2. W. Gregorl', Australien
3. R. Undersood. USA

F4C hold
l. Schgeiz
2. England
3. US.{

Storntodeller, RC
l. D. Jornet. Frankrig
2. G. Damerual, Frankrig
3. \\.i:rh. Osrrig

Stormodeller, hold:
1. Frankrig

F.4 I skala, linestyring
]. \\'. Fedosov, USSR
2. V. Kramarenko, USSR
3. W. Boulatnikov, USSR

været så dårligt!
Rend var plaget af radiofejl og tildels af

motorvanskeligheder. Han fik kun fløjet en

hel og lidt af en anden flyverunde, så derfor
kom han i placering kun på en 36. plads.

Alle var vi imidlertid enige om, at dette
stævne havde været meget udbytterigt, og
vi lærte meget af det. Er der klubber, der er
interesseret i at høre mere om dette VM ved
klubaftener, er deltagerne villige til - så

vidt det er muligt - at komme, fortælle og
give inspirationen videre.

VM-stævnet sluttede med en stor banket,
som der er tradition for, og den var sædva-
nen tro her i Paris også lidt forsinket! Her
uddeltes pokaler, mindemedaljer mv.

Men det skønneste ved dette og iøvrigt
ved den slags internationale stævner er den
kontakt og inspiration, man får gennem

samværet med deltagerne fra alle de andre
lande og verdensdele. Hvis man kan bruge
stemningen ved et sådant stævne som en

målestok, så er der ikke noget i vejen for en
god og positiv kontakt mellem alverdens
lande. Og det var meget opløftende.

Konklusion: Skalasporten er en skøn og
berigende oplevelse! X

Mouse Catcher
Mouse-Race har nu i nogle år hørt til den
mere lornøjelige del af sommerlejrens man-
ge konkurrencer og flyvninger. Og mon ik-
ke der rundt om i klubber og ungdomssko-
ler også flyves en del Mouse-Race - mor-
somt er det i hvert fald, og derfor bringer vi
her en tegning til en sådan model, som vi
har fundet i et canadisk speedblad kaldet
North American Speed Society, der af in-

teresserede kan bestilles hos Chris Sachett,
Box 82294, North Burnaby, B.C. Canada,
V5C5P7 for en pris af ca. 20$ pr. år.

Tilbage til Mouse Catcher, som er op-
bygget på en lidt anden måde end de sæd-
vanlige Mouse-Racere. Bygningen skulle
ikke volde de helt store problemer, og når
den så bliver udstyret med en 0,8 cm' motor
med indbygget tank, ja, så skulle det bare
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gå derudad.
Modellen vil sikkert også kunne bruges

til at lave en lille lokal konkurrence i klub-
ben: Hvem kan få modellen til at flyve hur-
tigst?

Modelflyve N1't bringer gerne resultatet
af anstrengelserne! Benny Furbo
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ByS selv efter tegningen her i blodet:

>Stradivarius< radiostyret biplan til 3,5-4 cm3 motor
gelse. For at lorenkle dette arbejde er vin-
geophænget konstrueret å la Pitts Special.
dvs. at vingen på midten kun er ophængt i
to punkter mod normalt fire. Stræbere i

vingetipperne forhindrer vingen i at tippe.
Ophicnget er lavet af 2 mm pianotråd,

dcr tr ramlel med surringer af tynd metal-
rrad og derefter blødloddet. Der er for-
ankret til bøgetræslister, som er epoxy-li-
nret til kropssiderne.

Når overvingen skal monteres. foregår
det ved, at man stikker en 1,5 mm piano-
tråd gennem to messingbeslag i vingen og
gennem de to øjer øverst i vingeophænget.
Hris det forreste beslag i vingen lorsynes
med flere huller lodret over hinanden, op-
nar man at kunne ændre overvingens ind-
.rillingsvinkel, således at man kan eksperi-
mentere mcd 111'veegenskabernes afhængig-
h.-d heral.

Modelflyve Nyts chefkonstruktør
Flemming Jensen har på
opfordring konstrueret et biplan,
der skulle kunne udfylde pladsen
som første >ikke-byggesæts((
model for de modelflyvere, der
har lært at flyve radiostyrede
motormodeller med en af de
almindelige begyndermodeller.
>Stradivarius<r vil også være et
fint udgangspunkt for de mange
modelflyvere, som mener, at en
model helsl skal ligne et >rierigr
flyu - modellen kan let
forklædes, så den blirer en
semiskalamodel af et af de kendre
biplaner fra 20'erne eller ,l0'erne.

Or en ingen
De: i a::re^:riir' 3:tr- -lr' ',:; i^1 :;;:-rer.: ai'
e: biplan r ii allid r ære or err ineini b3:æiii-



De to øjer i vingeophænget lares \L.d ar
man efter monterin_sen anbringer en 1,5
mm pianotråd, som er indgneder i roks, på
plads i vingeophænget. Deretier lægges en
surring omkring den ør'erste en<le al ringe-
ophænget, og der loddes. \'ok'en berirker,
at pianotråden ikke loddr.s fa,si, o-s tråden
passer nu aldeles slørlrit i dc" ro øjer. Husk
at kontrollere, at trådens indsrillingsrinkel
er 0' inden der loddes.

For at forhindre tråden i ar glide ud un-
der flyvning er den bukker, så den ved
hjælp al sin ljedervirkning kan låses fast
som vist på tegningen. For at lette monle-
ringen af pianotråden i det tbrreste beslag.
er overvingen forsynet med et lille vindue af
plastic over beslaget. Straeberne i vingetip-
pernc er blot gevindstænger med en om-
bukning i den ene ende og en meral-link i

den anden.

Bagkroppen
Et andet punkt, dc.r skal n;cvne-s, cr bag-
kroppens orersidc-. For at iå dc- t'etn listcr til
at forløbe absolut retlinei. pålimr-s lirlernc
allerede, mens kun spanr E os :pani F er
monteret. De to midtersle spanrer mellem E
og F laves af små stumper balsa, der rilpas-
ses listerne, således at disse lorløber rerli-
fl€1.,];;*[

ellet er ligesom vingeophængel
mm pianotråd, som surres og lod-
er lastgjort til bøgeklodser limet i
. Halehjulet er monteret på en arnt

notråd, som kan dreje i et mes-
igen er limet i en bøgeklod.s

n. Halehjulet er forbundet

med sideroret via en elastik. Halehjulet kan
således følge siderorets bevægelser, men
kan alli,eevel give efter for hårde påvirknin-
_eer.

Bygning iøvrigt
By'gningen af vingerne forenkles ved at dis-
sc' hverken har pil- eller v-form. Styringen
at' krængerorene f'oregår på samme måde
som på rVirus< (se Modelflyve Nyt nr.
t/8q.

Det åbne cockpit stjze ler pladsen i krop-
pen, der hvor man normalt ville anbringe
en plade med servoerne til højde- og sideror
samt motorkontrol. Disse lre servoer (mini-
servoer) er derfor anbragt ),på hovedet((
\tikkende op i cockpittet. De kan se evt.
skjules af en hul pilotfi-eur.

Overfladebehandlingen på krop og ha-
leplan består af tyndt japanpapir, dopet og
malet, mens ringerne er beklædt med solar-
lilm.

Trimning og fl1'r ning
Trinlning ai r'n lcrJ;';k kc'r cr liclt nrc-rr-

kompli;erei end io: e: nonoplai- Halepia-
nets procentrise andei ai d.': samiede plan-
areal er mindre end ellers. dertor skal de:-
være god balance mellem de kræiier, der
påvirker tlyets Iængdestabilitet. Foruden
tyngdepunktets placering og motorens
trækretning spiller også vingernes indbyr-
des indstillingsvinkel ind.

Mens man trimmer flyet, er det klogt kun
al ændre en af disse laktorer ad gangen.

Der symmetriske profil og den manglen-

de r-form gør ,>Stradivarius< fuldt kunst-
flr r ningsdlgtig, og nred en 4 cm'
:ihnucrle-rn.'rtor cr der rigelig trækkraft til
Iodrette mano\rer. Den lave planbelastning
gør imicilenid. ar dc'n også han flyve ret
Iangsomt, og dei r.iortalgiskc udseende
kommer rigtigr til .in rel. nar den konrnrer
lar,t hen orer plad.cn n:cd la onrdreininger
på nrotorcn.

Hvis du støder pa prt)bL':r'rc: ;:rci,Stradira-
rius<, når du blggcr ddi. .d.: cu rtikrrmnrcn til
at kontaktc konstruktr.nrcn lt): ir.i r)-! rr'jlediring:

Flemming .lenscn
Vestenskovrej l l, 4qx) \ak.it..r
Tlf. 03-94 84 6li

Tegning ti{ Stradivarius findes
på de to næste dobbe[tsider.
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Per Nielsen har bygget denne Ace Pacer, der er
udstyret med en G-Mark I cmt motor.

Ole Hilmer Petersen -fra RFK har sat en OS 60
FS 4-takter i denne Hot Dang.

Det er en model .... det hæ,;der ihvertfald Bertel Tangø, der har taget dette billede .....

Hobbyflyvertræf

v

den 3. juni hos KFK
i Soderup
Hobbyudvalget imødeså hobbyflyvertræf-
fet d.3/6 med stor spænding; ville der mø-
de mange op, eller ville KDA's jubilæums-
stævne i Tune suge alle modelflyvere til sig?

Der kom 30 deltagere, hvilket må siges at
rære godt i betragtnin,e af jubilæurnsstær.
net og den stærke blæsl. ce: he:.kece pa

,ier.n: ;ai. D:: ra: giæiei:_r: e: .e. a: d:r
rai ceiiagere rra Bornholm og Odense.

På grund al blæsten undlod en del af del-
tagerne at fl1ve, men til gengæld gik snak-
ken uafbrudt, og der blev udvekslet mange
gode råd og erfaringer. Instruktørordnin-
gen virkede fint, og deltagere uden A-certi-
fikat fik også en flyvedag ud af det.

Midt på dagen blev der arrangeret loppe-
marked, der blev et godt indslag, for der
blev handlet færdige modeller, radioanlæg,
motorer og tilbehør, så der var mange, som
gjorde en god handel.

Om eftermiddagen arrangerede KFK et
luftcirkus med bl.a. flyvning med en F-16
med ducted fan. Jeg tror, at denne flyvning
overbeviste mange om, at flyvning med
ducted fan har gennemgået en fantastisk
udrikling i de senere ar. En del af opvisnin-
gen \ ar formationsfllvning, der er en

spændende men sr'ær kunst.
Resten al dagen gik med flyvning og hyg-

gelig modelflp ersnak.
Efter dette træf er det Hobbyudvalgets

overbevisning, at det bør gentages til naeste

år, da hobbyflyverne bør lære hinanden
bedre at kende, og sådan et træl er en af
veJene.tw 
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Jørgen Petersen briefer cle Jrentntødte deltogere
til Hobbyudvalgets træf hos KFK i Soderup.

JS 
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OIe Hilmer Pelersen viste sin Ophus II - et
biplan med en OS 40 FS 4-takter.

Jørgen Petersen

Elmer Carlsen fra Køge Modelflyveklub har gjort plads til det helt slore smil i dagens anledning.
Modellen er en Bullet .forsynet med ll'ebra 6,5 cmr motor.
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John Eriksen fro Comet har selv konstruerel
denne Bat til en OS 2J FSR.



Claus Rølirniatin',s Red .\lonster klorede
s[arlen uden -skranttr:cr .....
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Deltagere og publikum blev budt velkommen pd passende vis .....
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En Pilot Twin Ace hrød monotonien rned en-
motoredefly. Arne Hansen havde bygget den.

.i:
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Frani .\[orpain fra RC Ørnene starter sin
tel,ll.ttende ll lK Charl.r'.

.1>
lr'Franz Morpain Jra RC O'-.: : l','lK Ci.t.:'. n:ed OS:-' FSR.

Der blev afholdt loppemarked, og nnnge ntodeller, RC-onlæg, dimser og duppeditter skiftede
ejermand ved den lejlighed.

!irfl : 'r
I

.- .a

Jens Krarup fra Conet stod for denne Robbe
Delnrc deltarttodel med Webra 6,5 motor.

i

Endnu et biplan, denne gong en Suensson
Wayfører bygget a.f Ture Øster fra KFK.



>Astro-Max<< fritflyvende svævemodel i klasse A2
En konkurrencemodel velegnet for forholdsvis uerfarne modeffiyvere

Modelflyve Nyts fritflyvnings-
redaktør Jørgen Korsgaard har
igennem de sidste l0 år sammen
med sine klubkammerater haft
stor succes med en lang række
velflyvende Al-modeller, alle med
efternavnet Max.
På et eller andet tidspunkt måtte
denne succes jo vokse op i A2-
klassen - og det er sket nu med
den her viste model, Astro-Mar.
Jørgen har tegnet modellen i fuld
størrelse, så alle skulle hermed
have mulighed for at bygge en
velflyvende, moderne A2-model.
Vi giver ordet til Jørgen:

Hermed præsenterer jeg en n1' FIA-model
af egen konstruktion. Undskl'ldningen lor
at bringe den er blandt andet manglende
indkomne tegninger fra bladets læsere,
men også for at vise, at det kan lade sig gø-
re at bygge en rimelig god A2-model uden
komplicerede samlinger, D-bokse, kul- og
glasfiber mv. Endelig var det sjovt igen at
konstruere en A2-model - jeg fløj jo flit-
tigt i denne klasse i 1960-70!

Modellen er konstrueret for et par år si-
den efter at have opnået en pæn succes med
Al-modellerne i >lvlar<-serien, og den er
da egentlig også ganske enkelt en forrokser

>Hot Max<. Proliler er der samme, opbyg-
ning og formgivning ligeledes.

Prototl pen længe undervejs
Efter konstruktions- og tegnearbejdet gik
jeg straks i gang med at lave delene til mo-
dellen. lik b1'gger er par vingedele, men så

kom pro_ieklei til at ligge stille på grund af
den intense dyrkning af den smukke inden-
dors:lnning. Efter at det havde ligget og
samie: s:ør. pa hylderne i godt et års tid, fik
-ieg der geniale indfald at forære de halv-
iærciige dele og resten af )byggesættet( til
\Iar;el Jokszies i klubben. Han byggede
oen hurtigt færdig, og den har nu loretaget
en hel del flyvninger bl.a. på sommerlejren.

Den flyver helt pænt, men mangler efter
sigende en russerkrog, så Marcel bedre kan
finde termik med den. Han er da også gået i
gang med at bygge en ny udgave med den
rigtige krog, idet vi regner med, at de lette
men temmelig stærke og stabile vinger sag-
tens kan holde til katapultstarter.

Tegning i fuld størrelse
Jeg har til bladet lavet en noget >oversavet(
tegning af modellen, men den skulle være
ret enkel at tegne >færdig<, da de enkelte
dele er vist i fuld størrelse. Tegningen er
placeret på bladets midtersider, så den kan
rires uc af blaclc-t uden a: det _car uC ore:
resten at :.:ie:.

K:..;:::. :: : c:::::.:,-:::,::. ."::: ::. =:.

almindelig fast højstartskrog. På tegningen
er antydet en anden kropsopbygning, så

den kan forsynes med russerkrog. Forkrop-
pen behøver ikke at blive ændret i formgiv-
ningen af den grund, bortset fra at man
skal sørge for, at russerkrogen beskyttes
mod slag ved landing på sten og andre hår-
de ting. Den lettest tilgængelige russerkrog,
Cirkeline-krogen, har en beskyttelsesskinne
til montering på undersiden af kroppen, så

den kan umiddelbart indbygges i Astro-
Max. Jeg synes, at mange moderne 42-
modeller har nogle væmmelige og klodsede
forkroppe! Ved lidt indretningsmæssig snil-
de skulle der også ved den viste krop kunne
blive plads til summer og elektronisk timer,
hvis man skulle ønske det.

Spring ikke webbingen over!
Kunne man tænke sig at bygge modellen, er
der grund til at sige, at al den viste webbing
er nødvendig - ligesom ved Al-modellerne

- for at vingerne kan blive stærke nok.
Det tager sin tid, men er ikke særlig svært
at lave. Husk at webbingbalsaet skal være
middelhård balsa med årene lodret. Der er
0,6 mm krydsfiner webbing ved vingero-
den, og det fastlimes mest solidt med epo-
xy. Hvis du ikke kan fa 0,6 mm krydsfiner,
så brug i stedet I mm. Krydsfineren skal
hi;rdie. ar baisa-*ebbingen splintres og
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trykkes sammen under kraftig belastning af
vingen.

Tipperne limes på midterpanelerne ved at
slibe de tykke ribber i smig. Samlingen kan
forstærkes med et stykke silke/glasfiber,
som limes hele vejen rundt om de t1'kke rib-
ber.

Alle de diagonale forstærkninger limes
på plads som rektangulære 1,5 mm bal'a-
stykker, hvorefter de forsigtigt slibes ned ril
de øvrige ribber. Brug til dette arbejde en
lang, helt lige pudseklods - gerne iidr læn-
gere end plandelen.

Haleplanet er ret enkelt al lave. men
husk forstærkningerne i for- og bagkanr
for at tage sliddet fra elastikkerne og DT-
linen.

Beklædning
Midtervingerne beklædes med svært papir
eller to gange tyndt papir. Hvis man beklæ-
der med to lag tyndt papir, så starter man
med at beklæde med et lag tyndt på ganske
normal vis. Papiret dopes mindst to gange

og slibes forsigtigt efter sidste gang dope.
Så lægges endnu et lag tyndt papir oven på
det første lag. Det kan enten fastgøres ved
at dope det ovenpå det første lag - dopen
smøres simpelthen igennem oppefra. Eller
man kan fastgøre det andet lae red at pålo-
re cellulosefonl'nder oppeira - cier:: r:,
dopen på det forste la,r ;a::: ..;...;s ..9
klæbe der n1e lag papi: :a-.:.

To lag t1'ncii papi: r 3-i31 !riu::en-! de: sa;n-
me som et lag ilki papir. men det arbejder
lidt mindre og er noget stærkere. Desuden
giver det god mulighed for at lave en pas-

sende dekoration al modellen, idet man
kan bruge farvet papir til andet lag.

Tipperne på vingen skal kun beklædes
med et lag tyndt papir. Haleplanet skal og-
så kun have tyndt papir - til haleplanet
bør man bruge noget papir, der ikke stram-
mer særlig meget, når det dopes, f.eks.
>ægte japanpapir<.

Trimning
Trimningen foregår ved, at man først pla-
cerer tyngdepunktet som vist 84 mm fra
forkanten. Derefter indstiller man halepla-
net og kurveklappen. til kurren og glide: e:
perfekt. Det vil sige, ar modellen ska, g:;.-
nemflyve en hel cirkel på ca. l-< i.=r:::;:: :

rolig luft, og at den skal :'lFe € :æ: på

stallgrænsen som muligi. uce:- ar den sral-
ler, når luften er lidr rur'cu.:;-.:.

Højre tip har 2 mm \i?Sir-u1ui 1'derst,
mens venstre tip har hele -< ;::r. riash-out.
Det forudsættes, at modellei s\al kurre ril
højre. Hvis man hellere vil har e en l.nsrre-
kurvende model, skal sash-ou;'e: i iipper-

tl
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3 kilo modelflyvning

"for kun 147,- kr.

Vi forlænger vort tilbud på Modelflyve Nyt årgang 1982 og
1983 samt et samlebind til kun 147.- kr. incl. forsendelse til
din adresse (normalprisen er kr. l?9.-).

Der vil iøre alt ior i'idt ai komme med en liste over de

emner, som du finder beskrevet i de to årgange af
Modelflyve Nyt - der er ca. 800 sider i de 12 blade, som
tilbudet omfatter ..... Men vi kan - med en vis stolthed -
sige, at du næppe vil savne artikler mv. om nogen af de
emner inden for modelflyvehobbyen, som interesserer dig.

De 12 blade passer lige til at blive sat ind i det samlebind,
som tilbuddet også omfatter. Så har du en praktisk -omend omfangsrig - modelflyvebog, som kan være til gavn
og glæde i mange, mange år fremover.

Ht,is du ikke vil klippe i blader, sd send din bestilling i et brev eller postkort.

,'i

t-
BREV

I

!

JA TAK, send mig venligst:

- 
sæt Modelfllve Nyt årgang 1982 og
1983 (ialt 12 blade) samt et samlebind
til kr. 147,- pr. sæt incl. porto.

Samlebindets farve skal være:
I blå tr rød tr gul ! grøn ! sølv
(sæt kryds ved det ønskede)

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47
DK-5610 Assens

ne ombyttes.

Har du problemer med at få din .-Airro-\lar ril ar
flyve ordentligt, eller er du stødr på ranskelighe-
der under byggearbejdet, kan du henrende dig
om råd og vejledning til:

Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-239'1 Ellund-Handervirr
Vesttyskland
Tlf. (fra Danmark): W9-49-46 08 68 99

Adresse:



Flyvning med en elektrosvæver
Vi sender Graupners >>Mosquito<< op i

dens rette element

Som lovet i Modelflyve Nyt 3/84
ville Bertel Tangø fortælle,
hvordan hans Graupner Mosquito
var at flyve med, når den engang
havde fået sin luftdåb.
Dåben og de første mange
flyvninger er heldigt overstået nu,
så her fortaeller Bertel, hvordan
Mosquito'en lever op til hans
forventninger.

Dette er så den foreløbigt sidste af ialt fire
artikler om elektrofly, hvoraf de to seneste
har drejet sig om Graupners Mosquito.
Som det vil ses, kommer jeg flere steder ind
på begynderes mulighed for at anvende
denne model, idet jeg er al den opfattelse,
at modellen godt kan bade bygges og flyves
af en be-eynder - i hvert fald som model
nr. 2. Nogen byggeerfaring er nok nødven-
dig, og det er nok også rart at have gjort
nogle flyveerfaringer med en almindelig
svævemodel, men jeg mener, at
Mosquito'en - ikke mindst takket være
motoren - næsten er nemmere at flyve end
en god termik-svæver med styring på side-
og højderor.

Efter at have færdigbygget en model og
brugt ca. 4 måneder hertil som tilfældet har
været med Mosquito'en (bygningen er be-
skrevet i Modelflyve Nyt 3/84), er det jo al-
tid spændende at se resultatet al anstrengel-
serne i luften. Lad mig udløse spændingen
med det samme: Denne Graupner model
skui:er pa inter punkt. Den er nem at flyve

- 
.:\::. :::-:r. ;el :e:icn til at Sige - den

.,.-.-. r'r..-- ::,::ei'sstillende med et drivbat-
:;:- :" ! ;elier o_: iorbløllende hurtigt med
10 ;elier. Srærei er ligeledes forbløffende
godt, den samlede planbelastning er på
hhv. 31 og 33 gram pr. dm'.

Jeg vil sige med det samme, at jeg finder
det svært at bedømme en models flyveegen-
skaber ved hjælp af bare 6n prøveflyvning,
og det kan være næsten lige så vanskeligt at
sammenfatte flere flyvninger og deraf dra-
ge en almindelig konklusion. Jeg har derfor
valgt at beskrive tre forskellige prøveflyv-
ninger og vil dernæst overlade til læserne at
drage deres egne konklusioner. (Min egen
konklusion kommer jeg dog med tilsidst).

Første flyvning
Åbent areal ved Hvissinge (Vestskoven,
vest for København), svag vind, overskyet,
ingen forventninger om termik. Modellens
ror og drivmotorens funktioner checkes, og
efter en dyb indånding sendes modellen af-
sted. Elter et par sekunders lorløb har den
fundet sin fart, og den stiger nu støt og ro-
ligt i en vinkel på l5-20 grader.

Jeg lader den stige med fuld kraft (10 cel-
ler, 3 blads klappropel), og i løbet af ca.2
min. er den oppe i godt og vel den udgangs-
højde, hvor en svæver normalt >slipper
snoren((. Nu sætter jeg motorkontrollen på
halv kraft og holder derved højden, alt
imens jeg styrer rundt i bløde sving. Jeg
veksler lidt imellem de forskellige motor-
funktioner og prøver naturligvis også bak-
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Selv en begynder kan få stor fornøjelse og flyveglæde af Mosquito'en, hvis han ikke behandler den for hårdt.

funktionen, hvorved jeg taber betydelig
højde (en særdeles elfektiv måde at komme
ned fra kraftig termik). Alt lungerer efter
hensigten, drejene gennemføres behageligt,
motorens funktioner ses il.deli,er på model-
lens stilling i lulten:

Fuld kraft: næsen går rr;:-bri\.<e:: i re.-
ret, halv kraft: næsen sænke:. c-: ::; j:.-::.
ligger nærmest vandre; : 1..:::::. :--: t::: ::
stop: næsen sænkes rder.:_:::::.-_ r.::::. :_:

modellen ligger i en s\a-i: .--;:::.r:.:::.:.
position med propell:r. ::.::' '-. ,: -:_
langs siden af kroppen. E::;..; ::. :=i::
går kraftigt ned, og mo::i_:- :.,:::- ..-:.i
højde, men er fuld:::)::1- :::-1-::_::::
over i almindelig giic::-- -;: '. : : :: --:

Jeg prøver bak-iuii.::::=-* :: ::: ::--.:-
som en slags landing:h'=.; : --. ": :::i.,-:::
indflyvningen, men ka:-. :.=:i;. .: ::: :ial
der øves en del på. Je-i i:;_::. r: ::!-:i:3:.
der er gået 12 min., og -ieg :c:-.::::: :ike ai
have meget flyvetid rilbag:. E:::- :: par mi-
nutter mere kan jeg se. a: r-ci3.ler ikke
længere vinder højde på iuli kra::. -ia der
er ligeved at man får mere ud ai ar køre
halv kraft - et tydeligr regn pa. ai srrøm-
men er ved at være brugt.

Nu tungen lige i munden. ider der nu
nærmest kun er et spørgsmål om sekunder,
før jeg ikke har nogen mororkrafr tilbage
overhovedet og derfor ikke kan regne med

motorstøtte til indflyvning og landing. Jeg
går rundt i en blød bue (hårde drej er gift
for højden), men da jeg går ind på finalen,
må jeg erkende, at farten er højere, end jeg
havde regnet med. Nu begår jeg den fejl ik-
ke at tage farten al o_s stalle ud, men lander
ba:e.

\1o::..:: r:o::i: :->:.1 o,erit\kelig:
::: :.-.;::: :::.-..=-; -::=i. 

i.':-- i:;:.-:::

- .. .t.:: :. i:.:_. ^--:.--;-:-::,,:
:l- :ll.:1.:-.1.1-:. :.;--- l: ;i s.alLl---:: :=:-
:::::: ::. r:-- -;- ::. :: ::: : ali::he-ieSie
:::::::.--:::. ::::s\3 i:. :Om dgt Skal f æ-
,:, -.-:;ia:e: c: :remlig fogei al som følge
a: =o;s:ai:den i -eræsse[ og ligger en halv
;:e:er bag kroppen, og indmaden tii højde-
rorskabler er gået løs fra linken på servoen.
Gummibåndene, der har holdt haleplanet
fast til kroppen, er spredt for alle vinde.

Na, naturligvis er skaden ikke så stor,
som det umiddelbart ser ud til, og efter l0
minutters reparationsarbejde er jeg flyve-
klar igen. Nu skal der tages billeder, og jeg
overlader derfor senderen til min søn, Mar-
tin, efter adskillige formaninger om at flyve
behersket og i hvert fald under ingen om-
stændigheder forsøge sig med loops eller
lignende hårde manøvrer, selvom det klør i
fingrene. Efter endnu en vel gennemført
flyvning lægger knægten an til landing,
staller ud og lander med det aller nydeligste

bump midt i alt det grønne. Og se: halepla-
net bliver siddende på!

Anden flyvning
Hersted Høje (vest for København), vinden
er vestlig, dvs. ind mod den lange bakke.
\lodellen lorsl'nes med 2-blads klappropel,
10 celler. rorene checkes, og den sendes af-
siec :o: halr krali. I almindelige S-sving
:iper jeg nu irem og tilbage og vinder hur-
iigl højde. Fra tid til anden slår jeg moto-
ren fra, men nu kniber det med at holde
højden, og uden motoren ville jeg have væ-
ret nødt til at lande.

Nu sætter jeg motoren på fuld kraft og
styrer vinkelret ud fra bakken. Jeg vinder
hastigt højde, lidt efter langer jeg termik,
og jeg kan nu veksle mellem ai køre med
halv kraft eller lade motoren stå på stop.
Noget efter forsvinder termikken, og da
strømmen efterhånden er brugt, må jeg lan-
de på toppen af bakken, hvilket i den svage
vind er ganske problemfrit. Flyvetid: 20

min. Jeg skal bemærke, at vinden efterhån-
den er så svag, at kun de allerletteste svæve-
re ville formål at holde sig oppe.

Jeg mangler endnu et par fotos og over-
lader derfor senderen til Harry, som har
lulgt flyvningen med stor interesse (selv er

fortsættes næste side
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Harry, som nogle formodentlig vil vide, in-
karneret letvægt-svæve-entusiast). Med
stor virtuositet styrer Harry nu Mosquitoen
rundt, alt imens jeg fotograferer på kraft.
Bagefter ytrer begge parter deres tilfreds-
hed: Harry med modellens fortræffelige
flyveegenskaber, og jeg med hans indsats
for at skalfe mig de bedst mulige optagel-
ser.

Tredie flyvning
Hvissinge må holde for endnu engang. Hø-
høsten er overstået, og marken er atter til at
lande på. Vinden er først jævn, siden bliver
det vindstille. Jeg har dennegang selskab af
en bekendt, Niels, som har vist interesse for
min hobby, men som aldrig har prøvet at
fjernstyre et modelfly. Efter de sædvanlige
check går vi i luften med mig ved pinden.

I sikker højde (ca. 100 meter) overlader
jeg nu Niels senderen, og voila, denne
mand styrer nu modellen rundt på hah
kraft, først efter mine anvisninger, siden el-
ter sit eget hoved, som om han aldrig harde
bestilt andet!

Jeg skal understrege, at han kun bruger
sideroret - små udslag - og ikke højdero-
ret, så han behøver ikke spekulere på at
kombinere side- og højderor, men kan nø-
jes med at styre til højre og venstre. Et par
gange taber han lidt højde i drejene som
følge af den manglende højderorskompen-
sation, men takket være motoren finder
modellen hurtigt selv tilbage i normal flyve-
stilling.

Han ytrer forbavselse over, hvor små be-
vægelser med pinden, der skal til fo: at st1-
re flyet (mar. udslag pa pinden - :rci.
trim - svarer til ca. l5 -c:lie:. ):-;:..:...J-
slag). Jeg iorklare- h::. a: J::;: )..:-
strømmen fra prope)i:r:. Jir ::.::ri: :-a::-
ne.

Vi veksler mellem de iorskellige motor-
funktioner, og han s,vnes. det er det rene
legeværk. \len ak, et lidt ior hårdt drej fra
60-70 meters højde med motoren på fuld
kraft bringer modellen ind i et voldsomt
dyk, som trækket fra propellen yderligere
forværrer, farten er for høj, og vingen be-
gynder at vibrere. Jeg flår senderen til mig

og nu: forsigtig, forsigtig .... Mens vingen
vibrerer voldsomt, retter jeg langsomt mo-
dellen, samtidig med at jeg stopper moto-
ren. I ca. l0 meters højde er modellen rettet
op, vingen holdt til belastningen, og vi kan
atter tænke på at vinde højde. Puha, det
var nærved. Niels holder nu fingrene lra
>fuld kraft< o-e nøjes med at hyggeflyve
rundt på halv krafi og stop. Flyvningen af-
sluttes med landing ved undertegnede.

Vi foretager ialt lire flyvninger (2-blads
klappropel. l0 celler). Korteste flyvetid 14

min., længste 16 min. Der er ingen nævne-
værdig termik, men tidspunktet er også af-
ten mellem l.I. 20 og 22.

Oven på disse flyvninger med en komplet
uerlaren ved roret, vil jeg vove det ene øje
o-s pasta, at det er relativt let for en begyn-
der at l11ve Mosquitoen. Trim, tyngde-
ptinkt og propellens nedadtræk er naturlig-
vis ai atgørende betydning, men følger man
forskrifterne i byggevejledningen, er der
or erhovedet ingen problemer i disse ting.

Små rorudslag må absolut tilrådes, så

længe begynderen ikke behersker teknik-
ken med at kombinere højderoret med side-
roret, med mindre han har råd til et fjern-
st5'ringsanlæg, der kan denne kunst. Meget
mere end jævn vind skal han nok heller ik-
ke begive sig ud i. Start og landing er natur-
ligvis altid kritiske for begynderen. Starten
vil jeg dog ikke mene skulle volde noget be-
svær. Så længe modellen som sagt er trim-
met rigtigt, kan man stort set nøjes med at
holde kursen op mod vinden, indtil en sik-
ker højde er nået, hvorelter man kan 1'r-rtte

runc.i: nl ;rrlr i:-rl':.
L::.:.:.;,:. J::.'r. --. .:.. r..- ::':.;:--. --:

J-':i-.'. 1: -,.ir: -..J-; -.i-.;--i-'.--:-
1.'-: .::._: : ::r..::.:_: -'=.. :...':;3:. ;3: :Å.11 SLr-

:;i. .: .: _'.1 SrarT. 
'e:ienCii 

OgSa teOri, et an-
de: praksis. Det bedsre råd, jeg kan give, er
at t'inde dn, der kan lande en almindelig
svævemodel. Så skal Mosquitoen nok finde
ud af resten!

Lidt teknik
For de mere teknisk interesserede følgende
forklaring: Der er tale om to batterier med
hver 5 celler å 1200 mAh. Disse batterier
kan kombineres, således at de enten anbrin-
ges i parallel, hvorved kapaciteten lorøges
til næsten det dobbelte, det er det, jeg kal-
der >halv kraft< (eller bare halv), eller i se-

rie, som jeg kalder >fuld kraft< (eller bare
fuld). Tallene i skemaet er ampåre, og må-
lingerne er foretaget ved hjælp af et ganske

almindeligt jævnstrøms-ampåremeter med
modellen liggende fast på et bord.

Halv Fuld Halr 'ra\

2-blads propel 8,5 16 S.j
3-blads propel 9 l8 9

Konklusion
Byggesættet er af udmærket kralitet. seh'
om vingeribberne er for t1nde. Blggetiden
er vanskelig er bedømme, en r inter slar dog
rigeligt til, selv for en beglnder. \lere øve-
de vil sikkert kunne lærdiggøre modellen

på mindre end en måned ved en kraftig ind-
sats. Dansk brugsanvisning savnes !

Drivbatterierne er lornuftigt anbragt i
underste etage under RC-udstyret, men de
er vanskelige at udskifte uden at skulle tage
vingen af, hvilket ikke gør så meget om
sommeren, men kan være irriterende i den
koldere årstid (!), hvis man hører til de gale

mennesker, der ikke kan nøjes med at flyve
om sommeren.

Flyvningen er en glædelig overraskelse,
flyvebilledet er nydeligt, og modellen er
særdeles velflyvende og manøvredygtig.
Selv hårde drej accepteres fint uden højde-
tab, ligeledes går ikke for hårde dyk samt
beherskede opretninger fint, men så er det
også sket. Loop må på det kraltigste frarå-
des, vingen holder næppe til en så voldsom
G-påvirkning.

Prisen på hele herligheden er næsten al-
tid det første, man bliver spurgt om. Det er

tilsyneladende vigtigere end alt andet. Mo-
dellen incl. gear-motor, klappropel og mo-
torkontrol (fabrikat: Robbe) koster 1.200-

1.400 kr. afhængigt af, hvor man gør sine
indkøb. Et drivbatteri (10 celler) koster ca.
250 kr. Til disse ting kommer så RC-
udstyret (mini servoer) samt evt. hurtigla-
der (opladning fra bil-akku'en). For detal-
jerede priser: se venligst artiklerne i Mo-
delflyve Nyt l/84 oe3/84).

Elektrofly: Nutidens fly!
Som det formodentlig er frem-saet af mine
fire artiklcr. cr jeg en rarm lortaler for
elr'!:::o:lv. \lange kiubbers >romverdens-

::-':.::.:: r:..: 'cIi e reduceret, om ikke
-.-.:. -r" -s rir::ie::;:rerne bare engang imel-
.::r. rii,e iægge de sio_iende lorbrændings-
mororer lidr pa hllden og tage elektriciteten
til hjælp istedet. Til dem, der siger, at elek-
troflyvning hører fremtiden til, vil jeg sige,
at der for mig at se ikke er nogen grund til
at vente på fremtiden. Den er her allerede.
De sintrede nikkel-cadmium celler, der kan
købes i dag, er særdeles pålidelige og tåler
op- og afladninger med store strømstyrker
såvel som temperaturer fra et godt stykke
under lrysepunktet til 50-60o varme. Des-
udenerdeprisbillige -ca.250 kr. foret l0
cellers batteri, der kan bruges 100-200 gan-
ge, synes jeg er til at have med at gøre. Man
kan jo sammenligne med prisen på motor-
brændstoi og højstarts-eummi mv. Desuden
iorener dagens elektrofly de bedste
e,senskaber lra motorflyene - bortset fra
raere krær ende kunstflyvningsmanøvrer -mi.' de bedste egenskaber hos svæveflyene,
o,: de l11ver i mindst lige så lang tid. Og
fl1reglæden er bestemt ikke mindre!

Det er således mit håb, at disse støjsvage,
renlige modeller må brede sig såvel i klub-
berne som udenfor. Jeg ønsker kommende
elektrobyggere og -piloter: God fornøjelse!

I

Bertel Tangø's andre artikler om RC-elektromo-
deller kan findes i Modelflyve Nyt nr.5/83,l/84
og 3/84.
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Kunstflyvningsskolen - 3
Trimning af en kunstflyvningsmodel

opslidende men udbytterigt !

Dette tredie afsnit af
Kunstflyvningsskolen er
bearbejdet af Peter Christensen.
Den oprindelige artikelserie er
skrevet af Ole Meyer.
De to tidligere afsnit kan findes i
Modelflyve Nyt 2/84 og 3/84.

En al de allervæsentligste forudsætninger
for at kunne lave god kunstflyvning er, at
modellen er i ordentligt trim. Lad os derlor
gøre en alvorlig indsats for at lå denne ting
i orden. Det vil helt algjort lønne sig.

Trimningen begynder for så vidt allerede
den dag, du lægger den første stump til mo-
dellen på dit byggebrædt, idet enhver afvi-
gelse lra den tilsigtede konstruktion - det
være sig en forkert indstillingsvinkel, en
ukorrekt motortrækretning eller slet og ret
skær'heder eller uliger'ægt - nødvendigvis
må korrigeres pa en elle: anden made undc-r
trimflF ning:rne. O-; ,..;: ::_ic. :l:;.: .r-
danne efterkerrrek::one: .;æl;::.: ::- ;: :.:.:
tilfredsstillende resul:ai.

Lad os derlor antage. ar du ha: en mo-
del, der er blgger nøjagrigr som den skal
være. Dvs. at indstillingsvinkler, motor-
træk og tyngdepunkt er som angivet på teg-
ningen. Inden man lørste gang tager sin
model med på flyvepladsen, kan man med
fordel afveje den for evt. sidetunghed ved
at lægge bly i den letteste vingetip.

Så kan vi gå i gang med flyvetrimningen.
Trimmevejledningen herunder er forsynet
med checkrubrikker, som du kan krydse af,
efterhånden som trimningen skrider frem.
Du må imidlertid r ære forberedt på at skul-
le begynde forfra flere gange. så der vil nok
være praktisk ar rage nogle ko,lier :i side:-
ne. Så kan du tage hul pa e: n1r eisen;ia:.
hver gang du beglnder forlra.

I 1. Trim for vandret
ligeudflyvning

Modellen skal trimmes, så den kan flyve al-
mindelig opret, vandret ligeudflyvning,
uden at du rører styrepindene. Dette vil du
almindeligvis kunne opnå ved alene at trim-
me på højde- og krængeror.

tr 2. Trim for ligeudfll'vning
på ryggen

For at holde modellen pa r)'ggen må du kun
bruge negativt højderor. Har modellen ten-
dens til at dreje til en ai siderne, må du
trimme sideroret til den side. hr orril model-
len drejer, indtil modellen fl)rer lige på
ryggen. Hvis du må trimme med sideroret,
må du gå tilbage og be*e1'nde lorlra med'
punkt l, så modellen atter trimmes til opret
ligeudflyvning. Det er ikke usædvanligr, ar
punkterne I og 2 må gentages flere gange,
før begge punkter er helt i orden.

Hvis du skal bruge meget negativt højde-
ror under rygflyvningen, må du kontrollere
t1'ngdepunktets beliggenhed, indstillings-
vinklerne på plan og haleplan samt motor-
trækretningen. Korriger, hvis det er nød-
vendigt - og begynd i så fald igen med
punkt l.

I 3. Trim for glidning
Flyv vandret ligeud med luld gas i rimelig
højde, således at du passerer dig selv i en ik-
ke for stor afstand. Lige ud for dig selv ta-
ger du gassen helt fra. Modellen skal nu
fortsætte ligeud uden tendens til at stige el-
ler dykke. Efterhånden som den mister ha-
stighed, skal næsen gå gradvist nedad, men
der skal kun en lille smule højderor til for
at holde konstant hastighed og glidevinkel.
Hvis modellen går i dyk, når gassen pludse-
lig tages fra, må det nødvendigvis have væ-
ret motoren, der holdt næsen oppe under
luldga:. \'i nrr c.lcrfor give motoren mere
- - t^,1-- ---lJUJs.--!\.

Hi:. ::u.::l.e:l !'::.,3a.i: r:91 ncel at s::-
- --- i..
i=. :.i: *- -;i:: .i::::. .:i :::. :-:: :C:!\-:
l3i !lOrCi Cei- XSCe J:lJa:::.i_:as. qa_rl rl ll3.
i sa iiliæide gire motoren rnincire ned-
adtræk.

Hvis det er nødvendigt at ændre på mo-
torens trækretning, må vi igen begynde for-
fra med punkt l. Hvis du skal bruge meget
højderor for at holde en passende glidevin-
kel, kan det også være tyngdepunktet, det
er galt med. Kontroller, juster og begynd
forfra.

4. Trim og harmoniser
rorudslagene
Vi skal nu hare indstillet størrelsen af ror-
t-lace:nes rnari:n:!e uC.1ag. og der r'r to
ii:-.S.'.: :r:e. :ag: i.e::1n ::1. nå: ii itrrclrs€r
denr: ;ncil;,llrg. De: t,-r.ii i:. r: !'nh\ 3:
rorl-lade nodrendigiis må har: :a s:o:: ei
udslag, at det er tilstrækkeligt iil ar kunne
gennemføre den mest krær'ende manø\ re,
som det pågældende ror skal benyttes til i
det aktuelle kunstflyvningsprogram.

n Højderoret
Den mest krævende manøvre her er spin,
og højderoret må være i stand til at bringe
modellen til stallet tilstand og holde den
deri, indtil spinnet er gennemført. Om-
vendt er det uønsket, at højderoret får stør-
re udslag, end det der kræves til spin, da
det ellers bliver for følsomt, hvilket vil give
problemer i en række andre manøvrer.

E Sideroret
Ethvert rorudslag på mere end 35' betyder
ikke meget andet end en luftbremse. Hvis
roret derlor ikke bevirker, hvad der forven-
tes al det med dette udslag, må rorfladen
gøres større. Siderorets udslag bestemmes

af det. der er nodrendigt for at udføre et
korrekt srall-iurn til begge sider. Meget me-

re end dette ril loriandle modellen til en

halevrider i et spin.

I Krængerorene
Her er manø\'ren tre randreite rulninger
god at justere sine krængerorsudslag efter,
idet en varighed pa ca. -< sek. må anses for
passende. Man skal her lægge mærke til,
om modellen ruller lige hurtigt til begge si-

der og rette evt. fejl, idet en uens følsom-
hed absolut er til gene for piloten.

I Harmonisering af rorene
Den anden ting, vi skal tage hensyn til ved

indstillingen af rorudslagene, er en afbalan-
cering af rorenes virkninger. Det har noget
at gøre med udnyttelsen af pilotens refleks-
system, og målet må være, at resultatet af
vore fingres bevægelser bliver så ensartede
som muligt omkrin-e alle tre akser. Eller
rned andre ord: det er ikke ønskeligt at lå
en model med ei lirligt hoideror og slør'e

k:ængeror - eller omvendt.
\:,: rar r i sancisl nligr is pillet ved nogle af

rorene. sa ii må maske begl'nde lorfra med
punkt I igen.

tr 5. Loop-sporing
Nu kommer vi til den mest drilagtige del af
trimproceduren. Stille vejr, stabil lult og
masser af tålmodighed er nødvendigheder
for den uerfarne - og en god hjælp under
alle omstændigheder. En hjælper, der kan
holde øje med, hvad der sker og skrive det
ned, er også næsten uundværlig. Vi flyver
vore loop på en kurs bort fra os selv, så vi
ser manøvren direkte bagfra.

Prøv dt indvendigt loop først - og brug
Å-ln hojderoret til at lave loopet med. Læg
noje nærke til. om modellen drejede til
hojre eller \ens:ri. og hris den drejede,
hrilken ringe der rippede bort lra loopets
centrum. Lav dereiter dt udrendigt loop -fra opret fl1r'ning - og læ,e mærke til de
samme ting. På dette tidspunkt er nu kun
interesseret i, om en vinge vippede bort lra
centrum i begge loop. Og i bekræfiende
fald om det var den samme vinge, der vip-
pede bort.

Er dette tilfældet, er den pagældende
vinge tungere end den anden, og du må

lægge vægt i tippen pa den letteste vinge.
Når vi gør dette. spolerer vi naturligvis vor
grundlæggende trimning, så det er vel
unødvendigt at opllse. at du så starter helt
forlra igen I

Hvis der opstår samme kursændring ved

indgangen ril både indvendigt og udvendigt
loop. skal sideroret trimmes for at korrige-
re kursændringen. Og i så fald må vi atter
korrigere krængerorene. Hvis kursændrin-

.l'ortsættes næste side
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gen sker, når modellen nærmer sig toppen
af loopene, er problemet nærmere moto-
rens trækretning, og vi må i så fald justere
til mere eller mindre sidetræk.

Et førstegangsindtryk af motorens side-
træk kan man få ved at lave en lodret stig-
ning, dels fra opret og dels fra rygflyvning.
Hvis modellcn set fra piloten trækker ud til
hver sin side under stigningerne, er proble-
met et forkert sidetræk - der er for meget
sidetræk til den side, modellen flyver ud til.
Hvis modellen derimod trækker ud til sam-
me side ved almindelig lodret stigning, kan
det tyde på, at højderorsklapperne er ind-
byrdes skæve og disse må rettes. Og man
må selvfølgelig begynde forfra på trimme-
programmet igen.....

Hvis modelen kan flyve lige gennem e:
indvendigt loop og derefter ikke _sennc.m e:
udvendigt - når foranstående trimninge:
er udført - må vi arbejde med ar hære e,-
ler sænke begge krængerorsklapper en
anelse, indtil modellen kan flyre iuldsræn-
dig lige gennem dt indvendigr og dt udren-
digt loop. Kan den nemlig t1y'ie korrekr
gennem dt loop, kan den også fl1'r'e flere,
med mindre piloten, r'inden eller slipstrøm-
men fra det foregående loop får den til at
flyve skævt. Og da det er faktorer, vi ikke
kan trimme os fra, er det sjældent, at man
kan udføre tre perfekte loops ved hjælp af
højderoret alene.

I Differential-bevægelsen
Vi skal også have justeret krængerorenes
dilferentialbevægelse, altså lorskellen på
størrelsen af krængerorenes op- og ned-
adgående bevægelse. Det gor ri vec a: :c-
føre en reversal (split-S). H\ i: ii-o:i.,.: -efter nøjagtig cn hal\ :-.:.::-: :.":; -:-- -
drejer til \ enitre. e: .::::'::c:.::.-t;:,=:;.:;:.
for stor. Dreje: moc:1.::.::.:..-_':;. e. :i:::-
rentialbe\'ægelsen ior Li,e. Hr is du må
ændre noget. må ciu ..... na, der behøver vi
ikke gentage!

I 6. Højkant-flyvning
En lorudsætning for at kunne lave pæne
rulninger såsom langsom- og firepunktsrul-
ning, er, at modellen flyver lige i højkant-
flyvning. Der er her to ting, vi skal se efter,
når der flyves på højkant og blot støttes
med sideroret:

l. Har modellen tendens til at rulle videre
mod rygflyvnin-e eller tilbage til almin-
delig opret flyvning?

2. Trækker modellen i hojkantsstilling ud
til en af siderne.l

Hvis modellen rullei videre, kan proble-
met afhjælpes na ioigende måde:
a. Forøge vinge:nes \'-lorm.
b. Enten lorsio:;e siderorsarealet på den

nedersie ciel ai sideroret, eller - så-

fremt :ore: er stort nok - formindske
areaie: ;a ien ølerste del.

Hrl: :--oiellen i stedet søger tilbage til
oprc: :l:..,:Ing, ændres modsat.

T::=\ker modellen )mod hat(, dvs. at
i:: ::æiker mod cockpittet, har vi følgen-
ii- i:::llnemuligheder:
a. Trngdepunktet flyttes længere tilbage i

nrodellen.
:. \'ingens indstillingsvinkel forøges.
:. Krængerorene sænkes.
d. \lotorens nedadtræk ændres.

Trækker flyet ud mod hjulene, trimmes
nodsat af det foregående.

Det skal bemærkes, at det ofte er kombi-
nationer af ovennævnte muligheder, der
giver det bedste resultat.

Et irustrerende tilfælde kan opstå ved at
modellen trækker til hat på den ene side og
til bund på den anden. Årsagen er som re-
gel, at højderorsklapperne står skævt i for-
hold til hinanden. Da det i højkantflyvnin-
gen er den højderorsklap nærmest jorden,
der har størst betydning på flyveretningen,
justeres klappen derfor imod midtstilling
og den anden klap lige så meget den noci-
}JLiJ \:

)ll :l .:. ..;: -:.,'-.,--.-. .:::. i. ::-

::-,-::.J- - .:- ::::--a--: .:-:_:::: :;:-.:a:
... . :;:- *:: i .:- : ;- .1.-:i;. ": :::::.:::-;:C'e:-
:.. :a: ;.-:;:: o: ;nir,j:i incifl1'delse pa alle-
::ce opnåede _iusteringer.

Belønningen venter den
udholdende .....
Hvis du omhyggeligt lører din kunstflyv-
ningsmodel gennem dette trimprogram -uden at slide den op undervejs - vil du op-
dage, at du ved det næste stævne har ad-
skillige modellængders lorspring frem lor
de deltagere, som under programmet ogsa
skal kompensere for deres modellers man-q-
lende trim.

Mere om Tore
Paulsens lyddæmper
Hermed en kommentar til Mikael Seedorlfs arti-
kel om fremstilling af Tore Paulsen-lyddæmpe-
ren (Modelflyve Nyt 3/84).

Mikael har tænkt over årsagen til, at TP pot-
ten ikke er mere udbredt i Danmark.

Den største hindring er nok, at det er vanske-
ligt at skaffe de rigtige rør, ihvertfald i de små
mængder, der går til fremstilling af en enkelt
potte.

Den næste hindring er, at der kræves stor
præcision ved fremstillingen, hvis potten skal
virke optimalt. Jeg har set og hørt flere TP pot-
ter, der ikke har virket, fordi der var anvendt rør
af forkerte dimensioner eller udskæringen og
sammenlodningen var for upræcis.

Følgende citat fra Modelflyve Nyt 2,/81 kan
give stof til eftertanke: >Det er meget vigtigt, at
de to indre rør starter nøjagtigt midt i hver sit
kammer i længderetningen. Det er lige så kritisk
som afstemningen af et musikinstrument.<

Det kan så diskuteres, hvilken tolerance der
ligger i ordet >nøjagtigt<, men mine personlige
erfaringer viser, at den her er inden for + /- 0,3
mm.

Hvis vi med dette i erindring kigger på D-
målet i Mikaels tabel og den iøvri-st udmærkede
byggevejledning, vil vi se, at der ikke er taget
hensyn til t-vkkelsen af skiller'æ_egen pos. 4. For
at rorct Dos. 8 kan start.'midt i sit kammer, skal
D-:.n.rlei nird.ke. Eei :1kkel.en af det materia-
.-. ::..:. =:-; :l-:l ll. .\:.::\:'JSSen.

I :::....::.:: \1:r.;:-. 3: :nfet pOS. 6 SkalVæ-
r j:. l- ::-:.. D:: ri, iære en iordel at lave det

:--: .a ii;rgl. a: dei sarnmen med krummeren gi-
r er cien korrekte elfektiorogende virkning. Erfa-
ringer og beregninger viser, at krummeren og rø-
ret pos. 6 tilsammen skal være ca. 22 mm langt
til de omdrejningstal, der er ideelle for vore nor-
male brugsmotorer. Nogle vil så sige, at man ba-
re kan sætte en længere slange imellem krummer
og potte, men hvis et for langt stykke af tilgangs-
røret udgøres af en blød, bævrende siliconeslan-
ge, har vi en ny kraftig støjkilde.

Måletabellen i Mikaels artikel opgiver d3 til l0
mm for motor 60. Ifølge den oprindelige artikel
fra Modelflyve Nyt 2,281 skal det kun være 9
mm.

De ovenfor beskrevne problemer gjorde, at
jeg til sidst startede en mindre serieproduktion
for minr' klubkammerater.

\l!-:iingrorenL.. såkaidte >franske rør< og pla-
cc lii .killeræg,gene kan købes hos Metalcentret i
Citrrirrr og andre lignende handelsfirmaer, men
;-,r:r 'r!-rr indkøbe ca. 5 kg for at undgå ekspedi-
:ro::reb! r.

Rorene stikkes af i de korrekte længder (tole-
rance +/- 0,1 mm for at lette sammenlodnin-
gen) på en stor drejebænk, hvor spindelgennem-
boringen er stor nok til de store rør. Der puttes
en dorn inden i de store rør for ikke at klemme
dem trekantede i patronen. Til at lette sammen-
lodningen har jeg fremstillet forskellige dybde-
mål og en jig med fjedrende opspænding (mes-

sing udvider sig meget ved opvarmning).
Jeg anvender Castolin 1802 til at lodde med.

Det er dyrt, men det er muligt at få en stang 1,5

mm til at række til hele otte potter.

NIELS V. LEITRITZ
Poppelvej 4, 4460 Snertinge

Tlf. 03-46 83 08
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[4)l" Tegning:
Benny Nielsen
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Lidt af historien om
succes-motorerne i
Cox Tee Dee-serien
Bill Selzer, direktør lor Cor Hobbies.
skriver i NFFS Sympo-Report 198? iolgen-
de om Tee Dee .049 og .05 1 motorerne. cier

nu er produceret i over 300.000 ekspl.:
Cox Tee Dee .049 motoren bler skabi

ved en kombination af to fakrorer. nemlig
Cox' enestående evne til at producere ma-
skindele af meget stor nøjagtighed ud lra
stangmateriale, og så ansættelsen af Bill
Atwood, som skulle lede produktudviklin-
gen i motorafdelingen. Bill, som desværre
døde i 1983, var en al de sande pionerer
inden for udviklingen af modelmotorer.
Cox' række al modelmotorer passer helt og
holdent ind i Bill Atwood's erlaringer og
visioner med hensyn til motorkonstruktion.

Tee Dee .049 blev konstrueret tidligt i
60'erne til erstaining ior den ældre Space
Hopper .G19. Tee Dee er egentlig en forkor-
teise ior Thimble D:o:n:. r': iirmanavn,
som grundlæggiren Roj. C.r'. ir.Cil::e :id:t
i halrtredserr.3. .:i :i.-. rr.-.r--ir--: -::
modelracerblle:. D= :::=..' _i.r -'r :. :.. ::
lægge rægten l: :.--:..:-.. :.: . l-.-:: -

Drome -eanske eni':l::i, l.D.

Tegn abonnement
på Modelflyve lt{yt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at høre Modelflyve Nyt lande med et

brag bag brevsprækken hveranden måned - tegn abonnement! For
27,50 kr. får du abonnement for resten af årgang 1984, ialt 2 blade.

Udfyld kuponen herunder og send den allerede i dag. Når nr. 5/84
udkommer, får du det tilsendt sammen med en regning og et girokort,
som du bedes benytte ved betalingen.

Hør du alle de gømle numre?
- du kan stadig få en del af dem!
Vi har 2 blade frafør 1982 på lager endnu og sælger dem til 10,- kr.
(kun få ekspl. tilbage).

Hele årgang 1982 er endnu på lager, seks blade for 70,- kr.
Desuden er hele årgang 1983 på lager - du kan købe alle seks blade for
77,-kr. - eller du kan købe dem enkeltvis for 13,50 kr. pr. stk.

OBS - Bemærk vort særtilbud: Årgang 82 og årgang 83 (ialt 12 bla-
de) samt et samlebind ival-efri farve sælges til kun kr. 147,-.

Pss pq dine gqmle numre
af Modelflyve I{yr !
- forær dem et samlebind!
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme l2

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

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

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelfllve Nyt<. De leveres ifem
flotte larver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
larr.er du ønsker. Prisen er kr.32,00 pr. stk. incl, porto.

ii
li

r

.,

De ældre modeimo:urr:: ::':;. :::: . 
".-

ve< bagindsugning og sio'b;e i..run.r;aphu.;.
og selvom de var udmærkede på den iid.
havde man alligevel ønske om at få indført
et nyt krumtaphus, ny indsugning og en
stærkere krumtapaksel. I halvtredserne og i
begyndelsen af tredserne fik Cox støbt
krumtaphuse og tanke af en underleveran-
dør, men kvaliteten var svingende, hvorfor
man forsøgte at lave tingene af ekstruderet
(trukket) stangmateriale. Dette viste sig at
være et virkeligt fremskridt, og i løbet af et
par år fik man en helt n1' serie af motorer,
som fik tilnavnet Tee Dee. De hed .010,
.020, .049,.051, .09. .15 og rar bor;se: fra
størrelsen (tallet angirer cllinoerrol;nr'n r

kubiktommer) helt ens. harde ian:asr..*.'
præstationer og blev også beromie ior d::
enestående præcision i forarbejdningen.

.049 og .051 motorerne blev de mest ef-
terspurgte og populære, og i de over tyve
år, de har været produceret, er der kun ind-
ført ganske små ændringer med hensyn til
pasning og tolerancer.

Der er foreløbig lavet mere end 300.000
eksemplarer af .049 og .051, og man regner
med, at produktionen vil fortsætte i mange
år endnu.

Så vidt Bill Selzer. Vi kan lor egen reg-
ning tilføje, at en dansk hobb)handler har
henvendt sig til Cor-fabrikken og spurgt,
om det var muligt at købe Tee Dee .010 mo-
torer eller evt. stumper. så man selv kunne
samle en lille serie. Fabrikken svarede, at
den havde modtaget mange henrendelser af
den slags, og at man derfor overvejede at
producere den lille Tee Dee igen efter en
pause på nogle år. Så lorhåbentlig dukker
verdens hidtil mindste serieproducerede
motor snart op igen i hobbyforretningerne!

JK/PC

U--.--, r :-_, '. -r- - -

- Abonnen]e ;i trr: ::r'-:: ; -'il
12 bladet. f\:-i- \:. :-.-<

f, Årgang 1983. 6 bl.rde. ;":;- --.- .:
n Argang 1982, 6 blade, pri: :t).- \r
I 2 gamle blade, tilbud: 10,- kr.

(det er nr. 6/78 og 4/81)

tr Særtilbud: Årgang 1982 og 1983

(ialt 12 blade) samt et samlebind
for kun kr. l4'7,-.

tr 

- 

stk. samlebind å kr. 32,00
i farverne:
! blå n rød ! gul ,srøn
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HR 46 forklædt som semiskala-model
af Fokker Ein-Decker til linestyring
Lars Guldbor_e, der absolut ikke
er noget kedelig f1'r. og derior
blandt \,enner kaldes QB. har
beklaget sig over. ar en HR -16

Krabat er så kedeli_s. Og
minsandten om han ikke ved
samme lejli_ehed giver opskriften
på, hvordan man omdanner sin
HR 46 til en Fokker Ein Decker.

-:.:. ;" ::;; 3FO\] Og fOr,stærkeS med et

1.:-'.- .j
-.-*--. u- \,=--;- ea.. r-\i-.-C r..-; _.'d N.lri'-

p:n. skai du lare hakkei iil haleplaner 13.-i

cm langt i stedet for 6,5 cm.
Haleplanet laves af 2-3 mm balsa, og for-

men skal være som vist på tegningen. Selve
roret er delt op i to stykker, og det vil sige,
at de skal forbindes, og det gøres med et
stykke pianotråd, der bukkes i V-form og

.I
I

::-.i.i.; :-'...-r :i1:: Ilgnende. som lægges på

.a:-_r. :: :o:i:. o\!'r pianotraden og videre

la ro:-i! bags;C:. Farren skal r'ære post-
rød.

Sideroret laves al 2-3 mm balsa eller
krydsfiner og i samme form som virt på tcg-
ningen..Det hele males hvidt, og der laves et
sort kors f.eks. al selvklæbende papir e,rer
beklædningsfilm.

Manden laves i 2-3 mm krydsfiner og la-
ves som tegningen. Husk at skære to små
pølser ud, som limes på siderne som arme.
Han males khaki overalt undtagen i ansig-
tet, som males i hudfarve. Mund og øjne
tegnes på med tusch.

Kanonen laves af en klods balsa
20x20x 110 mm, som laves rund, derpå
sætter du en rund fyrreliste på ca. 5,5 cm
som kanonrør og to på ca. 4,5 cm som ka-
nonholdere. Derpå laver du håndtag og af-
trækker. Så limer du det hele sammen med
hvid hobbylim. Når den er tør, maler du
den sort og sætter den på den færdigmalede
model. Når du således er færdig, har du en
sjov, men måske lidt for stor kanon, som
også er et godt håndtag til at bære modellen
i.

Tipperne laves af 5 mm balsa, som skæ-

res i facon efter tegningen. De lirnes bare
på, men husk at lave huller i inderringen til
styrelinerne. Tipperne skal itke males, da
Solarfilmen skal sættes pa dem.

Til sid-rt: Held os ii kkel I

BREV

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47

DK-5610 Assens



turcræne sejrherrer nrcd individuelle placeringer .tont nr. 2, 3 og 4.

rrtr tlttttska hclikopter-piloter kan give dent alvorlig konkurrence?

loldelsesmulighederne. Et regnskab ovcr det
planlagte vistc således, at dcr skulle ialt 8ff) til-
:kucre nrcd hver en ticr ilommen til, lor at regn-
.kabet kunne balancere.

Vi gik dcrfor ailercdc i begyndclscn af året

r.::r_: ilrccl at producerc plakatcr, holdc forcdrag
r-: iit.rlrl.kcr og skolcr samt kontaktc og oplyse
.ri,; il'.;l:g; lrrrcningcr og klubbcr i oplandet om
\ o:!. :\:],, li,t!r. I)ct r ar ct kæmpc arbejde, som
r;.rl ,c.l -:_: _i,,:;. iordi :a lllåoge medlemmer tOg

akiii'. ;;. i ,::.-;-.1ri. ..\llc klubmedlemmer havde

clicrhi;:.:::: :,.-: ::.::l: !n ()pga\e. og dct var vir-
kclig cn iLrrn,1.r..-,.: .:. Itroldan klubbcn sum-
mcdc af i k i:,. :::: .

I dagr'n; ()t::. -:,!r:.;i ':aJ rllc. ncrrcr ellers
på højkant. ikr; ill.:l-.. :.r::JIl- a: rcirct. der

så ud til tncd trnic r:-!::::. :l',';ll:rl rillc frem-
tvinge en al11'rning a: ':,! :..:. Drr i:tltil nlange

trøstende bcmtcrkniltgr:.,r: .i'.,oaill Ilar \a
mangc amatormet-orolr)j!i- ,.'J:.i '.illllal p.l cl

sted.
Med et humør, der rar eli ,:nilti cttd godl. blc\

de sidste forberedelser trtitiri. og ii ktinnc' nu

kun håbe på, ar de tilnrcidtc prlotc-r lrod'cde
blæsten og den silende rcgtt, :a rr idet mind>te.

om alt andct slog fejl, kunnc ia cn god I'l1re>nak

ved den planlagte lest lørdag alten.
Allerede om fredagen skulle de førstc campi-

ster dukke op, og det var saledes også cn niesten

ubeskrivclig fornøjelse at se en >rigtig,< I'llreia-
milic med bade bil og campingvogn fyldt op med

lirregrej. hu'dvr. hujcndc ungcr og ltclc ntok'-
\. ri:J:r. koirr),' rullencic ind pa plad.tn.

S:-,,, - .:l::;:J iill:l lir:llJI-'lllla- cl:rl iltl hel: el-
- - --- ... ' .:--. : :- :':.: . :r-r: :l;

- -::' -:---- -::. :. .;: ::1.'--' n:'.l.ire\t-

-- ::-:. :l --- i..i: :-::1,::, ..l . 
"r: 

:-rl: Hiltltrr-
l;. :i:-l 'll,:r . r. ::: -:,:,j;:. ---: .j:l \ allCi lilmed
i:: i ::;:t;:; - "::Ja-:t:t:,'.;r'lagt:ig cn:rnuie,
og r.-qnan \:ir s.tei o\a: lil iun at lald. i bvger!

- beglndtc troen pa et rclllkket siL-\rlc at \en-
de tilbage.

I løbet al lørdagen ankom de sidstc campister,
og selvom vejret kun tillod en beskeden aktiritet
i luften, var humøret højt. Senere på dagen bler
der festet, og nu var der ikke blot udenfor, men
også inde i f cstteltet bådc i'irdt og ualmindeligt
(om)tåget.

Søndag morgen d. 27. maj 1984! ! En morgen,
dcr trods >håndværkere<< og andet ubchag vil
blivr' husket længe i Brøndersler' \lodcli11re-
klub. Vindposen hang slapt ned af stangcn, og
solcnr rArrle'fik en L't clis lra den cndnu radc'
,olti ::1 :r: rt:rr lil r.'ir'. :rrr 'aller!'el danne de

Det t'ri:isA:e liold hltt
H\ or lL|: t: :: '. -:,. r ti.- !

I

EM 1984 for modelhelikoptere,
Eibergen, Holland d. 19-20/5
Ved dette første Europamesterskab for RC-heli-
koptere var Danmark repræsenteret med K. H.
Nielsen.

Stævnet startede med to dagcs prøveflyvning
torsdag og fredag. Allerede her blev vi klar over,
at den arrangerend.' klub havde virkelig godt
styr på arrangenrentct. Og med hensyn til sikker-
hedsforanstaltning:r slnes jeg, at det var virke-
lig godt, idet dcr \:r: Lrnial cl ca. 3 meter højt
kraftigt ståltrad.lc:r: .:l 'r..kiitel'c al til:kucr--
ne. Endridcru \.r: :.. . - :.:..--
80 meter fra til\\'.rr::.-
meget begræn:cl.

:616 Iri.. 10. l). Crabt-r. Schsciz..... ll. K. ll. Nitlscn, t)an
' _i l:16 r, D:t tttr ttlt )/) tlal{dleil,.

Brøndersler Luftshcrr\ 1981.
d. 25.-27. maj
uc-:NJl INAJ .i ,,.!'--,. .-...-..J..-

rationcn ril Brr,rnd;r.i.r Lut:fhJ\\ ir-:: i-,-:i: *,:
årlige stærne i Tarp, \'esttlskland.

En >dclc-sation< fra Brønderslev \lodelt11re-
klub bcsøgtc lorrigc ar dette gigant-'tæ\ne, og

efter hjernkomsten blev de mange indtryk for-
midlet. Samtlige klubmedlemmer var vildt bcgej-
strede - noget sådant måtte vi da også kunne la-
ve i Danmark - et stævne med flere tusinde til-
skucre og over hundrede piloter samlet på et stcd

- ct utal af flyvemaskincr i alle afskygninger -
simpelthcn cnhver hobbypilots drøm!

Dcr rar ikke langt t'ra tanke til handling, og

.:l!:.1 n3r'medlcnr'rloclc'r bicr dct \cdtagci, at

t

se, specielt al dt l:,,.. :

Før konkurrcn.::-.' .

både vejet o_s m".: \1
ved hjælp af en :;:::-.
var metal i roiora.:-::
havde nordmændl:.: ..

'ko-::ltr.i.' lige ak-

'i:.it-.t: ii:.r i otaritgett stil turen lungs sturtbanen pa dt hjul
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sluppet horisonten og indtil en halv time inden
showet skulle starte, var der en konstant svær-
men af maskiner i luften. Flere dages indestængt
flyvelidenskab fik nu frit løb, det tegnede godt,
og da det endelige flyveprogram efter briefingen
var færdigt, kopieret og uddelt til samtlige pilo-
ter, var det med en fantastisk optimisme og mod
på det hele, at showet kunne åbnes.

Klokken var nu præcis 14.00, og Svend Ploug-
strup fra Falcon, der var specielt indbudt i da-
gens anledning som speaker, bød ikke færre end
to tusinde tilskuere velkommen til Brønderslev
Luftshow 84. To tusinde mennesker, der på 6n
gang masede sig igennem billetlugerne, parkere-
de biler og cykler overalt - sikke et kaos!!!

En græsmark i nærheden skulle tjene som par-
keringsplads, men da denne var omtrent halvt
fyldt med biler, blev den blokeret af en flok udis-
ciplinerede bilister, der parkerede midt i køre-
banerne. Alle øvrige køretøjer var nu trods de

opsatte forbudsskilte henvist til vejrrabatren.
Det udartede sig snart til en kæmpemæssig :ra-
fikprop, og da kaos'et havde bredt sig heli i:-: :

Brønderslevs gader, fire kilometer nc:i io: :--r-
vepladsen, dukkede en patruljero_en ri3i:r. i.ul
get omtumlet betjent op. Dcr rlr i..-: r.:.: ;r:,u-
ligt at forhindre -vderligere parke:irg : rejsider-
ne, så i stedet lykkedes der reci iælies hjælp at
ensrette trafikken, så der i der mindsre kunne kø-
res på vejen.

Ait imens de tratlkale problemer blev løst, var
showet i fuld -eang. Svend Plougstrup lod til at
have kontrol over begivenhederne, og program-
met kørte absolut gnidningsløst. Modellerne var
opdelt i små grupper, hvor maskiner af samme
type og vægtklasse blev præsenteret samtidig, så

vidt de anvendte kanaler nu tillod det.
Opvisningen blev som helhed fantastisk flot,

ikke mindst fordi hovedparten af modellerne var
skalamodeller - nogle endog i meget høj klasse.

Der var således vild jubel blandt publikum, da
brødrene Svend og Jesper Hjermitslev boltrede
sig i et helt fantastisk lultslag med henholdsris
en Lightning P-38 og en evigr undr ieende S:uka.
Selv de mest inkarnereCe kun':iipnii:g.pi..-i::
måtte smide hvad de har de i næn,ie:ii. o! rl ir-
give sig til dette næ.ten uLr\i::ni::e.Jencri.

Også Peer \likkelsen ira Brondersler' ,qav en
flot opvisning med sin Bucker Jungmann og hø-
stede et stort bifald, da han i sædvanlig stil bril-
lerede med et touch and go i hele banens længde

- på 6t hjul!
Dagens absolut største tilløbsstykke var dog

en model af den i det danske luftforsvar nyer-
hvervede F-16 jager. Den var dagen igennem
omgivet af en hel kødrand af nysgerrige, der
trods nok så tekniske forklaringer af ejer og pi-
lot Jens Aabo fra Brønderslev, nægtede at tro på
noget som helst, inden de havde set den i luften

- og hvilket syn! - Modellen accellererede med
hvinende motor, da den endelig havde sluppet
jorden, op i en hastighed, der kun overgås af de
hurtigste kunstfly, dykkede ned over banen i et
hvirvlende angreb og udførte alle de manøvrer,
som dens forbillede er så kendt for.

Alle tvivlende var nu overbevist, og mens F-
l6'eren med let løftet næse gik ind til en elegant
landing på den veltrimmede bane, bankede
samtlige tilskuere lufferne møre af begejstring.

Efter denne hektiske første halvleg gav flyve-
våbnet ira Aalborg opvisning med en Saab T-17

- et par nervepirrende loops og rul i meget lav
højde, og maskinen forsvandt igen mod Aal-
borg. Der var nu tid til små forfriskninger, men
aldrig så snart der var blevet lidt ro på pladsen,
kom maskinen tilbage i et totalt overraskelses-
angreb - på højkant bag om tilskuerne og tværs
ind over banen. Der gik et sus igennem tilskuer-
ne, og enkelte flygtede i panik med hovedet truk-
ket helt ned mellem skuldrene. Førsr lane tid ef-
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Er el:z:r:

-a:- :: ::: ::::: :;: :Oi.rUnCiei. iUrde man tfO

::. :: :::-;li-a som igen.
D=r cier nu taget hul på den sidste del af op-

i:,ningen, og havde det ikke været nervepirren-
de, så skal jeg love for, at det blev det, da Svend
Hjermitslev - kendt i det meste af Europa for
sin elegante måde at flyve på - gav en hals-
brækkende opvisning med sin Pitts Special. På
tilskuerrækkerne blev der meget uroligt, ikke
mindst fordi de bageste rækker nærmest stod på
nakken af de forreste for overhovedet at få et
glimt af maskinen, der hovedsagelig befandt sig
en halv meter over jorden.

Efter endnu en times intens flyvning, hvor der
blev vist svæveoptræk med motorfly, mere ska-
laflyvning med bl.a. en stor >doven< Tiger
Moth, en ualmindelig flot tomotors Partinavia
fra Viborg RC-klub og til stor fornøjelse for
publikum en gang limbo-flyvning, hvor Nuser
tilsl'neladende harde misforstået situationen, og
gentagne gange ilrr-t igennern rno:en. kunne
Sr end Plous.i:ur, ::l .i i:r- :: F-i6'r'::i. a-: anc-
nL .::1--i - -::.3;i lJl.li I Lt'i-: l:Lia.il>-ri li..i-
__ _-: .:
--.'.-:-. -:!\i r- -: \:*.:r--^1,: liL:-:-,:u tl\n=

b:;: :u'ni;i:rrr, o-: ,lt i:-emmc,lie piioiJr relkåm-
men tii Brøncierslev Luftsho* 85.

Arrangementet blev en succes, som selv de

mest optimistiske i klubben næppe havde drømt

om, og nok har det store arbejde tæret en del på
kræfterne, men det har samtidig samlet klubben
så meget, at der nu er basis for en sund drift, og
endnu flere aktiviteter fremover.

På et efterfølgende medlemsmøde blev erfa-
ringerne gjort op, og selv om der selvfølgelig var
et par punkter, der skulle laves lidt om på, blev
det besluttet at køre videre efter samme retnings-
linier.

Vi glæder os derfor allerede til at kunne byde
en hel flok veloplagte hobbypiloter velkommen
til næste års Luftshow, der igen bliver lagt sidst i
maj måned.

Pågensyni 1985! RoA Kjelgaard

Jumbo træf 1984 i Filskov,
d. 2.-3. juni
Dc.r \år tilmeldt l6 deltagere til Filskov Jumbo
Træi. men på grund al dårligt vejr blev der

'i::r' rloje: af i I piloter.
For::ærnel .om helhed. der iøvrigt afholdes

for 3. gang. rar det glædeii,et, at antallet af til-
meldinger er srigende, og ikke mindst at bygge-
standarden som helhed er højnet betydeligt.
Sidstnævnte medførte, at de tre dommere, der

,t*sslsM

Det klassiske temafor kunstmalere ogJamiliefotografer: >iMor og barn<<. Her i en speciel Jumbo-
version fra Nusernes Jumbotræf i Filskov. Den lille er en %-skalamodel af den store ......



skulle udpege det bedste fly, fik nogle alvorlige
rynker i panden under voteringen, da de følte sig
nødsaget til at udpege en lokal matador, Leo
Eriksen, med en model af Diabolo forsynet med
en Kavan motor. Derudover fik alle deltagere,
der havde fløjet, et glas med inskription som
erindring.

Torsdag fik jeg meddelelse om, at Gerd
Reinsch fra Practical Scale i Tyskland, ville an-
komme lørdag for at deltage i stævnet, og det
blev en oplevelse for især dem, som ikke tidlige-
re havde stiftet bekendtskab med ham. Model-
len, han deltog med, var en %-skala Tiger Moth
forsynet med et nedgearingssystem l:2,8, motor
på 38 cmr og en propel på 32x 18".

Modellen, der vejer 14 kg, var i stand til at sti-
ge næsten lodret efter 4-5 meters start.

Lørdag aften, hvor det iøvrigt var vindstille,
foretog han bl.a. sideglidning rundt om sig selv i
en højde af 4-5 meter, herunder var der adskilli-
ge af tilskuerne, der glemte at få munden lukket.

De øvrige deltagere skal også have en rose for
god og ansvarsfuld flyvning under vanskelige
vejrmæssige forhold. Af modeller var der et
bredt udvalg, bl.a. Siai Marchetti, Akromaster,
Diabolo. Pitts Special, KZ II Træner, Piper J-3,
CAP 21. Laser 200. Tiger \loth - de var forsy-
net med Quadra. Tanan og Kavan motorer.

Søndag eftermiddag tlk ri besog af en Tiger
Moth i skala I : l. der har \ ærel iorbillede for en
af de deltagende :.-skala T:Se: \lo:r-lrrodeller.

Til trods for rejr:i ilk r: c+< ;;::: j3-:_: 3:.
god og kammerarlig .am:lerko=-.: :l-:: _=--g:--
ten og udveksling af err-a--inge:. \-i .s ::. J',:::æ
Træf 1985 i Filskor'! Flemming Peder-r

SMSK 2-meter Fun,
Stensletten, d. 3. juni 19E4
SMSK havde i år udvidet sin 2-meter Fun kon-
kurrence og lagt den på KDA's jubilæumsdag.
På trods af andre store arrangementer samme
dag mødte 18 friske deltagere op kl. 9.00 på
Stensletten, tydeligvis inspireret af det vellykke-
de arrangement på Aunø søndagen før.

Vejret var strålende sol med en hel del termik,
men desværre blæste det 6-8 m/sek., så kun de
fire, der fløj med de srore modeller. havde mu-

Leo Eriksen vandt vandrepoi:aier n:ed sin
velbyggede Diabolo junbo z',::..

Deltagerne fra SMSI(3 2-meter fun er gået i læ bag en række træer for at t'ise ntodeller frem.

lighed for at udnltte det rigtigt. Den kraftige
vind, der til tider trak tovet ud til et godt stykke
over de 6 kilo, gav en fantastisk udgangshøjde,
der desveerre alt for tit måtte ombyttes med fly-
vefart, så modellerne ikke drev bag om målom-
rådet.

Heldigvis var græsset på Stensletten meget
højt i år, og det gav mulighed for nogle hurtige
og kontante landinger uden de store skader. Vej-
rer var ligeledes med til at favorisere de mere ru-
::ne:.Ce p:loter, og efter første runde var Niels
H1..::; :? o::= allerede i spidsen tæt forlulgt al
iie::-.:: \::-=:.. L:--s P;C::.;n o_s Ren3 \Iadsen.

E::.: ::"-i"-\:::. :--:. i: :xi : iæ ai btglant-
ningen mic: så S:;-.e::e;. .:i :e: re: :_:en. cer-
ne g:rng lidi hunigere. cia io nranc har d: :iukke:
sig på grund af den krafiige rind, der nu o- å lil
tider havde fået en del drilske srød på over l0
m/sek.

Anden runde sluttede med et spændende op-
løb, hvor Lars Pedersen var lige ved at slå Niels
Hassing, men Niels løb alligevel af med sejren,
og Lars måtte se sig henvist til en andenplads
med Kennet Nielsen som trediemand tæt for-
fulgt af Ren6 Madsen og Henrik Andersen.

Der var igen i år mange selvkonstruktioner,
selvom byggesætsmodellerne også klarede sig
godt.

Tæt på! Spl,dlandingen her var utilsigtet - og
.\[e t ric k' en u nd ei k t orpeder i n g.

I den store klasse var der kun 4 deltagere, og
efter første runde førte Ole Schou med Leif Pe-
tersen på andenpladsen, men efter frokosten
stoppede Leif på grund af et havari, og John Ju-
stesen trak sig på grund af den kraftige vind, så

det endte med en duel mellem Ole Schou og Hen-
rik Olsen, der begge fløj Optima. Henrik var dog
handicappet af, at hans bremseklapper ikke vir-
kede, og måtte til sidst se sig slået af Ole.

På trods af, at tre modeller måtte bide i græs-

set, blev det en god og hyggelig dag med en mas-
se ll1runing, og vi glæder os til at se endnu flere
deltagere til rores 2-meter Cup den 26. august,
hror ri allerede nu har bestilt godt vejr!

SMSK

f,-Glæ i. \:ei: Ha.ii_r. \Ft'.:i-6 pi.,2. Lars Pederseo4T5l
pi., 3. K:ane: \relqn. S\!SK. -1568 pi...l. Ren€ lladsen, r-FK,
.l-12t pi..5- H.nnl Andersei, SRK..lJl7 pt.,6. Knud Hamme-
ken, S\lSli, 4368 pt., 7. \tichaei Hoj Rasmussen, SN1SK 37?4
pt., 8. Jørgen Carnov, SNISK, 3575 pt., 9. Stig Klausen, SRK,
3550 pr., 10. Steen Høj Rasmussen, SMSK, 3229 pr., ll. John
Olsen, SMSK, 2216pt.,12. Børge Hansen, Borup, 1492 pt., 13.

Kim Hansen, SRK, 1455 pt., 14. Jørgen Meier 775 pt. Open: l.
Ole Schou 4629 pt.,2. Henrik Olsen 4417 pt.,3. Leif Petersen,
NFK, 2270 pt., 4. Johtr Justesen, SMSK, 956 pt.

>Åbent hus< d. 3. juni 1984
i Holbæk Modelflyveklub
Holbaek Modelflyveklub havde i anledning af
KDA's jubilæum besluttet at holde åbent hus på
vores flyveplads. Bestyrelsen var enig om, at der
skulle saettes alle sejl til for at vise, hvad klubben
er. og hvad vi laver til daglig.

Vi harde. da arrangementet blev aftalt i besty-
rei.en. ikke tilladelse til flp ning med motormo-
deller om sønda,sen, men en ansøgning til Miljø-
udr-alget om dispensation, blev fjorten dage før
besvaret positivt. Så nu var det bare om at kom-
me i gang med at planlægge det for os meget sto-
re arrangement.

Der skulle laves skilte, skaffes strøm (genera-

tor), forstærkeranlæg, afspærringsmateriel og
meget mere.

Der skulle også indhentes tilladelse til salg af
ø1, vand og kaffe samt annonceres og sendes ind-
bydelser til forskellige organisationer og politi-
kere.

Vi mødtes på flyvepladsen søndag morgen ved
halv ni tiden, og i den første times tid var det he-
le et virvar af modeller, biler og materiel. Der
var meget, der skulle gøres klar, og de forskellige
grupper gik i gang med deres opgaver, og da der
var gået et par timer, var der virkelig kommet or-
den i virvarret. Omkring kl. 13.00 var det hele på
plads, og der kunne sættes skilte op ved tilkør-
selsvejene. Der var annonceret med ))Åbent
Hus< fra kl. 13.30 til kl. 18, men allerede kl. l0
kom de første, der ville >kikke på<, så vi blev
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enige om ikke at sætte skilte op før vi var klar til
at modtage publikum.

Der blev lavet et udstillingsområde på plad-
sen, hvor der blev fremvist ca. 75 modeller af så

at sige alle slags. Skalamodeller, motormodeller,
svævemodeller samt to helikoptere. Udstillings-
arealet var på 20x50 meter.

Der blev også opsat et telt, hvor vi havde en
udstilling af modeller under bygning, byggesæt,
byggematerialer, støbeforme, motorer, værktøj
og meget andet.

På arealet mellem udstillingsområdet og fly-
velstandpladsområdet var der opsat en ))foto-
væg< med ca. 80 fotos af modeller både i luften
og på jorden. Der var fotos af skalamodeller
(NM 8l og DM 82), motormodeller, svævemo-
deller, flyslæb, vinterfly/ning og >små RC-mo-
deller< (træffet i 82).

Der var også lavet en mindre udstilling om
KZ-lll med tegninger, fotos og artikler. Der \ar
meningen her at vise noget af det arbejde. cic.r

ligger i konstruktion og bygning af en skaiamo-
del (skala l:5). Det var for publikum mere inrer-
essant, når man samtidig kunne se forbilleCer
(prototypen) i >normal< størrelse, pa rore: fl1.
veplads.

Vi havde nemlig afialt med Richard \larzen,
at han efter at have været i Tune og lavet opris-
ning kom til Holbæk >lnrernarional<< og udstil-
lede sin KZ-lll'er i en times tid. Da Richard
Matzen ankom til Holbæk, lavede han en de-
monstration af dette pragtfulde flys flyveegen-
skaber, og efter ca. l0 minutters >opvisning<
landede han på vores flyveplads. En meget flot
og kort landing, hvor afløbet kun var på 15 me-
ter. Da vi havde fået parkeret flyet ved udstillin-
gen af materialet om III'eren, ville vi byde Ri-
chard Matzen velkommen, men det var vanske-
ligt at komme frem til piloten på grund af publi-
kum, der straks havde >omringet< flyet.

Da der var gået en god times tid, fløj Richard
Matzen hjem til Ringsted, men han laiede dog.
inden han forlod luftrummet orer Holbæk , ln-
ternational( en opiisning i_een med:11e:. Da:;l
skulle i luften, r'ar r i alle spænci: pa :.1 >e s:a::::.
for vi slntes jo nok. ai iei\ e banen .:. r:c: (o:: ua
(den er 75 meter). men efier ar hare ruiler -ljJ0
meter på jorden, rar III'eren airborn.

En halv times tid inden KZ-lll'eren ankom ril
Holbæk >lnternational<<, som pladsen var døbt
denne dag, havde Verner Jaksland fra Holbæk
været over pladsen med sin >Tandem-Falke<.
Verner lavede en meget flot flyvning og opvis-
ning med >Falken<. Det var en opvisning, der
varede et kvarters tid, og som vakte stor interes-
se hos publikum. Motor-Falken blev demonstre-
ret både som ren svæver og som motorfly.

Uheldigvis var vinden så kraftig, at vi måtte
indskrænke det planlagte flyveprogram med mo-
dellerne en del. Det blev dog til nogle flyvninger
med en Porter og en QB-60 samt en skræntsvæ-
ver, der blev >løftet< med opsats på QB-60'eren.
Det var ellers planlagt, at der ud over de gen-
nemførte flyvninger, skulle flyves med et pro-
gram, der dækkede den form for flyvning, vi
normalt foretager. Der skulle have været flyv-
ning med motorsvæver (i forbindelse med Ver-
ners flyvning), termiksvæver med gummitovs-
start, små kunstflyvningsmodeller samt en be-
gyndermodel, der skulle demonstrere A-certifi-
kat programmet. Desværre, en meget stor del af
programmet måtte vi aflyse.

Vi var alle i klubben spændt på, hvor mange
der ville komme til dette arrangement. Nogle
gættede på omkring 100, og de mere optimisti-
ske anslog, at der højest ville komme 200 gæster.
Men vi blev meget overrasket, for besøgstallet
oversteg vores vildeste forventninger. Vi skønne-
de, da arrangementet var slut, at vi i eftermidda-
gens løb havde haft besøg af 5-600 gæster. Ja, en
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Deitagerne fra Grænsecuppen i Sverige.

o\er_sang holdt der mere end 100 biler på parke-
rin,esarealet. Det var pragtfuldt! Det bedste ved
hele vores >Åbent Hus< var dog den meget store
opbakning som bestyrelsen fik af klubbens med-
lemmer. 90% af medlemmerne var mødt op med
modeller og godt humør og gav en hånd med.
Der var også rigeligt at lave.

Klubbens kasserer blev også i godt humør, da
arrangementet blev gjort op i kroner og øfef.
Det viste sig nemlig, da overskudet fra salgsbo-
den var gjort op, at vi yderligere kun havde
brugt ca. 150 kr. af klubkassen, og det må nok
betragtes som en investering, da vi nu har skilte
og afspærringsbånd til næste arrangement (træf
for små RC-modeller den 19. august).

Hele arrangementet forløb over al forvent-
ning, og vi lik denne dag gjort god og positiv re-
klalne for Holbæk \lodelt'llrcklub og RC-nci-
delilyr n:ng;:r. og r: ::. . i.l n:.n_:: :l-;::;-lai.
:, -- i.. .:"L': ;4 .:: l: i-i:::: 1--::: :-..... :-'l:. ::.

Ea. -,.1.. 
=--aa, ,,a]. ,an. :.. :..;:::::::r:;:..r:

::-::3s:: -.:- ::-;J ::. :: J;: ,'. :::.:.- .lC:i. J3l-:-
E. Oll3\ e!Ss-

Der rar en megei lrær modelllpeklub, der ef-
ter opr5'dningen drog hjemad kl. ca. 19.00, men
vi havde haft en vidunderlig dag.

Preben Davidsen

Tore Jemtegaard fra Norge fløj sig ind pd en flot tredieplads i Grænsecuppen. Her bliver han
qssisteret af Per Husum.

'-";" .#'L

Grænsecup 1984, Tidaholm,
Sverige, d.30/6-2/7
Der deltog 17 piloter i årets Grænsecup, fortrins-
vis fra Norge og Sverige. Her fra Danmark var
det kun Peter Christensen, som tog derop som
pilot, mens jeg tog med som dommer. Det er for
ringe, at der ikke var flere danskere, der tog op
for at forsvare de nationale farver. Det kunne el-
lers have givet den del træning og erfaring her li-
ge før Nordisk Mesterskab på Vandel.

Vi ankom til pladsen fredag aften kl. 23.30 og
nåede lige at få rejst teltet, før det begyndte at
regne.

Konkurrencen skulle være slartet lørdag kl.
9.30, men den blev udsat en halv time, fordi man
ledte efter den danske dommer og pilot, som lå
o,c sLr\ endnu. fordi Peter mente, at konkurren-
;:r icr.i s:ar::ie kl. l:.00. Så vi nåede ikke
:ra:Ea:ma,j.3n rienne dag.

De: .kull: rære ro runder lørdag og to søndag
o_s ci:n sici:te runde skulle fl\1 es mandag formid-
dag.

Førsle runde stanede, men mørke skyer hang
faretruende over hovederne på os. Man måtte
også holde en lang pause midt i runden, fordi det
regnede, men hen på eftermiddagen hørte regn-

til
€,å*

$
riå,3

.:;i;-t'ift



vejret dog op, og det lykkedes at gennemføre de
to planlagte runder. Om aftenen lavede vi af-
tensmad og gik tidligt i seng for at være friske til
næste dag.

I anden runde og fremefter havde man ændret
startrækkefølgen, sådan at den dårligst placere-
de pilot startede først, osv. Denne startrække-
følge er jeg ikke tilhænger af, fordi det giver en
fornemmelse af en >lit de parade<.

Søndag begyndte solen at skinne igennem
skyerne. Der var ikke de store rokeringer mellem
pladserne i de forskellige runder. Perer lå kon-
stant omkring en syvende og en niende plads.
Der var en hel del unge deltagere mellem piloter-
ne. Det er også en af de ting, vi savner herhjem-
me. En masse unge mennesker, der kan drive
konkurrencesporten videre i næste generation.

Der sås en del motorstop under konkurrencen.
De modeller, nordmændene og svenskerne fløj
med, var de traditionelle små modeller, der fløj
stærkt. Nogle anvendte motorer med lang slag-
længde, men havde sat en af de sædvanlige pro-
peller på, så man ikke rigtigt udnyttede den for-
del disse motorer har. Peter var den eneste, der
anrendte en firtakter. Hans hastighed var også
Cen bedste, og alle manøvrer lå inden for ram-
nen. .{lle de andre fløj så hurtigt, at de fleste
r::.ie:ilenr.rre; la udenfor. Dette fik de kraftigt
:r:i:,3g :Lr:. COg :rak den nOrske dOmmer ikke
r3i iT:._:;::..::;:::. \1:.t :lirer ikke vendepro-
g:arn : \o:_:: ;.-.::.-.

E:rii.,:e :i.'_ :--;.. .:.'::. :i:..'.:r:. t.'-- t:t-
ten \af i:. i:r.j. --: ::. ::::--,-:. :: l. . - i . :- :-J-
mano\Ie UC;: :-': 4. ' :-::::. li. -: :--::
for \orcien :i1..: =..::: .': :-: :-::. ::'r:.r. :

\ordisk \1:::::-r::. .i.-... r: :i.: ::,:: :.-:-.:::
lor en med::-iel:a;;. .r',.; ;:: :: :..::. ;: ::;i:.
der ril 1de en ekirre incis:::.

l\'landag bragte ikke ændringer i resultatet. De
fire bedste runder talte med i det endelige resul-
tat. Kl. 12.00 var der præmieoverrækkelse med
mange fine præmier. Efter at have sløjfet mid-
dagsmaden forlod vi pladsen kl. 14.00 for at nå
færgen hjem. Ejner H.jort

l. N-.-Ø. Bossum (N) (Curare, Simprop, Rossi) .......... 3.780 pt.
2. B. Kjellgren (S) (Curare, Simprop, S. Tigre X-61) .... 3.628 pr.
3. T. Jenrtegaard (N) (Super Curare, Futaba, Rossi) .... 3.593 pt.
4. I. Guslafsson(S) (Curare, Simprop, S. TigreTST) ... 3.496pr.
5. K. Holm (S) (Arros, Simprop, Webra LS) .............3.4(Opt.
6. A. Johansson (S) (Arros, JR, Webra l-S) .............. 3. 155 pt.
7. S. Persson (S) (Curarc, Simprop, S. TigreTST) ....,.. 3.133 pr.
8. P. Chrisrensen(DK)(Skymaster2, MPX, OS 120) .,.3,082pt.
Ialt l7 deltagerc.

Peter Christensen var næsten ene om at flyve
Iangsomt. Modellen er en forstørret Skymaster.

Windy Pokalen d. 20. maj 84
Der er ikke indkommet referat fra stævnet, så vi
må indskrænke os til at nævne resultaterne:

Diesel.Combat:
l. Rita Strømvig, Svendborg, 2, Asger Bruun-Andersen, Svend

borg,3. Ole Bjerager, ELK,4. Jan Lauritzen, ELK.

Slun( ekspert:
L I eif Eskildsen, l-oopins Star
2. Robert Petersen, Windy ....................

Speed:

l. Leif Eskildsen, Looping Star

Team-race:
L Hans Geschwendtner/John Mau, Comet/TMF:

4:03,3 3i41,'l 1i34,6
2. Jørgen Bobjerg/Jørgen Kjærgård, Windy/Rydhave:

4:05,2 4:01,1 1154,4

3. lb Rasmussen/Flemming Jensen, ALK/windy:
4:04,5 0 139 omg.

fire heat, hvor kun de to sidste talte med til fina-
len. Flere af holdene fløj virkelig stærkt, men
kun et hold til supertider, nemlig Hans Ce-
schsendtner og John Mau med 3:25 og3:29.

Alligevel blev der kamp om 3, pladsen til fina-
len. hror Jørgen Bobjerg/Jørgen Kjærgård trak
det længste strå med Carsten Thorhauge/Jesper
Buth Rasmussen et halvt sekund efter og Go-
ran Jan f sek. efter.

Finalen bl* t1øjet i kraftig blæst, som dog ik-
ke rigrigr tik tag i nogen af modellerne. Ingen af
holdene hardc rucces. Efier 120 omg. udgik
HanszJohn med en smadret motor, og de to an-
dre hold kørte igennem med lidt svage tider med
Kurt/Kåre,som rindere.

Speed
Deltagerantallet rar undcr normalen, da der
manglede nogle srenske deltagere: elter stævnet
viste det sig, at de r.ille komme rr eekend'en efter.
Vi håber, at de bliver stoppet inden afrejsen.

Niels Lyhne viste lørdag storform, da han i

anden runde med en motor, som øgede gennem

hele flyvningen, kom meget tæt på den danske
rekord med 262 km/t. Alt tyder på, at Holger
Danske, sludder, Ole Poulsen, godt kan tænke
på at fiske sine Rossi'er op af Arhus Havn og få
dem sat i en flyvemaskine, det er kun et spørgs-
mål om tid, hvor længe han er Danmarks hurtig-
ste mand.

Palle Edslev scorede en suveræn 2. plads med
tre pæne fl-v-r'ninger. Dog har han ikke aflagt si-
le :c3m-race raner, dcr manglede hrer gang et

.tr: Lr:ig3i:3 i :anken for at han kunne opnå an-
::. ::l -:.: i,r c: r:-'.1:a.-iar len. \len heli sikkert
:: ::;:. .: .:- :.':; ll:l: i.l.

Stunt ekspert
Ør, or og ire gange or I Jeg er som sædvanlig
blevet pålagt at skrire referat lra stunt-ekspert.
Og hvad gør man, når der ikke er sket en skid
spændende? Jeg kunne bare skrive: Alle gen-
nemførte 3 flyvninger normalt, og den bedste

Niels Lyhne slapper af med lidt diesel-combat.
Normalt vinder han speed-konkunencer .....

............ 5.439 pt.

............ 5.0?8 pt.

........235,29 km/t

Hertug Hans stævne,
Haderslev d. 27. maj
Arrangøren har ikke indsendt referat, så resulta-
:erne ma tal.' lor sis selr':

i \l:a:r, , :.<r. ir::r-:

5tunl begrnd€r:
l. Finn \\'. \ielien. Haderrle\
2. Ssren Berg

3. Flemming Olesen, Rødekro
..... t-67 pt

151 nr

Gauerslund Speed d.2/6
Også her mangler referatet - men mon ikke der
har været hård kamp om l. og 2. pladsen?

L Niels Lyhne-Hansen, TMK .........260,6 25'1,3 252,9km/I
2. LeifEskildsen,LoopingSrar ......-231,1 230,9 250,8km/t

Limfj ordsstævnet, Aalborg,
d. 9.-10. juni 1984
Good-Year
Ene gamle kendinge stillede op i Cood-Year.
Henrik Strøbæk og Bjørn Hansen med deres

lynhurtige Nelson front monteret på Lil' Quic-
key, mens resten fløj med Rossi front.

I første heat havde Henrik,/Bjørn opnået nær
10090 ydelse på motoren samt to gode pit-stop,
og tiden blev også derefter - 3:57,5. Ny dansk
rekord, som dog ikke kunne godkendes, da der
kun var to hold i heatet. Efter at Henrik havde
passeret de 100 omgange, brugte han banean-
lægget til at stoppe modellen med.

Kurt Pedersen/Kåre Nielsens motor kørte og-
så godt - som sædvanligt. Carsten Thorhauge/
Jesper Buth Rasmussen havde en lidt varm mo-
tor og kunne ikke følge med. Jørgen Bobjerg/
Jesper Bobjerg kørte stabilt, men havde ikke
nok flyvehastighed til at følge de tre andre hold.

I finalen stillede kun to hold op, da det r ar be-

_ei'ndt at blæse kraftigt. Efter 167 omgang. mei-
ie Carsten/Jesper udgå med en odelagi rnc:..:.
I'ur: Kåre kunne køre solo hjem i r'n ili: ::d.

Team-race
H:: s::..;;,-= :e*- holci op. ;lre ::r.n: tl 3 1o i\ Bn-

ske. Da cie: ra: iilneldl :le:e hoid. rar der i

programmei lorei semiilnale. så alle hold havde
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vandt. Men det ville r,ære ak for kr'delig:.
Placeringen af de tre bcdsre ra: alie:ecje be-

stemt efter l. flyvning. Uheici rar der heller ikke
nogen af, kun Hans Rabenhoj harde lidt motor-
problemer, så han ialgre ar dlrke socialt sam-

Vi måtte med beklagelse se på, at pokalen ikke
blev i Danmark, men at den endnu engang måtte
med Ove Andersson til Sverige. Det var ellers li-
ge r, ed at Robert Pedersen med sit come-back var
ved at tage den fra ham. Robert skulle efter si-
gende have smugtrænet med l2 liter brændstof,
hvilket nok var en hjælp til hans andenplads.

Nogen morale kan der dog ikke udledes, for
Johannes Thorhauge kunne stævnet igennem
forsvare sin tredieplads, og hans træningsur
kunne efter eget udsagn taelles på 6n hånd.

Combat
Combat var den mest dominerende klasse i år.
21 deltagere er nok også flere end jeg kan huske
vi har været før. 2 schweizere, 5 hollændere. 2

tyskere, 8 svenskere og kun 4 danskere.
Konkurrencen skulle begynde kl. 10.00. Som

vi havde ventet, kom Århus-folkene allerede kl.
9.55. Da jeg havde råbt lidt efter dem, så jeg mig
om efter de sydlandske deltagere, men dem rar
der ikke nogen af. N{en da så jeg 9 mand komme
gående, på vej hen imod linebasen, så jeg spurg-
te, om de var combatfolk, hvorpå de nikkede og
viste mig deres FAI licenser. Først da fik vi at vi-
de, at der var to tyskere med, så vi måtte lave ny
lodtrækning - og endelig kl. 1 I .00 om vi igang.

Der blev fløjet så mange kampe, at jeg har
svært ved at huske dem fra hinanden. Vi så vir-
kelig mange fantastisk gode kampe. Desværre så
vi mange >løse< modeller, så ovre mellem træer-
ne var det helt rigtige sted at fl1ve, for træerne
tager de farligste. Der var dog to, der slap forbi.
Den ene >landede< 5 meter fra to, som sad og
drak kaffe ved vandet. De opdagede heldigr is ik-
ke, hvor farligt det egenrlig rar. Uiie ECsler
havde en model. .om muli:r r. :::r :.r:r!.:;i r::
nogle fiskere ude omk:ir.l-: H;.. B;:::.

Første runde iik ri geln:r::il':', r-:; :.i-.g::-
forsinkelse o_e anden runce g:i :to3:: i:::;. Dt:-
efter var der kun l6 rnand ril'bage. -:om ri iori-
satte med sønda,s. \'ed -i-liden iar ri klar ril se-

mifinaler, som bler' fløjer mellem Uffe
Edslev/Lud Vakkerman og Bjarne Schou/Cai
Uu'e Jurasik. Uffe tabte og Bjarne vandt. I kam-

Combat var Limfjordsstævnets største klasse. Del er ogsti så spændende, at monge begynder fra
de er helt smd.

Bjarne Schou har
udt'iklet nogle nye
ntodeller til de
hollandske USE-
rttotorer. De er
rcnrnrelig anderledes
end ,flertallet of
dagens
conbatmodeller -
bentærk f.eks.
Detroit-vingen.

pen om 3. og 4. pladsen vandt Uffe over Cai Efter denne konkurrence ser vi ekstra meget
Uwe. frem til næste års Limfjordsstævne!

Så skulle Bjarne og Lud flyve finalen, o-e alle
konkurrencens deltagere var stimlet sammen for
at se de to finalisler kæmpe. \lcn ka:lren '51:i Trin..iit

Jesper Buth Rasmussen

Iidr rkull:ni: (L.:i ,.::r::r. S" :. .::::.:--. .:: i.---:-''' :- r'':: \ = 
j:: iJ:J'r!:i\:

;lt;:=: ::. ;:. :: : --:-:: :::- ::.: :,. J --:-::::i : ,.-::- ::: - .-t,.:..=. ..=]..:rr. ;i;;rr*ri;il;9., 
t'"'t

..; .:r:J- -:. :.-:: -: .:...: ::..=-- j:j j ,.,, 0 J:10,0 8:52,0

{-- :. : '.": ::: :--, r-:r:-; ;-.: r:.:: -::i:::. : --- \l: -i- :-:'::^:::::::. T\lF/Comet:

:.-.'-:..;;:.-:.:!.=:_-::'.::c:':-::.:....::..aii::
::,,::: le: r::. Iru; e; :nkeii gans rar man i 

I C:::' l'': '-:: c-':::'"-: s!:i:-:::

ir ir I om. hr or r idi a., ,ur. rå-'.iiiip,';;r',n;l 5. reiper B. *",."1;i;.";;;; ;r";"l-;i. .,1"'#
standeren klippede hale med streamerkrog af '1:04'8 5:2{,9 93 o 4:!0,5

modellen, men det er ikke noget klip, sa låge 6 Hålon ostmannrParel Frciberg' Srcrige:

der er en knude tilbage på krogen, der skal flyt- 
udg 0

tes over på reservemodellen. cood-Year
l. Kurt Petersen/Kåre Nielsen, Haderslev:

4:12,O 4:2'l,2 8:30,7
2. Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator

4i34,6 Vt o. 167 o.

3. Henrik Strøbæk/Bjørn Hansen, Comet:
3:51,5 0 udg.

4. Jørgen Bobjerg,/Jesper Bobjerg, Windy:
4:58,0

SDeed:

l. Niels Lyhne-Hansen, 635 ........
2. Palle Edslev, ALK

Combat:

262,01 km/t
0 km/t

l. Loet wakkerman, Holland,2. Bjarne S.irr. ALK,3. Uffe
Edslev, ALK, 4. Cai Uwe Jurasik, T] 'Ll:iJ. 5. llars Frawke,
Sverige, 6. Arne Kock, Holland, 7. \orr:r: Fig:r, Ti skland, 8.

Thomas Rasmusson, Sverige,9. Joh3i L. ;: Jo:g. Holland, 10.

lngvar Abrahamsson, Sverige, ll. L::: C.-::iion. Sverige, 12.

Tom van Maurik, Holland, 13. \1:i:::: Diii.r. Schweiz, 14.

Thomas Thier, Tyskland, l:. D:r H-::. iiro\cn, 16. Mats Be-
jem, Sverige, 17. Klaus Hahi:r. Sr.:::. l:. Raul Bergens, Hol-
land, 19. Christian Johanrr..i. :r::.;:. : ,. Slig \Iøller, Kjoven,
21. Håkon Ostmann, S\ei:::

Stunt ekspert:
l.OveAndersson,Sir::: .........................3.'l44pl.
2. RobertPerei.:r.u .':. .........................,...3.707pt.
3. Johannes Thl:::-:-:- a.r :::: -.......................... 3.534 pt.
4. John Åmnr:z:.-. . \..:::: .......-........................ 3.475 pt.
5. Leif O. \'c:i::,=:. \..::.. .............................. 3.425 pt.
6. Ca..l.n T:r:.:-::. \.-::oi .....,....................... 3.326pt.
i. ll.ri..: F--:::::. \LK ....,.,..3.284pt.
\. ii: \.:::::. S,:::;:,.........,.,........................ 3.239pt.
9.,l::S::::,l--,::. Aliator ......3.192pt.

i r l \11-:.:i O..:::. Rilekro .....................,........... 3.007 pt.
! L I::! Ki.!:.i!.n. A\iaror .........,.,...................... 2.911 pt.

,....:i..,,(iii;r.,,.r,,it,'rtt l.l

dr:;iitlt,iii;uilrlt;
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12. Jan O!esen, Aviator .....................
13. Hans Rabenhøj, Rydhave .............

Stunt beglnder:
l. Henning Å. Nielren, Aviaror
2. Karl Cunnar Eklund, Sverige .......
3. Jan Gregersen, Aviator ..............
4. Flemming Olesen, Rødekro .........
5, Magnus Wenna, Sverige .............

Sydfyns Combatrally,
Svendborg d. 16.-17. juni 1984
Det 3. Sydfyns Combatrally, der samtidig er D\I
i dieselcombat, var denne gang fl1ttet til Tåsinge
flyveplads, hvilket gjorde konkurrencen endnu
mere attraktiv for deltagerne. Flyvepladsen var
en perfekt ramme om et iøvrigt gnidningsløst ar-
rangement. Der var almindelig beflyvning af
pladserne, og motorflyveklubbens medlemmer
havde skoleflyvning med klubbens nye ultra-
light-fly.

\'Ien med god vilje kan næsten alt lykkes, så

mon ikke Tåsinge Flyveplads bliver den fremti-
dige ranrme om combatrallyet.

Som ilanmir r ar det lykkedes at engagere Uf-
ie Ed.ier. ica::t rr;i :r rirkelig kompetent ind-
:at: h3\Ci .::. r:.-:; *;. ": l-'fen fOf det gOde

stæ\ ne.
Vejrei',a: ;::::i.: :,-:.:=.::-:. .:: ..i::.klei

med srag rinc.
Delta,eeraniajle: :.':;;.:. . :: :::: -: I . -::.:.=.

bredden i comba:k,ar.:n \eC at rære rirkelig
god i Danmark. Der er r irkelig mange nye ansig-
ter, både helt unge o_e lidt ældre.

Lørdagen gik med at flyve de to første runder,
og jeg tror nok, flere af de mere erfarne fik sig
en positiv overraskelse. For ikke blot er der
kommet mange nye piloter, men de har sørme
også trænet. Det sås bl.a., da Asger Bruun-An-
dersen var meget tæt på at tabe til Tom Pedersen
fra Herning. Tom er først begyndt at flyve i år,
men han har trænet intensivt, og det kunne ses.

Også i Crindstedklubben, Looping Star, har
man virkelig check på sagerne. Hovedindtrykket
af de mange nye piloter var således særdeles po-
sitivt, og det lover godt for fremriden.

Igen i år var der kun en kvindelig deltager,
nemlig Rita Strømvig. Hun har i de sidste to år
bevist, at kvinder sagtens kan r,ære med, så nu
må det snart være tiden, at andre piger tager ud-
fordringen op.

Søndag kl. 9.00 gik det løs med 3. runde -der blev 9 ialt - og der var virkelig mange gode
kampe. Der blev fløjet ca. 60 kampe og kun ha-
vareret 8 modeller.

Efterhånden som vi kom frem i runderne, blev
der stadig mere kamp om poinrene.

I semifinalen kom Stig Henriksen, Henning
Forbech, Benny Furbo og Asger Bruun-Ander-
sen. De to sidste efter at have slået henholdsvis
Jan Steen Jensen og Bjarne Schou i elir'rinations-
runden.

Kampen mellem Benny og Stig var virkelig
r elfløjet. Benny var dog en smule bedre i sin de-
ien.ir c il1'r ning og kunne vinde kampene med 3

klil n.-d i orer en godt kæmpende Stig.
I den arc:;.1 seni mellem Asger og Henning,

vandi -{s_s:r. :::;:æi: 3_:a. en bedre flyveteknik
som følge a: e; lt::; J,r ir.;!B stabil model.

De! rar me,eel :ic;.:_:: :: .:. hraij det betyder
at have en ielilren;:. .:=:i. -.: .::bil nodcl i

dieselcombat.

'!
I

Asger Bruun-Andersen læver konen .... men kun i combat, hvor han her vinder ot,er Rila
Strømvig, der må søge trøst i farmands hånd. Hvod der bliver sagt ved vi ikke, tnen
konkurrenceleder Uffe Edslev ser diskret den anden vej .....

...2.692 pt.

... 1.868 pl.

... 1.608 pt.

... l.50lFi.

... l.ll:!:.

... :t ::

... 5l c:. r""%å.,
'rrt. \t

f- ..

F:
HI

l:

Finalen blev således et opgør mellem Benny og
\.rer. mefls den særlige juniorfinale stod mel-
:::. .r.': j!:'. -\-::rd f:a Borup og Claus Kristensen

i) --

-:.: :1:1 - :,. :: := :-a:- '-.--

I ilr:aen o;r S1::,';-s Cor-::::a..j :-: D\1 :=:
Bennl' klart far orit, idet han i 3. runde har de sia-
et Asger så klart som 3-l i en kamp, hvor både
hans flyveteknik og hans model var bedre. Det
blev en virkelig thriller. Asger havde lært af sit
nederlag og fløj denne gang mere taktisk. Da der
manglede ca. I min. af kampen, førte Benny 2-1,
men efter et uafbrudt angreb lykkedes det Asger
at udligne 15 sek. før tid.

Der skulle derefter omkamp til, og da Benny
ret hurtigt klippede hele streameren, kunne As-
ger flyve en sikker 2-l sejr hjem.

Kampen om 3. og 4. pladserne blev vundet af
Henning i en lidt rodet kamp med l-0 i klip. Stig

'-1. ,r2-

"'r-I

blev således nr. 4 efter et virkelig velfløjet stæ"-
ne, hvor han var den, der sammenlagt lik flest

klip.
Efter finalen var der præmieoverrækkelse.

Fo:::i.n dc :raditioncllc- præmier i porcelæn

:r-.r -:: L::: O. \loriei:.::r H,,l''n] .k:':nket en 2,5

::r :r \-\\ :r.",,': -.i:r :::a:',!3 ; iunitrrlinalen.
l: :i, .::.:... ::l::::i:::( LSE :tltdr'sOm l.
::-1--.- :-. 1::;.:.:- r: Si;:i n. Crlmbatrall)
:\:r:-\3: i: a\.::.a.3: ": ;c:e. heit n1e USE .15

diesei.
Alt i ali et godt stærne med mange deltagere

og ikke mindst mange llinke mennesker aI h)'gge
sig med. AsEer Bmun-Andersen

Junior-finale: J. Jørgen Ågård,2. Claus Krirtcnrcn. Stdfrnr
Combatrallt: l. Asgcr Bruun-Andersen, 2. B!a1n\ Furbo, J.

Henning Forbech. .1. Stig Hcnrilscn, 5. Bjarnc Schou, 6. Jan
Stcen Jensen, 7. Bjarne Simundsen, 8. Jens Kri\tcn\cn, 9. Percr

Sejcr\cn, 10. Uffc Hune, ll. Jan O\esen, 12. Hc'nning Laurit-
zen, I3. Stig \lollcr. 14. Søren l.arscn, 15. Jan Lauritzcn, 16.

llichael Bertelscn, 17. Tom Pedcr\cn, 18. Rita Strom\ig. 19.

Kurl Sørensen,20. Dan Hune,2l. E;rer Hrid, 22. Niels Ro\icn,
23. Kcld Kriitensen, 2,1. Thomas.lohanscn, 25. Ole Bjcrager. 26.

Hc'inc'l.rr.en.27. Lrrs Culdhorg. 18. \ge \\rl'crr.

';4,. .e.'i:w
.*,:1t ..r:111e1.,. .. &

Sd flyv da!!! - Tont Pedersen,forsøger at flyve en halv mode!, sorn Jørgen Ågård netop hor
sendt afsted, mens Jens Kristensen ser tvivlende til.
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Vårkonkurrence 2, distrikt Vest
Vandel, d. 21. maj 1984
Det var dejligt vejr, da distrikt Vest's anden vår-
konkurrence løb af stablen på flyvestation Van-
del sidst i maj måned.

Deltagelsen var ikke den bedste vi har set i di-
striktet, men det er jo også eksamenstid på den
årstid, og det har måske sat sit præg på foreta-
gendet. Vejiet kan i hvert fald ikke have af-
skrækket nogen.

Taulov Modelflyveklub er et af de lå steder i
landet, hvor modelflyvetalenter får lov til at ud-
vikle sig i inspirerende selskab. Det er f.eks. Vil-
11' Larsen og hans søn Jens Peter to gode ek-
sempler på. \/ill-v har nogle gange været tilskuer
til vorc konkurrcncer - dennc gang r ar han :elr
med. og resultaie: bl:r cn errc:le-ien::jl:.-\l b:-
grttdcr mic 33-..\. -: -:& ;::-..::..

slutrunden. Jeg selv havde droppet skaldede 10

sekunder i anden periode, da min model fra fin
højde pludselig faldt ud af en tilsyneladende ud-
mærket termikboble. I samme periode kom også

Jørn Rasmussen for tidligt ned - han droppede
et halvt minut.

Aage Westermann fløj ligesom Finn max. i 4-
minutters starten, mens Henning Nyhegn tilsy-
neladende fik nerver på og lavede en panikstart
med kun 122 sek. som resultat. I 5-minutters
starten opgav Aage tilsyneladende at finde ter-
mik flere minutter før periodens udløb, for han
udløste i forholdsvis dårlig luft til kun 128 sek.

Konkurrenceleder Bjarne Jørgensen var så

ubeskeden at vinde såvel wakefield som P-30. I
wakefield fløj han fuld tid, mens Jørgen Kors-
gaard kun fløj fire maxer til andenpladsen. Mere
imponerende var det på sin vis, at to så rutinere-
de wakefieldflyvere som Erik Knudsen og Frank
Dahlin kun opnåede et max. hver på deres fem
flyvninger. Retfærdigvis skal det dog tilføjes, at
Erik var mindre end 5 sekunder fra maxet i to af
sine starter under max Per Grunnel

Indendørs-DM 1984,
Flensborg, d. 16.-17. juni
Dette års indendørs-DM blev deltagermæssigt en

skuffelse, idet der kun var ll aktive deltagere,
men hvad konkurrencerne manglede i kvantitet,
fik de til gengæld i kvalitet og hygge. Det lave
deltagerantal fik min kone til at invitere hele mo-
levitten hjem til Ahornweg 5, Ellund City til be-
spisning og overnatning - ud fra devisen om, at
Korsgaard-Banden jo ikke har gjort så meget for
fritflyvningen i DK ....

Vi prøvede en ny hal i år, nemlig >Sporthalle
Harrislee< i nærheden af skolen, hvor jeg arbej-
der, men den var ikke så trækfri som ldrætshal-
len. Trods dette fik vi dog en masse fine flyveti-
der, og det var herligt for en gangs skyld at få
bank i en indendørsklasse, nemlig Easy-B, hvor
jeg blev henvist til 4.-pladsen. Erik Knudsen,
Kristian Andersen og Bjarne Jørgensen blev de

tre første i denne klasse. Det var også lige ved at
gå galt i 35 cm mikrofilm, hvor jeg måtte helt op
på at sætte ny dansk rekord med 13:56 for at
banke Frank Dahlin.

I Fl D lykkedes det Hugo Ernst at ødelægge si-
ne modcller på jorden. inden dc korn i lufien,
lnr':r: Jan\ Pcier I ar.cn \ i\le. ai der er stol i ham

( hurlrlidtr: i. l.:'r. I,':::|.rI l: .ti.. \l hr{.: I

::- ,. : , :. j' :.' ,i.I C,-lj \- -:
-:,-. -: -. - _. -. \l r\

Villl I ar.cn
:;\.:!....1.

Jørgen Kor.galrj. Jil it;r :--: i.-':...:-..:.--:..
i(,-: ::r:!.:irarlii;l! r:r. J.g la j:':r nt på l6-17

t-. -itrt t: ;..;-;' :lr',;::nge:. man \atte så punk-
:: :.-- :. .1 :, --:. -:J.:r it\ nin!. men jeg er

:: - -:' :. j :1--- -: \.--:- -, - :: -. .
.-'.:::;',:.: or1. :i t--:i ian :11re meget længere,

al den efierh:n.:tn,::.;: :-.r.!r :-- \i.'. -::--
dellef, .Om Jc ilr'.lr :.:li: :l.rJ. : -j-j. -'.'::r:.
matte dog i t11-oii ior ai kniciike Han: Rasrni:s-
sen fra Idom \todelfltveklub - iør'rigi ct andet
godt sted aI \ære medlem, hvis man er ny mo-
delflyver med ambitioner om at blive dygtig til
fritflyvning. Hans, der flyver med cirkelkrog,
lik trirnproblemer i fly-off'et og lavede en start,
der lå langt under den standard, han ellers havde
vist i løbet af dagen. Jes Nyhegn, der var gæst i
distriktet sammen med sin far, nåede at flyve tre
maxer, hvilket sammen med to mindre gode star-
ter gav trediepladsen.

I A2-beg. viste Marcel Jokszies, at Hot
Max'en ikke blot er en god Al-model - den er
også en god ,A2'er, når den bliver skalet tilstræk-
keligt op. >Astro Max<. som den er kommet til
at hedde (se tegningen andetsteds her i bladet),
fløj indledningsvis tre maxer og 160 sek., før den
sluttede af med 84 sek. Den havde helt rydeligt
ingen cirkelkrog ....!

A2-ekspert blev et spændende opgør mellem
distriktets topfolk og Henning Nyhegn lra di-
strikt Øst. Finn Bjerre havde et par forholdsvis
heldige starter undervejs til fly-off'et, men da
han lørst var kommet dertil, var han helt ustyr-
lig. I 4-minutters starten fandt han en boble, der
førte ham højt, højt op, og i den afgørende 5-
minutters start var han ikke længe om at finde
endnu en termikboble, der kunne give ham det
maximale antal sekunder. En imponerende af-
slutning, som iøvrigt fjernede enhver tvivl om
hans kvalifikation til EM-holdet.

Finn var i fly-off med Aage Westermann og
Henning Nyhegn, der begge havde fløjet fint i

løbet al dagen og derved sikret sig adgang til

Frank Dahlin hjælper Birgit Dahlin med at
rrække Birgits P-15 model op ved DM for

indenrlørsntodeller. Desveerre dellog Birgit ikke
i konkurrencen, men det sker forhåbentlig

næs[e gang!

C.:-ir.: .9, ai - i .'J':: 1...:-..:: :_,) .,!. - h O.: \. it::::,
!.n S(16 ..1.. r. AllJn T.rnliriln ;:9 ..1.. I Jrn. P.:lr LJr.!n
7:5 iel., 9. Erik Jen:cn 619 :ck., 10. Hugo Ernsl 599 reL., I l.
Tonrm! Jorgensen 5?i rr'k. P-.10: l. Bjarnc J(rrgensen 3'15 \ck.,
2. Frank Dahlin 229 scl.,3. Sønke Boldt 216 sck.,4. Frank l,c-
tersclr 166 sek., 5. Jørgcn Korsgaard 140 \ck. C2: I. Bjarne Jør-
gensen, 2. Jørgen Korsgaard 856 sek., 3. Erik Knudsen 7,13 rck.,
4- Fr:rnk Dahlin 662 sel.

Sommer-Cup 1984,
d. 9.-11. juni, Vandel
Dette års Sommer-Cup faldt i pinsen, der des-
værre ikke havde så godt vejr, som man kunne
ønske. Det blæste og regnede, og lørdag og søn-
dag gik med hyggesnak. Søndag aften lagde vin-
den sig imidlertid, så vi kunne nå at tage nogle
trimstarter i tiden indtil solnedgang. Mandag var
det dejligt vejr - svag vind fra skiftende retnin-
ger, sol og lidt varme i luften, så der blev trim-
met på livet løs, indtil de forholdsvis få deltagere
skulle hjem igen.

Der var ikke stemning for konkurrenceflyv-
ning - alle havde åbenbart nok at gøre med at
få nogenlunde trim på modellerne, så de kunne
være klar til sommerens prøvelser.

Per Grunnet

hi i. iu::gn ar \ arm .r-r roilg.
I chuckglider bankede je,r Hugo med I (et) se-

kund, men havde held til at lave en uol'ficiel flyv-
ning på 34 sek. Jeg tror dog, der er flere sekun-
der endnu i sådan en indendørs chuckglider -var det ikke noget, Flemming D?

I P-15 klassen havde vi den helt store diskus-
sion, da nogle af Taulov-folkene mødt frem med
I grams modeller beklædt med mikrofilm! De
kunne flyve over 4 minutter, hvorimod en ))nor-
mal< P-15 model har svært ved at klare I % mi-
nut. Distriktsleder Bjarne Jørgensen mente, at

disse >nye< modeller skulle diskes, men da der
har hersket lidt uklarhed om klassen - som slet

ikke iindes i regelsættet - blev konkurrencele-
delsen enige om, at Jens Peter lik lov til at vinde
klassen med sine mikrofilmmodeller. Til gen-
gæld var det sidste gang, at nogen fik lov til at
flyve en modificeret P-15 model til en officiel
konkurrbnce. Det er en speciel begynderklasse,
og for fremtiden skal det helt nøjagtig være den i
Modelflyve Nyt viste og omtalte P- l 5 model med
en absolut standard plasticpropel med slandard-
leje og aksel. Beklædningen må ikke være mi-
krofilm,

Birgit Dahlin præsterede en del gode flyvnin-

1t ;:: 1r.":t!.4.:t/;. t
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sendt 50 dollars hrer til Polc'n lor kost, lo-ei og
startgebl r. En 1dcr.t kr rcrulanti.k o-c mopset
ung polsk dame rcd skrankc'n fik dc't cllcr. roligc
danske blod i kog hos os, sa efter en hid'ig rc.ul-
talløs diskussion mcd den polske am3zon. bc-
sluttede selskabet at forlade skranken o-u b1_rnin-
gen og sælte kursen mod Wrocla* - ind:n cier

kom til håndgribelighcder. Heldigvis kom dcr in-
gen uniformerede efter os. På hjemturen -ulcmtc
de polske grænseposter at kontrollere vores \a-
luta, så vi slap helt for tvangsvekslingen!

Vi havde anskaffet os Politikens >Turen gar

til Polen<, så vi skulle ikke lå problemer med at

finde hallen i Wroclaw, men det er en stor by, og
kortet over byen i Politikens bog kunne ikke en-
gang et par lokale polakker finde ud af, så det
endte med, at vi >kidnappede< en ung polak som
vejviser. Så fandt vi let hallen, og polakken fik et

papirsflag for svie og smerte, selvom det så ud til
at han nød at sidde på min kones skødl Resten af
vognen var jo besat al modelkasser, udstyr, ba-
gage og Hugo.

Da vi ankom til hallen, var trimningen allere-
de i fuld gang, men vi blev straks shanghajet af
en polak, som trak os hen til spisning på en lette-
re snusket restaurant, som det iøvrigt viste sig, at
vi skulle indtage alle måltider på. Morgenmad
kI.7, varm mad kl. 15.30 og madder kl. 19. I
hallen blev der dog serveret sandwicher, kaf-
f'elthe midt på dagen. Morgenmaden og sandwi-
chcrne var det nrcst llekrc, men vi havde rug-
.:,'i. 1..: o_j \nrg!'iii1l\. mcd hjernmcfra til at ra-

'" '**Sd" trffi
' "*'" å:a

Jens Pett, L;...a,: ::. -

ger med en srandard P-15. cr,t r: h;iber. ai huii
næste gang rii t11-re med i konkurrencen.

Jørgen Korsgaard

llD: l. Jorgen Korrgaard l6:57 + 21i.10.2..Ic'n\ Pclcr Larsen
6:_i5 - 7:.11.35 cm mitrofilm: l. Jorgcn Korsgaard l0:1.1 +
l3:56. L Franl Dahlin l0:ll * I0:06,3. llugo Lrnrr 6:.15 *
r':JI. ta\!-B: l. Erik Knud.cn 9:31 I 9:5{.2. Kri\tian Ardcrscn
9:10 - 9:15. 3. Ujtrnc -lorgen.cn 9:19 I 8r58, {. Jorgcn Kors-

-!a!rJ 9:l: - S:{9. i. -l:rl:r F. Jcn.cn ti:.15 I ti:,18.6. Frank
Dahirrt r:15 :rll. -. Hu:r,[:it,t I rtr . ]t.15, tt. S!cnd Ag0
.1.n.:r-:I: - - jl c I P i-,:-:):ii -:10.Il).\1.ir..1

.::.:::;: r: .:. :. :l : r-li-.. . l:. ..-'i,-; . :l
:llr'i<l- lfji3.rr;;1;g.r;i. I -;i. ci;...1::l l.:..rL
rar der et ianta;tirk ston t!-atenæppe er_r i C:n
anden side skrånende tilskuerpladser. Selre
gulvpladsen midt i var vel på størrelse med en

mindre fodboldbane! Udvendig lignede hallen
en slags bryllupskage med vinduer i flere etager.
Kun den nederste række vinduer gav lys i hallen,
da de andre vinduer havde gardinerne trukket
for. Der var egentlig ret mørkt oppe under kup-
len, men det var alligevel ikke svært at se model-
lerne deroppe. Til tider viste der sig at være en

del træk i hallcn, og mange modeller hægtede sig

: j.: . :-'::1.: J.,r: : :,.r-:-a ;..=':e;t U.1 nligC lCdnln-
gef !rnii. iinj:: iupicn. \1:r iunnc klatrc- op og
beræ,ee rig rundt langr \.:gscn og o\r'npa ti!p-
pet i20-25 mcters højde, hrir man rillc:trre sin

model fri al et eller andet. Jcg turdc ikkcl
Hallcn cr fra l910 og er opført i beton. dcn er

faktisk ct cneståcnde bygningsv:erk, og der har
været hclikopteropvisning i den - for Hitler
kort I'ør krigcn!

De østtyske og polskc veje havde været tem-
melig ujævnc, så vi var sp:endt på al åbne kas-

serne, men allc modeller var helc, og vi gik i krigL .1,.:::r ii, - :,,:- :' - ::
I l:::. i' i..-.-- :- - :- -.
j:r:r-\=.i- -:.-:
-:1:.:\1.,:.- .-.
l:i- - l:l: Prrnut: : ::.

Wroclaw Indoor International.
Polen, d.29/6-l/7 1984
Foruden fritflyvningsredaktøren og dennes frue
vovede Hugo Ernst sig til at tage med til Polen i
den sidste weekend i juni for at flyve en interna-
tional indendørskonkurrence for mikrofilmmo-
deller (FlD) i den store Hala Ludorva (folkets
hal!).

Vi startede kl. 04.00 torsdag morgen d. 28. ju-
ni med fuldt drøn på motorrcjen med kurs mod
DDR, idet vi havde tilrettelagt turen omkring
Berlin, derefter ned til Cottbus red den polske
grænse og så r,idere til \\'roclas, hvor vi regnede
med at være hen på eliermiddagen eficr ialt 840
km. Forud var dog gået inrenie forberedelse med
modeller, modelkasser og en massL' hurlumhej
med visa, pengerek.linc oii.

Vi havde via banken sendr srarrgebyret i for-
vejen og regnede ikke med ar fa problcmer ved
grænseovergangene. Øsrtlskernc var høflige og
venlige, og vi kunne nøjes med ar iibne en enkelt
modelkasse ved grænserne, hrorintod polakker-
ne ville have, at vi skulle tvangsr ekslc 75 dollars
hver. Det nægtede vi med henrisning til rores
bankkvittering, der viste, at Ii allerede havde

I{:,:,, Ert::r h! Ltnc Korsuaard.følger opmærksornt et drama højt oppe i den koktssale hal
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med trimningen. Her viste det sig, at vi skulle
helt op på 1,5-1,6 mm motorgummi for at få
modellerne helt op under kuplen, men så gik det
også så nogenlunde både for Hugo og mig. Hu-
go havde bygget nye modeller ligesom jeg, men
vi skulle virkelig vænne os til at sætte så kraftige
motorer på modellerne - motorrørene kunne
dog godt holde!

Første konkurrenceflyvning var fredag og sid-
ste søndag med to starter pr. dag. Der var 42 del-
tagere fra 9 nationer, USA, Belgien, Vesttysk-
land, Polen, Tjekkoslovakiet, Jugoslavien, Ru-
mænien, Ungarn og Danmark. Der var opstillet
borde i hver ende af hallen til deltagerne - med
navn på og stole til. Man fik udleveret sit start-
kort og ved at aflevere det til konkurrenceledel-
sen blev man råbt op og fik tildelt to tidtagere -
når det var ens tur. Et system, som fungerede
perfekt ligesom arrangementet iøvrigt. For at
undgå kollisioner måtte der kun være fem mo-
deller i luften ad gangen, men kollisionerne ind-
trådte dog alligevel.

Hugo og jeg startede forsigtigt med l-i1 r ninger
på knap 20 minutter, men i anden periode saise-

de vi noget mere. Hugo blev her den anden dan-
sker over 20 min. med 24:.11. mens min så ud til
at skulle komme over 30, men efrer knap 26 min.
endte modellen i tæpper en l7-18 meter oppe.

Om lørdagen regnede vi kraftigt med at for-
bedre os, men alligevel bler'28:00 det bedste for
mig, mens Hugo forbedrede sin personlige re-
kord til 26:43 - godt Hugo! Iøvrigt var det et
par spændende flyvninger, da vores modeller
kolliderede og rørte ved hinanden i godt et se-

kund. Vi fik tilbudt omflyvning på grund af
sammenstødet, men det afslog vi, da tiderne
egentlig var meget gode. I denne runde løb Popa
fra Rumænien fra alle os andre med en flyvning
på 34:36 og hans anden flyvning her om lørda-
gen bragte ham sikkert i spidsen for konkurren-
cen: den var på32:32.

Luften i hallen forandrede sig hele tiden. Efter
at have fløjet de 28 minutter gav jeg lidt flere
omdrejninger og fløj med samme model. motor
og propel i næste start kun 2l min. Hugo 'arse;:
også lidt mere, men matte noje! meC l{ rcr::.

Lørdag aften bød på lidt hlg,eeli_r: iem\æ..
som dog endle mat med en lang spa'Sseretur,een-
nem b1'en for at finde rilbage til hotellet, med
vestll'skerne som rejvisere, hvilket de dog ikke
høstede megen ære af! Vi gik forholdsvis tidligt i
seng for at give den hele armen på de to sidste
flyvninger om søndagen.

Da dagen oprandt, startede vi at sprænge
mange motorer, og det endte egentlig ikke med
nogen forbedring. Jeg fik dog min næstbedste
flyvning i sidste start, den så særdeles god ud, li-
ge op under kuplen, hvor den holdt sig længe,
men så fik den vel nærmest nedvind og landede
midt på gulvet efter 27:10 - noget skuffende!
Hugo sluttede med 22:36.

Efter at have pakket sammen gik vi hen til re-
sultattavlen, hvor vi måtte konstatere, at Popa
vandt med sammenlagt (de to bedste) 67:08, for-
an Kemeny fra Ungarn med 62:52 og Bud Ro-
mak, som stille og roligt havde lusket sig op på

trediepladsen med 6l:10. Hugo fik 5l:24 og jeg
55:10, og det rakte til henholdsvis 24. og 18.
pladsen.

Ved præmieoverrækkelsen var der flotte præ-
mier til de bedst placerede, mens der var diplo-
mer, børnetegninger fra byens skoler og souve-
nirs til os andre.

Selv om vores placeringer var beskedne, var
det alligevel et dejligt stævne med masser mulig-
heder for at hente inspiration, få nye ideer mm.
Der var over 200 mikrofilmmodeller af alle faco-
ner og former. Der var også mange unge mikro-
filmflyvere, hvilket man ikke ser så ofte.
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Under konkurrencen havde vi masser af tid til
at gå rundt og snakke med de andre deltagere, og
det var dejligt, at Popa og et par andre rumæne-
re kom hen og hilste på, de havde åbenbart hørt
noget om, at vi i Danmark var begyndt at fl)rye
med FID-modeller!

Ungarerne fløj fantastisk godt og havde et

fortrinligt holdarbejde. De fik fire mand blandt
de otte bedst placerede - imponerende. Som vi
andre trak de motoren op uden for modellen,
men i stedet for at hægte den på modellen med

det samme, satte de den på en >ladestok< og sat-
te lørst motoren på ude pa ,\tartsledet. DL'an-
rendte nogle .marte O-rinS:. :J m3n r!'ntnrcr:
kan ia mr.t..:er 3.i L1n::ei\:::n ij:T:ii:3i-.::Tti-
l::e:-.. H:,:c cg rc-: :..'. :::;; c:: =: l::,'-,:: G
:ilic ir'l a:-<:.:-::.. ;: :\;. l3:: .::. :-3'3 .ili:
:.,J: ir::;.1,i...

\lin kone nød hele opholdet, hjalp med at ta-
ge tid - og tik strikket adskillige længder. Hugo
fik specielt en god kontakt med en polak, som
rundhåndet uddelte vodka, og det var iøvrigt
meget morsomt at høre de to bemeldte herrer gå

rundt under hele stævnet og snakke dansk og
polsk og tilsyneladende forstå hinanden udmær-
ket. Vi havde en del danske papirflag med, som
vakte begejstring, når vi uddelte dem som >beta-

ling< for en eller anden tjeneste.

Ude på gangen til hallen blev jeg en gang nær-
mest >overfaldet< af en Leck Walesalignende
polak, han ville et eller andet, men jeg fandt
egentlig ikke ud af, hvad det var, men da jeg

nævnte ordet >dania< (dansker!), flød han nær-
mest over af begejstring. Han trykkede min
hånd i mindst 5 minutter o,a snakkede og snakke-
de o,e kom til slur ind pa fodbold, så vidt jeg

kunne iorsta. Han rar helt lra den af rørelse, og
j:-r r31 131i L'eræget.

Slr:ii : iæn:n gsl.j r ril de kommende verdensme-

iie:.ia'ce; ra: \onkurrencen velegnet, man fik
en masii rræning i at bedomme propel og mo-
tor, omdrejninger og drejningsmoment osv., at
det helt gode resultat udebler', bekymrer mig ik-
ke så meget, modellerne er lige så gode som de
andres, så vent bare til VM i oktober!!!

Jørgen Korsgaard

Tre superstars, fra venstre: Morar (Rumænien) er nuværende verdensmester, Bud Romak (USA)
var verdensmester i 1976 og Popa (Rumænien) vandt i lVroclaw. Det er Romaks modeller.

Jørgen Korsgaard reparerer en krop under Hugo Ernst's bekymrede blik



Ji lland:.lagEt 198.1. \ andel
d, -.-8, juli

: :- l- , ',;-..:ir sa,gde under briefingen: >Hvis

-:- ,: :..'-!;r. cier ikke er tilfredse med dcn mådc,
., -,:.:ilcr :ri€Vr€t på, cr det bare ærgcrligt for
-rlil ....1(

\len dcr var nu ikke grund til at ærgrc sig ovcr
noget. .lcg var godt nok cn af dem, som helst
havde sct, at Jyllandsslaget var blelct cn syv-
startskonkurrence, når vcjret nu var til dct. Men
årrangørernc vurderede altså, at de flestc I'orc-
trak cn fem-startskonkurrence med bedrc tid til
socialt samvær og snak.

Der har vist aldrig værct så mange mennesker
til et .Tl,ilandsslag - omkring 80 dcltagcre fik
skrevct tider på omkring 130 startkort. Dcr var
deltagcrc lra Sverigc. Tyskland, Holland og
Norgc. Vcjret rar dr.iligt - rigtigt )olnntcrvc.ir
med sol om søndagen, lncns skyerne holdt solcn
væk clct meste af lørd;rgcn. Vinden var hclc tiden
sva-rr - desr'ærrc rar rinclretningen ikkc hclt hel-
dig om søndagen, hvor dct specielt i de sidstc pe-

riodcr kunnc v:ere ranskcligt at holdc nrodcllcr-
ne på sclve flyvefeltet. Irorbar,sendc fa modcller
sarnedcs dog eltcr konkurrencen, og af dis\c fa
rar dcr kun cn eller to, som ikke bler,fundet at

-sommcrlejrdeltagernc ugcn efter.
Det cr- hclt unruligt at rcferere en så omf attcn-

de konkr.rrrcnc; luld\ticncligt, så de folgcndc be-
tragtningcr :k:rl r.:':r iielrr.or.r.t illu'tlltion e1. :l

ger I

.i;ll l. :-

Før da havde han kun droppet 22 sck.
i;1A eller A2-eks. blcv cneste klassc, hvor der

blcv bchoi' for et f'l-v-of f . Hele 30 dcltagcrc f1øj

mcd, og ai disse nåcdc fire at llyve nra\ i alle fem
pcriodcr. En lcrntc, Ccrhard Wiibbcking fra
\ie.ii\.li.r:rii. i:ir-t;il."id.tc n.'ritlcle aliar at

r,,ltlcl. .\ltgc We:tcrrnann, Henning Nyhegn og

Pctcr Buchrvald, som ikke alen!- cr tcrnriksrlgcr
al Cuds nåde, men ogsa har en modcl, der kan
glide fra det meste andet, sonr findcs hcr i ian-
dct.

Al ekspert bl*' vundet af Hans Rrnrussen.

clrr er lormand J'or Iclorn \lodeltllrcklub red
Iirrl-:rl':Lr. IJ.:;t. lt:tr irt'tallerel fq1..s1k1oq i ;i6
H,' \1.,',-.,.: ::; \,-:;:t'i... o: 11.i:1 iiir-lr.dc \ir-

''.lr,tr'i'$$,$.:i.rirrrÅ'ili!! $* i ,.\ i,l

vq#å$ ,6.

o ,,:-;-

Rudi Zch-fro Ve.sttysklund ndede dest'ærre ikke ot.fii.sirt 5. sturt i FIC t'crl aret.s J.tllrtrtt/"ltt':

dC(la)..(llrlikkr.,:Tl1r-.!.\1:l'.,.r:::r:ljt.-: t:,'- .:...,'., - ::-: . - :1.,::.'::a.i-l \.,t :(,:..,-t'

FoIli}!.:!.j:i]j:!r.'.:':-..:..''.'-.'.-:::...':'...-:-.-j.,]':...'']'.:..j....

la!u!-L. Hc1::-1il; \.tIi.ri:-..i'.'t -t l-i.:. i..::.rl \,':-- :,,-.: : :1.:,r:::l:;l: .,r. -lJ :.:- :-.'.-a,::- :,:,;::1,;,.:. i1 Cri.:lil.ii ilOlnl Ifl SlCfige. SOm

.Agncr trickke sig tilbagc indq'n 1or:te \tarr. \ala- trrl:tc. Jt inAn_sr. \Ar læt pa at gOrc dL'iI:clskab. ,\l brglnder bler ortra iundet mcd luld tid
dcs at kun tre fløj. Fem andrc harde kun ct drop - og l'lcrtc at dis- Den præsration srod Niel: \lartin Sorenscn for

Karstcn Randrup Larsen var med for første se skyldtes den bcrygtcdc Vandel-startbane- I hælcne på ham kom Keld Kristianscn og NIar-
gang i ristnok næsten fire år - og han l1øj som tcrmik, der f.eks. kunnc snyde en så garvet kon- tin Vennevold fra l-cmvig-egnen. Dc to herrer
dengang: sikkert, uimponcret og mcd f in for- kurrcnccflyver som ['inn Bjerre. På nicndcplad- gjordcsigtidligere bcmærket med noglc fincAl-
Itcmmclsc for at vielgc dct rigtige starttidspunkt. sen kunne man findc ct af vores størstc talenter modeller på sommerlcjren i 1982 - o-s nu var de
Hart. ntanglendc rutinc bctød dog, at han kikse- - Jcns Peter Larscn fra Taulov. Jens Peter fløj altsa tilbage igen og liste, at de ikkc blot bygger
dc ci yri| oFrr'ininscr. .alcdes at nrodcllcn kun -elinrrcnde - han var ikkc helt heldig nted ter- pient, men sandeli-c også r'cd, hrad deres model-
lloi ir; nr.,icl Lr! rr) nrjn(ilc gode. Dct var ikhe mikkcn oln lørdagcn, nrcn søndac prikkcdc han
nok til :rr llir::r T,rt: ()r.t:e r tra forrtcplad.en. stillc o-s roligt tre marcr ind. Str:ctt Agner nåtte trcekke sig tilbage.l'ra FIC'
Tonr \.1 .l.'::.,. -., .,:-:-::-l:.r1.;l: elier Kar- l'il cle algørcnde llyvningcr gik Pctcr Buch- konkurrencenpgu' hut'ari'

)- -: ll.-,.: ::1. .T:1. .i11.113,'!tltC Cr lOl tiden
. : :. :-.-!:.r'. j: . Ilcit ltiLil Itt\ dL'

' ' ' 'i: ::'

;..r:5 nr:::.:
sonr 6 r:rin. j

\\'aketrrl;i.., , .-..- ..:-. .,,i1-:i.:.1,t. i::ti!: i.:i;liL-
disse rar kLui ,. .-. -. '1.--- ::. :,-.:l:.-.; t.-::i lilt .c1,. rlar. Pctcr Btrclrrrald
Cunthcr KL-nts: :.. . , - -.:..'.:r lrr:-i -.rt rar drrlig udiOsning rned stall,
rænt mcd l'!'nr ::.,:.,- - -' :" :t..-it : ri:lclig iuit, sa,\agc \\'estermann forsøgte
bl.a. verdcnsrne:i:. L-- .-- .. . i : .,tiltntc lull som Pcter. Desværrc bler.Aases

I -- r
Xa .-i\^t"'"t:Ni. ''"'i
*
iL€
'-i1

de to starlcr og ril.itir ::,. , - -- ,- --
Si ein Olstad lra \or.:r -- - - - _ _

men hans cnc drop \.1: .-r " -.. - .

kund (i summe periode r1,, .,

han kunne alligevel holi; .,:.;,::: .,

passendc afstand ned ril Erii. h.:...-.
plad\cn. Frik fløj den rrtrr::.., .

model, nrcrr var iLkc hclr rill:r; - .

præ:talioncr. Bjarnc Jør-ue n.crr :'.r.
re - kun ct sekund eftcr Erik. O_:

måske spørge, hvorfor .Tens Kri:iiiti
var mcd i toppen? Jeg rna dr.s\trrr.'
målet sta ubesvaret - mcn Jenr',,:'..;::.;tir-
tlyvning pii kun 23 sek. tydcr pa, ar hrit ::.r: h.ri'i
problemcr nred sine mckanismer i dcnne .r:rrr.

...il..ning ogsa darlig, og da hans modcl desuden
:;l.rr:claclende la i lidt dårligere luft end Peters,
:r.,irc han nøjes med 212 sek. mod Pctcrs 233.
Hrnnrn-s N1'hegn cirklcdc stadig, cla dc to andre
;,-rtrcicllc-r rar landet. nrcn så udløste han sin Blue
i}rd i cn pra-stluld katapultudløsning. Lulten
..:rr rlog ikkc meset merc cnd ncutral, og da Blue
Bird'cn ikke er nogcn cncstående stillcrcjrsmo-
il.'1. blcv dct kun til en tredieplads nrcd 183 sek.

\lcn cn rneget tilfrcdsstillende udgang på A2-
konkurrcnccn. N'Ian kunne selvfølgclig undc Aa-

-cc at rinde - han cr snart bievet nutnmer to i

mangc konkurrcncer: D\,1, vårkonkurrcncc 2,

.11'llandsslaget og ugcn cftcr i somnrcrlcjrcns A2-
konkurrence. Men der givcs ikke ved dørr-ne at'

'.-.Igt .: .t r.''llil::.i
:: :,::Y:' ' I _l;.:iar :

,+
Gixi

ådff
i'.*;

'.,,. "" $ , .' "'. .i$i..
i: .1:r.::i'. \
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ler skal bruges til.
Keld Kristiansen havde også en A2-model,

som han ikke brugte. Det var Torben Bak fra
Taulov sikkert glad for, for så var der 6n min-
dre, der kunne forhindre ham i at vinde A2-beg.
Torben fløj flot, men kiksede desværre i sidste
start, så hans resultat kun blev knap 700 sek.,
mens det burde have ligget ca. 100 sek. højere.
Jesper F. Jensen også fra Taulov tløj sig ind på

andenpladsen foran Kristian Vilmann, der fløj
fire jævne resultater, før han viste sine virkelige
evner med et max i sidste flyvning.

Afslutningsvis kan det lige tilføjes, at Flem-
ming Dehn Kristensen (selvfølgelig) vandt
chuckglider. Gunnar Holm og konkurrenceleder
Hugo Ernst sloges om andenpladsen - kampen
faldt ud til Gunnars fordel.

Men - som sagt - det er håbløst at referere
en så stor konkurrence som denne. Lige så håb-
løst som det er at flyve i den, når man ingen no-
deller har ...... E,n situation, som Steffen Jen.el
stod i, indtil fem minutter før første periode ':i-
løb. Først da ankom hans modelkas:e i sel.l.:a'r
med en brødebetynget Peter Ra:mussei. D<i
kunne forekomme temmelig ureriæ:.iigi. a.: ie:
lykkedes Peter at flyve mar i fo1.1s .i;;1. ;1s'n.
Steffen måtte nøjes med ca. det hair e med en al-
deles utrimmet model. Skal ri ,elemme detJ

Til gengæld vil vi huske Jlllandsslaget 1984

som en dejlig konkurrence. Tak til Taulov Mo-
delflyveklub, fordi de arrangerede, og speciel
tak til Hugo, Erik og Erling, der lod være med at
flyve med, for at vi andre kunne få så gode for-
hold at flywe under som det var muligt.

Per Grunnet

Chuckglider: l. Flemming D. Kristensen 233 sek., 2. Cunnar
Holm 194 sek., 3. Hugo Ernst 189 sek.,4. Jens Peter Larsen I l9
sek., 5. Claus Bo Jørgensen 99 sek., 6. Mikael Ernst 86 sek., ?.

Kjeld Kristiansen 8l sek., 8. Finn Bjerre 37 sek.,9. Jørn Rasmus-

scn 2.1 sck. Al beg.: l Nicls lt'lartin Sørensen 600 sek., 2. Kjeld
Kristi.insen 5.19 sel.. 3. I{artin Vennerold 470 sek.. 4. Richard
Han\en,15l sek., 5. \lichael Blåbjerg Jensen.1.11 sek.,6. Hen-
ning Sørcnlrn J?.1 scl.. 7. Kåre Elgard Rx.mu'.cn .113 sel., 8.

Ale\andcr O[c (D) jr5 ::1.. 9. t. l:rl !i IJ]::..r i-l-1..1.. l(r. Ole
Bro Nrelsen jil -:i.. ll. Ol: K::\::i.:i. l: R:r: \: l:...r
lll \el.Alek\.: !- H,i.R:..:::-..-: {r .:: : Ll-':::H :
(S) 59.{.cI.., I Poul Er:i C::..:.:.-: r':. .:.. . I .: :-- : ::'
rck.. 5. \larccl iol.z-.. i59.:i {l bei.: - :i'::.::. :-.
scl . 2 Jc.ler F. Jer.e:6jl .:i.. l. ii:..: :. \ -.-,.:: a - .-i
{. l,rr}--rr l)}rri.'.: :ia -i.. i. t.-:: i;. -, -,. j;< .-: ^

.lan Pcder\en -191 !.1.. r. JJn Sl.u3: lr-l -e!'. A2 el\. (FlAl: I

Peler Bu.h\\ald 9txl - lE0 - :ll seL.. f. Aage \\'e.lernann 90t)

+ 180 + 212 \ek..3. Henning Nlhegn 900 + 180 + ltl3 sek.,.l.
Peler Rasmussen 900 + 99 sek., 5. Reimund Brinker (D) 863

sek., 6. Finr Bjerre 851 sek., 6. Cunnar Holm (S) 851 sek., 8. Per
Crunnct 826 sek..9. Jcns Peter Larsen 825 sek.. 10. Susannc

Schmidt (D) 808 sek., ll. Gcrhard wobbeking (D) 802 sek., 12.

Steen Agner 800 sek., 13. Hans Wilkening (D) 788 sek., 14.

Claus Bo Jørgensen 78? sek., 15. Steen Hermansen 782 sek., 16.

Konkurrencekalender
l/8 Stillevejrskonkurrencer Eremitagen

12/8 Høstkonkurrence l, distrikt Vest,
Vandel

l7-19,/8 Free Flight Days in Poitou, Thouars,
Frankrig

22/8 Soko Cup, Mostar, Jugoslavien
25/8 Izet Kurtalic Memorial, Livno, Jugo-

slavien
2'7 / 8-2 / 9 E}'/', Livno, Jugoslavien
8-9/9 Eifel Pokal, Ziilpich, Vesttyskland

16/9 Sjællands Cup, Ringsted
23/9 Høstkonkurrence l, distrikt Øst,

Trollesminde, Hillerød
DM
Jysk Mesterskab, Skjern
OM-F klubmesterskab, klasse A, St.
Højstrup, Odense

29-30/9
'7 /10

t4/10

: -:.\-. :l-.. P-_rr:::: ,.-:-a:_::: :. :

Pieter de Bocr (NL) 779 sek., 17. Thomas Køster 775 sek., 18.

Finn Dahlin 770 sek., 19. Jiirgen Helbing (D) 761 sek., 20. Allan
Ternholm 715 sek.,2l. Karsten Kongstad 709 sek.,22. Jørn Ras-

mu\sen 635 sck., 23. Friedrich Wilkenirrg (D) 675 sek.,24. Mar-
.:l l.\,ui..671 iek.. 25. \'.gar \L'ring (N) 671 \ek.,26. S!ein
.1 " ar. ::: r\rarr- ..i..l- Ci- -:.::r i-, C,rr::{: ..\..l\- Oic

2l/10 Palle-Cup, Trollesminde, Hillerød
28/10 Høstkonkurrence 2, distrikt Vest

4/11 Flyvedagskonkurrence, decentraliseret
4/ll Distriktskonkurrence, distriktØst

(Hillerød) og Vest (decentraliseret)
ll/ll Høstkonkurrence 2, distrikt Øst,

Trollesminde, Hillerød
1l/ll Distriktsmøde, distrikt Øst, Hillerød
17 -18/ l1 Udvidet landsmøde
25/ll >Sidste flyvedag<, St. Højstrup,

Odense
2/12 Distriktskonkurrence, distrikt Øst

(Hillerød) og Vest (decentraliseret)

EM-landshold 1984
Det høie startgebyr ved EM i Jugoslavien d.

27 /8-2/9 har nok \'æret kraftigl medvirkende til,
ar kaplober om landsholdspladserne har været
lernn-ieiig iamt. Kun i -\2 har der foregået noget,
der mindede om kamp om pladserne - og det
viste sig, aI de tre eneste, der virkelig ønskede at
deltage, blev de tre, som udtagelseskomiteen pla-
cerede bverst på listen.

I wakefield fandt komiteen kun Bjarne Jør-
gensen værd at udtage, idet man mente, at de
øvrige wakefieldflyvere havde fløjet så lidt, at
der ikke var grundlag for at udtage flere. Da
Bjarne ikke ønskede at deltage og da ingen andre
har meldt sig, bliver der ikke danske deltagere i
F1B.

I gas havde ingen fløjet ved danske konkur-
rencer i det sidste år, så udtagelseskomiteen kun-
ne ikke udtage nogen. Thomas Køster og Tom
Oxager ønskede dog at deltage og går dermed
ind på holdet.

FIA: Per Crunnet
Henning Nyhegn
Finn Bjerre
1. reserve: Thomas Køster
2. reserve: Aage Westermann

FIB: Ingen deltagere

FIC: Tom Oxager
Thomas Køster

Konkurrenceindbydelser
12lE: lfustkonkurrence l, distrikt Yest
På skoleferiens sidste dag afholder distrikt Vest

sin første høstkonkurrence på Fllvestation Van-
del.

Der fl1ves alle klasser.

\..." ;.-.-: - .:... Cl,F1B,: - :--:-.' j...-.... I -r
.:r. .: S;:.: f,--: '1..:=i,\ .-': .rt. .: !:.r (:-:.=:.11.:r .

-1. Bla::i -I,.:!::::: lll ::r.. j. I c:.r: Do:-i: rD, !r'i .i!.. 5.

Eril Jakobien 805 iel., i. Franl -qeja (D)'.15 i€k.,.t. Jen! B.

Krislensen 7ll \ek..9. Frank Dahlin 669 sek.. 10. Krislian H.
Andersen 62.1 sek., I l. Gerril de Kryuff (NL) 610 sek., 12. Ulrich
Sommcrfcld (D) 559 sek., 13. Vegar Ncring (N) 480 sek., 14.

Torstein Bjørnstad (N) 423 sek. D2 (FlC): l. Tom Oxager 862

sek., 2. Karsten Randrup Larsen 844 sek., 3. Rudi Zch (D) 605

sck. Wasp: l Mikael Ernst 98 sek. CO2: l. Philip Andersen 125

sek.

Jyllandsslaget skal være en afslappet konkurrence. Her demonstrerer Erik Jakobsen, at del lil
fulde lykkedes den orrangerende Taulov-klub at nd dette mål i drets konkurrence.
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Fritflyvnings-t'nionen :: ;en danske
landsorganisai jon : r: n-roJelllf i ning
med fritfl!r;r:: :.r::-,,:r. Unionen er
tilslutrel Ktr:--::-:,: D:r.k Aeroklub og

Fid J r:: i L.: .\::...-.: -lr : q ue I nternationale.
Ar:ko:.:::-; ;:.. r': : -r: j uniormedlemmer er
1(i{-} !.:.. :r: .-niormedlemmer 220 kr.
ln;::.:;-.; .\er r ed ar indbetale kontin-

:J:..!: ::. -:.:.rnen. iekretafiat.

Bert] rellesformand:
-l::r. B. Kristensen
Cardhojen i,
-!69t1 Haslev
Tli. 03-69 5l 88

Distriklsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
TIt. 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest Jor Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Næsbyhave 66, 5270 Næsby
Tlf. 09-18 02 30.

Fritf lyvnings- Unionens sekretariat :

Steffen Jensen

Alborggade 17, 5.rh., 2100 Kbh. Ø
Tlf. 01-26 08 36.

Giro: 7 13 95 35.



PiaCsen er aben lra kl. 9.00 og skal forlades
kl. 18.00. Kl. 9.-15 er der briefing med opllsnin-
_:er om periodeanlal o_s -varighed, startsted og
:lp ere_eler ioi rigt.

Tilmelding er nødvendig og skal være fremme
senest d. 6. august lil'.

Bjarne Jørgensen
Næsbyhave 66, 5270 Næsby
Tlf. 09-18 02 30

Tilmeldingen skal omfatte navn, adresse, klasse
og CPR- eller pasnummer. Alle, som skal ind på
flyvestationen, skal tilmeldes uanset om de fly-
ver eller ej.

Ifølge vore normale retningslinier for konkur-
renceafvikiing kan konkurrencen ikke aflyses
pga. dårligt vejr. Men man kan selvfølgelig alli-
gevel ringe til Bjarne søndag morgen kl.
7.00-7.30 og høre, om han mener, vejret er til
flyvning.

1619: Sjællands Cup, Ringsted
Denne konkurrence afholdes af Modelflyveklub-
ben Sølvpilen i Ringsted. I skrivende stund fore-
Iigger der ingen oplysninger om arrangementet

- bortset fra, at det bliver til noget!
Det forventes, at der skal flyves fra en plads i

nærheden af Ringsted. At konkurrencen er åben
for alle, og at der flyves alle klasser.

Konkurrenceleder er Peter Buchwald, der
modtager tilmeldinger og giver nærmere oplys-
ninger på tlf.03-64 33 88.

2-1 '9: Høstkonkurrence l, distrikt Øst
Nonkurrencen afholdes på Trollesminde/Favr-
holn red Roskildevejen lige uden for Hillerød.

D:r er briefing kl. 10.00 og første periode s!ar-
t:: kl. ltl.30. Det er planen at flyve 5 starter i l-
tine: q:ritrC:r. men vejr og vind kan naturligvis
.it,ui - *;!-:.

u:- ir..\ :--: klar.cr.
er Hc'nning Nyhegn, som

::,. c: r derli,qere oplysninger.
..rrr-S.30 kan man ringe tii

29-3tl 9: DanmliL.n-.<-rc :.krher
D:: r a: :":, ::
rkulle :.ii.i:.:.
\ t\t :t! ! d_-:\:

d:r eåuiis:.:

Konkurrencekalender
5/8 Haderslev Cup, Hadersler', græ: el,.

asfaltb.
8-919 DM 1984, alle klasser, Københain

16/9 Høst Øst, København, alle klasser
30/9 Høst Vest, Aalborg, F2A, F2B, F2C.

D/C, G/Y
6/10 Gauerslund Speed, F2A

14/10 KM, København, alle klasser

Til udtagelse til EM 85 i klasse F2D (FAI-com-
bat) gælder følgende konkurrencer: Windy Po-
kalen, Limfjordsstzevnet, DM, Høst Vesl og
KM.

FAI kalender
4-5/8 Dutch combat International, Holland,

F2B, F2D. Alternativ dalo 11-12/8
l8-19/8 Int. CL-Comp., Belgien, F2A, F2B,

F2C
24-26/8 Vår Kupa, Ungarn, F2A
l-2/9 9th Int. Combat Contest, Belgien,

F2D
6-9/9 MBZ Cup 1984, Breitenbach, F2B,

F2D
9/9 Coppa d'Oro F.A., Italien, FzA, F2C

1'7-22/9 VM, Massachusetts, USA, F2A, F2B,
F2C, FzD

21-23/9 Nograd-Kupa, Ungarn, F2B
6-7 /10 Europa Cup, Utrecht, F2A, F2C

Konkurrenceindbydelser
8-919: DM
DM arrangeres af Windy og afholdes i Køben-
havn. Yderl. opl. tilsendes klubberne snarest.

16/9: Høst Øst. København
Det er med stor glæde, at de fælleskøbenhavn-
rk; modclflrrcklubbsr hcrmed indbvdcr til hcr.i-

r:i -i:r:i;: t -i d. i6. .il":rt:lL-a:. ::.: .: ::,,:-:

på Sjællani. D::
skrirende stunc.
medlemmerne af :i:
lorhåbentlig i iobei a:

Sekretariatet kan eii:
den som tingene allilare:.

7/10: Jysk Mesterskab, Skjern
Konkurrencen finder sted på Skje::. i:;. ..---
dag d. 7 . oktober fra kl. 9.45, hr or i;: ;: :: .-
fing ved det sædvanlige mødested. Er Ce : :.-:.:.
gang, du flyver i Skjern, så kontakt konkur:::.-
celederen inden stævnet vedrørende møde.ici:..

Der flyves i de sædvanlige klasser og srarrge-
byret er 10,- kr. for seniorer og 5,- kr. for junio-
rer. Der er præmier til begynderklasserne.

Vandrepokalerne medbringes af sidste års rin-
dere eller sendes i forvejen til konkurrencelede-
ren.

Hvis vejret tillader det, vil vi flyve l-timers pe-
rioder med evt. fly-off kl. 15.00.

Aflysning kan meddeles på tlf. 07-35 l'7 6'7 fra
kl. 7.00-8.00 på konkurrencedagen.

Af hensyn til præmieindkøb bedes skriftlig til-
melding sendt senest 3/10 til konkurrencelede-
ren:

Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Ttf. 07-35 t7 67.

. ::::' -::-a\i...i_::ltrlhand-stilmeldin-
::- ::- : : --:r:::l c: l-i,- kf . pr. mand pf .

-1:II !,rl

1{ 1' ; }!Fb<nh3rn: \lesterskabet 1984

S. :: .. .-::: :::: :il :æSOnenS SpOrtSlige højde-
:-:.. :. : :::--:_: N,:'oenhavns Mesterskabet, som
J:t :r .t: :-=..;.itrbenhavnske modelflyveklub-
:.: .:. :---':-:_: _:i.-:de hermed at indbyde til. Vi
gi.:::: :. -:. ai se modelflyvekarnmerater fra
n-:: L-_: :,.:: i:i dette traditionelt store stævne d.
l-1. oi.:..:::. hror vi sætter punktum for den
mince::ge 19S-1-sæson.

Dr'r i11res som sædvanlig i alle klasser kl.
10.00 pa ,cræs-set på Amager Fælled og ca. kl.
l2.Otl pa asialten på DSB.

Seneste lorhåndstilmelding d. 10. oktober til:
Henrik Strøbæk
Augustagade 24,4.tv.,2300 Kbh. S

Tli. 0l-55 07 93

eller den 14. oktober på banen.
I tilfælde al tilstrækkelige forhåndstilmeldin-

ger vil der blive opkrævet i5,- kr. pr. mand pr.
klasse og indkøbt præmier.

Er,entuelle pokaler bedes medbragt i velpudset

stand.
I tilfælde af interesse vil der blive arrangeret

kaffebord i Comet's lokale efier konkurrencen.

Iine-nringr-Unionen (Cl-unionen) er
::: i::..ia landsorganisation for mo-
::'.:l;.:::- :::d linestyrede modeller.
L:..--:;:. :: ::.-.-:iat Kongelig Dansk Ae-
:11i.-: - -: i::.:r:ion .{eronautique In-
:er;=::r.-,".;. . \:. i ..::i ngentet er I 25,-kr.
for d::e,..:. :::-!::I.it:r. \ledlemskab
kan og.a urti.:. _r:rtcrr :lLimeldelse i en

af d.' Llunc::. J-: J: ::.-.:,::J: unionen.
Nærmere LrDl):i::-:a: :::ln ias fra
unionens sekreiaria:.

Bestyrelsesformand:
Asger Bruun-Ancier.e;:
Gl. Nyby'vej 29, Esk::r.
5700 Svendborg
Ttf .09-2270 92.

Bestyrelse iøvrigt:
Team-race pilot Luis Petersen

Østergårds Alle 28, 2500 Valbl
Tlf. 01-30 05 5l

Combatpilot Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.rv., 2450 Kbh.
SV
Tlf. 01-46 28 64

Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Ttf.02-17 66 62

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Ttf. 04-52 51 0l

Combatpilot Uffe Edslev
Hertzvej 61, 8230 Abyhøj
Tlf. 06-25 78 l I

Modelfl yver Han. Rabc'nho-i

ll6rl.1-'l.11rr q'; -l\. -\:{l \ :1..1,'::.ip
T -_ ,r- 'i . ^i

Linestl rings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.0l-35 37 51.

Giro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf. 07-22 50 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03-62 68 37
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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 F6d6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 150,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et luldt 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), Gejsingr ei

56, 6640 Lunderskov, tlf. O-i--iS -iS
83, bankbestyrer Flemmin-s Pciei-
sen, Nuserne (næstfornrand). ij;r.'t-
tør Erik Jepsen, KFK. tan,il:;g;
Bjørn Krogh, NFK. rcpr;:.:n::;::
Walther Nyborg. .A\lC. nro_::.rn:-
mør Preben Norholm. \lidtjl sk
Mfk., fuldmæ,etig Ole \\'endelboe.
RFK.

Sportsligt udralg:
Programmør Preben Nørholm,
Codthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Per Andreasen
Tambosundvej 33, 9220 Aalborg
Tlf. 08-15 74 60.

Sv,æventodeller
Lærer Philip Emborg Jenscn
Kirke Allrt J6, l.th.. lE[X] Skir r'

Trf. 07-52 18 36.

Skalantodeller
D1 rlcge Hu;-,' D*r:i,.r:
Tinghusrej 16. 96{t F;::r
Tli. 0E-63 J0 {r.

Helikopterntode!ler
Landbru-e\medhiælper Rasmu; Lar-
sen

Ladelundvej 69, 6650 Brørup
Tlf. 0s-38 32 98.

Hobby-udvalget
Jørgen Petersen
Anemonevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf. 02-17 6l t0.

Flyveplads-udvalget
Bankbestyrer Flemming Pedersen
Hovedgaden 15,'1260 Sdr. Omme
Tlf. 05-34 l8 33

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf.06-22 tt 15.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
l\'løllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretarial:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf. 06-22 63 19.

Giro: 3 26 53 66.

Nye kontaktadresser
Tre klubhr'r he:- i".: :.' i.c:iaktadresse, og de
kommer hc::
Østj.r'sk .\Jrr:i.._''....: ...r.t. \ . Palle Iversen, Ndr.
Statio;r.".'' i. i-li D"ugard, tlf. 05-89 50 80.
SÅag.'r: RC-.\.:.^. .. Srend Hjermitslev, Iver
Kri::;:--::.-rl- r. 9i90 Skagen, tlf. 08-44 59 79.
R.t ,\[,'::...'._,;:..,:zå. r. Henning Sørensen, Sko-
..:..::-:. -!. \':::ing. 8660 Skanderborg, tlf. 06-
yl -3 i..

-{-certifikater
j9i ,lo:rn \losbjerg Madsen, Vestfyns Mfk.
:9-< H:nning Andreasen, Dronninglund Mfk.
J95 Henning Keseler, Nordvestjysk Mfk.
*9- Keld Hansen, Vestsjællands RC-klub
i9S Johannes Svaneborg, Dronninglund Mfk.
199 Jorgen Larsen, Thy RC-klub
500 Philipp Emborg Jensen, Thy RC-klub
501 Jesper Grauting, Esbjerg Mfk.
502 Arne K. Madsen, Jysk Luftcirkus, Spjald
503 Kjeld Simonsen, Jysk Luftcirkus, Spjald
504 Frederik P. Frederiksen, Jysk Luftcirkus,

Spjald
505 John B. Jacobsen, Jysk Luftcirkus, Spjald
506 Jørgen Winther, Nuserne
507 Claus Bernhard, Vestsjællands RC-klub

Stævnekalenderen
Man bør bemærke, at der er nogle fly'tninger af
stæ\ncr pga. udc'fra kommende omsr;:ncicirl-
ci;r O-: :,:;lC:i:tgu:. S! -i-.r\ ar'\:-la::iJ:.:: ,:l;.:-
.:::. : -, .:i::-.

EM kunstflyvning i Belgien
Til orennævnte konkurrence, som finder sted i
dagene ll-16,29 kan evt. interesserede tilskuere
få lderligere oplysninger ved styringsgruppen.

Indbydelser:
l2lE: DM Jumbo Skala
Københavns Fjernstyringsklub inviterer i år til
DM i Jumbo Skala søndag d. l2/8 på KFK's
flyveplads ved Soderup. Der er briefing kl. 9.00,
og startgebyret er sat til kr. 50,-. Tilskuere er vel-
komne og der vil blive mulighed for at købe for-
friskninger på pladsen. Tilmelding må ske sna-
rest muligt til John Borgen, tlf. 0l-88 l2 03.

K.F. Kls
f tyveptods

Officiel stær nekalender
Dalo Stærne. opllsninger, konlaktmand

4-5/8 Srdjysk International Fly for Fun, T. Liithje, 04-46 78 42
4-5/8 NM kunstflyvning, Vandel, Gunnar Andreasen, 08-4692 e
5/8 Fly for Fun, Herning, Jens Søndergård,07-1472 0l
12/8 DM Jumbo Skala, KFK, John Borgen, 0l-88 12 03
l8l8 Skala Træf, Frederikshavn, Jørgen Simonsen,0S-42 97 69
l8l8 Opvisningsstævne, Spjald, Jan S. Jansen,07-38 15 83
18-19/8 DM Højstart, AMC, tæller til NM 85, VM 85, EM 86, Pokalkamp 84, Walter Nyborg,

M-22 l5 2t
l8-19/8 DM Kunstflyvning, Brønderslev (A + B + jumbo), Rolf Kjelgaard, 08-82 50 80
l9/8 Heli-Træf, Sæby, K. Elversøe, 08-46 40 26
l9/8 Træf for små RC modelfly, Holbæk, Preben Davidsen, 03-43 73 76 (reservedato 18,28)
24-26/8 Fly-Camping Træf, Arrow Toftlund MFK, Arne Friborg , 04-83 20 93
25-26/8 DM Stand-Off skala, AMC, Kurt Hammersholt Pedersen, 06-29 40 7l (reservedato 8-

9/9)
26/8 SMSK 2 Meter Cup, Ernst Nissen Thomsen, 02-45 41 39
l/9 AMCJumbo-Træf, Århus, J. K. Hansen, M-17 7078
l-2/9 Toptræf & Vingtræf, Viborg RC Klub, L. Pilegaard, 06-61 59 51
2/9 Als Cup (højstart), tæller til NM 85, VM 85, EM 86, Pokalkamp 84, Torben Krogh,

M-43 30 74
8/9 DM Skrænt, Thy RC, tæller til NM 85, Pokalkamp 84, Jørgen Larsen. 07-97 13 63

(reservedato 9/9)
9/9 DM Helikopter, Herning, Jens Søndergaard,0'l-14 72 0l
9/9 Luft-Cirkus, Sønderborg, Peer Hinrichsen,04-42 55 73
16/9 NFK Open (skrænt), tæller til NM 85, Pokalkamp 84, Bjørn Krogh, 02-18 70 94
22-23/9 Falcon Cup 1984 (kunstflyvning A + B + jumbo), Olav Nielsen, 05-55 50 35

23/9 SMSK Højstart Cup, Ernst Nissen Thomsen, 02-45 1l 39
30/9 Mols Cup (skrænt), tæller til NM 85, Pokalkamp 8.1. \\'alter Nyborg, M-22 15 2l

(reservedaro l4l10)
6-'7/10 Helikopterseminar, Kroager, K. H. \ielsen, 05-88 5-1 5.{
7/10 SMSK Skrænt Cup, Ernst Nissen Thomsen. 0l--15 .{l 39
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18-19/8: DM kunstflyvning
Brønderslev Modelflyveklub arrangerer DIvI i
kunstfllvning 1984 på flyvepladsen Sdr. Engvej.
Der flyves i klasserne A, B og Jumbo, og startge-
byret for hver enkelt klasse er 100 kr. Ønskes
deltagelse i mere end 6n klasse, er slartgebyret
150 kr. Startgebyr samt dommersedler afleveres
ved briefingen, der afholdes lørdag kl. 1i.30.

Lørdag aften arrangeres spisning i ølteltet og
udgiften hertil er kr. 45,- pr. person ercl. drikke-
varer.

Der er mulighed for campering på pladsen al-
lerede fra fredag aften. Der kan købes pølser,
suppe mm. både fredag, lørdag og søndag.

Tilmelding skal ske senest d. 1318 til Rolf
Kjelgaard på tlf. 08-82 50 80 og ud over de sæd-
vanlige oplysninger om frekvens, flytype osv.
oplyses tidspunkt for ankomst (fredag/lørdag)
og antal personer til spisning lørdag aften.

OBS: Da det er vores erfaring, at kunstflyv-
ning har lidt vanskeligt ved at fange publikums
opmærksomhed i længere tid, har vi tænkt os at
arrangere lidt >spas-flyvning< i pausen mellem
første og anden gennemflyvning. Så hvis du har
en ældre model, der godt kan klare et par skram-
mer ved l.eks. ballonflyvning, bedes du med-
bringe den. Deltagelse her giver iøvrigt en ekstra
;h,:.,r :o: lidr præn:ichøst.

\f ;: . ciii-: lrii:en. Brønderslev Mfk.

lE-19 E: D\{ i høi.tan
ir ,. ll ,:

\ \l c_: P..i.=-i,.':.:.::..
T:ir-:,:::g Lsj qr;l:, s;:ing om na\ n, RC-num-

6131 1.g irekrens lil \\'aiter \1borg, Visselbjerg-
rej l. Sl50 Ega, rli. 06-22 15 2l senest den 15.

august.

1918: Heli-Træf
Sæby Modelflyveklub indbyder herved til Heli-
Træf d. 19. august. Med træf mener vi hyggeligt
samvær med udveksling af erfaringer mrn.
Hvadenten du er begynder eller ekspert, så mød
op med dit isenkram og lad os få en leererig dag.
Du er velkommen til at ankomme lørdag, idet
der kan camperes på pladsen. Vand kan fås på
nærliggende gård, men toilet forefindes ikke. In-
tet deltagergebyr. ØI og vand kan købes på plad-
sen.

Sådan finder du flyvepladsen: Kør sydpå fra
Sæby ad Solsbækvej ca. 4 km. Så til højre ad
Dyrhedevej, ca. lz km. Derpå sydpå ad Ørhede-
vej også % km.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Knud Elversøe, 08-42 49 55 eller 08-46 40 26.

24-25-26/8: FI1' Camping Træf
Arrow Toftlund lrlodelflleklub indbyder her-
med til Fly Camping Træf.

Programmet ser således ud: Den 2'1. o,s 25. er
der daglig briefing ki. 9.00 med rilhorende rnor-
genkaffe. Kl. 10.00-12.00 er der tlr'rning og an-
dre arrangementer. Kl. I2.00-l-{.[X] må der ikke
flyves - så der holdes frokostpause. Kl. 11.00-
18.00 flyvning igen. Om aftenen laves der er eller
andet arrangement. D. 26. er programmer indtil
kl. 13.00 som ovenfor nævnr. Fra kl.
13.00-18.00 er der åbent hus med publikum
(program udsendes).

Har du/I ferie, er I velkomne til at møde op
allerede den 20. august. Vi stiller vore faciliteter
til rådighed vedrørende flyveplads mv.

Der er ikke mulighed for campering på Ar-

rorv's område, men vi har en altale med Toft-
lund Camping, som vil -eive /ar'ør-priser til RC
piloter med gyldigt medlemsbevis til RC-unionen
eller DCU pas. Vil I blive længere, kan det og-så

arrangeres.
Yderligere oplysninger hos Arne Friborg, (t-l-

83 20 93.

26lE: SMSK 2 meter Cup
SMSK indbyder igen i år til et uofficielt DN{ i 2
meterklassen på Stensletten. Der er briefing pa
Stensletten kl. 9.00, og der vil blive fløjet to run-
der efter de normale 2 meter-regler, så vi regner
med at slutte omkring kl. 16.00. Der er praemie
til de tre første samt vores vandrepokal til vinde-
ren.

Tilmelding samt betaling af startgebyret på

25,- kr. kan ske på giro 175 31 55, SMSK, Tjør-
nehusene 20,26m Glostrup eller pr. check med
oplysninger om RC-nummer, frekvens samt
navn og adresse.

Sidste tilmeldingsfrisk er den 18. august (post-
stempel).

l/9: AMC Jumbotræf
Under massemediernes bevågenhed indbydes der
til AMC's efterhånden traditionsrige jumbotræf
på flyvepladsen ved Lystrup.

Skala- og kunstflyvningskonkurrence afvikles
i sindigt tempo.

For:kcllige lorlriskninger kan købes på plad-
-. \: :::' .,rl i:r'r blive arrangeret grill-party

I
l-2/9: Toptræt og Vingtræf
Viborg RC Klub inviterer hermed til Toprræi i

Viborg den 1. september 1984 og til Vingrr.:f
den følgende dag.

Toptræf er ikke et konkurrencestæ\'ne, men
en showagtig opvisning i, hvad der rører sig in-
den for RC-flyvning. For de helt ustyrlige er der
dog indlagt lidt )limbo-ræs(.

Alle typer modeller med og uden motor fra
mini til jumbo er meget velkomne.

Toptræfs formål er at vi mødes så mange som
muligt under afslappede forhold for at lære hin-
anden at kende og få inspiration til nye model-
ler, fllveprogrammer, byggemetoder etc., samt
ikke mindst at bidrage til at såvel publikum som
lokale politikere og embedsmænd får et bedre
kendskab til sporten og dens udøvere.

Forplejning i større målestok må I selv med-
bringe. Ø1, vand og pølser kan købes på pladsen.

Vingtræf flyves d. 2. september efter regler.
der ligger meget tæt på de norske Vingtrefl--re,e-
ler. Disse kan rekvireres fra arrangørerne. eit. i

lorbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding kan ske skriftligt eller telefonisk

inden konkurrencedagene til Niels Oie Skor,
Malurtvej 13, 8800 Viborg, tlf. 06-62 96 0,s eller

til Lars Pilegaard, Teglmarken 65, 8800 Viborg,
tlf. 06-61 59 51.

8/9: DM i skrænt
Thy RC-Klub indbyder i år til DM i skrænt i
Hanstholm. Alle kan deltage, også nybegyndere.
Vi haber at se jer i Hanstholm lørdag d. 8. sep-

rembcr til briefing kl. 9.00. Husk, at søndag er
reserr edag.

\lcdesred på parkeringspladsen ved cam-
pingpiaisen i Hamborg. Startgebyr er 40 kr. Til-
meiciing ul Jorgen Larsen, Hjertegræsvej 3, 7700
Thisrec. rli. 0--9r I 3 63. Seneste tilmelding tors-
dag alten.

9/9: D\l helikopter
Midtj.vsk \lodelflyrekiub atlrolder DivI i flyv-
ning med helikopier på modelf-llrepladsen ved

Skinderholmvej, Hernin,s. Starttidspunktet er
kl. 10.00 sønda-s d. 919-8r. Briefing kl. 9.30.

Startgebyret er 40,- kr. Tilmelding senest d.
4/9-84tll Jens Søndergaard, tlf. 07-14 72 01 eller
07-10 t2 75.

Modelflyvepladsen og tilhørende faciliteter er

til rådighed fra fredag d. 7/9 fra kl. 18.00 for
evt. camping.

9/9: Luftcirkus Sønderborg
Hermed har vi fornøjelsen af at invitere til stæv-
neweekend lørdag og søndag d. 8.-9. september.
Vores luftcirkus atvikles med publikum søndag

d. 9. september kl. 14.00.
\Ien allerede da,een forinden regner vi igen

nei il::nse piloier til en dag, hvor der rigtigt
i.::. :l:i: ::; ::i a: udr ek:lc erlaringer. snakke og
:l'.r:. - .-::";::- ::.,:-t:t:: i I n.ied en lremvisning
i: . --::: ::; i:-::.oi:.; o; cn ll,l-:geii-* sottlttrcn-

Oi:. rc;;"_qen ei der in llFning til kl. 13.45

med briefing ki. l3.l-i.
Til frokost er klubben rært ved et beskedent

traktement.
Mød op - og få et par gode dage og vær med

til at vise publikum vores dejlige hobby. Vi hav-
de ved sidste stævne ca. 3.000 tilskuere.

Plads til camping forefindes. Siden sidst er ba-
nen udvidet til det dobbelte. El-spil haves.

2319: SMSK Højstart Cup
Da vores højstarts Cup i år ikke tæller til Pokal-
kampen 84; NM, EM og VM har vi besluttet at
flyve den efter 2 meter-reglerne, således at der
bliver en klasse for 2 meter modellerne og en for
modeller over 2 meters spændvidde ogleller flere
funktioner.

Vi indbyder derfor til en rigtig hyggekonkur-
rcnce søndag d. 25/9 kl.9.00 på Stensletten.

Da ii t11r'er begge klasser samtidig, kan man
i*.ræ:re kun tilmelde sig den ene.

D.: e; nr.emicr i begge klasser. Tilmelding

'ar:: :-::iing at starigebl r kr. 25,- kan ske på gi-
ro i -: 3-r -ii. S\ISK. T.iornehusene 20, 2600
CLrii:il: :l-:i r:- checi med opllsninger om
RC-nu:::;:s:. rlas::. irckren: samt navn og ad-
faS:r'.

Sid:..-

30 9: \Iolr Cup
.{arh;. \1.r:;i:-,se Club indbyder hermed til
skr.:::ko:li,rrr::lcen \lols Cup. Vi mødes den

-:0 9 k,. 9.[{ (re.ervedag 14/10) på P-pladsen
ied Kai,: SlLrisruin (nær Rønde). Startgebyr kr.
-10.-. Ko;rkurrencen tæller til NM og Pokalkam-

Tiimekling til Walter Nyborg, Vissebjergvej 8,

8250 Ega, t|l. 06-22 15 2l med oplysning om
narn, RC-nummer og frekvens senest den 2619.

6/10: Heli-seminar
Sommeren er gået, og vi skal planlægge, hvad
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der skal satses på næste sæson.
Efterårets seminar vil blive for de lidt mere

øvede, alle er selvfølgelig velkomne, men vi vil
nu bevæge os frem til helikoptere, som kan lidt
mere end blot flyve. Vi skal i gang med den mere
avancerede flyvning.

På programmet er klargøring af apparatet til
kunstflyvning samt gennemgang af de mest al-
mindelige kunstflyvningsmanøvrer. Disse man-
øvrer vil vi gennemflyve sideløbende med trim-
ning og justering.

Seminaret finder sted på Østervangsvej 9.
Krogager, der ligger syd for Juelsminde. Semi-
naret begynder lørdag d. 6. oktober kl. 13.00 oS

slutter søndag ca. kl. 17.00.
Der er overnatningsmulighed i medbragt sor e-

pose. Der kan fra lørdag aften købc's sni!-:::-
brød, sodavand, øl mv. Morgenmad .rnc:_: li..
9.00 med kaffe er incl. i geblret på 15.- rr.

Tilmelding til K. H. Nielsen. rlf. O5-SS 5-{ -<{

senest en uge før. Pga. indendor: olai:in:ngei er
deltagerantallet begrænset ril .a- ltl.

Konkurrenceresultater
JM kunstfllvning d. 12,5-E{. Haderslev
Kldsse,4:
l Peler Chri'!.n!3;l (nli. Sir:i.l.r. \luliiple\

OS lloJ-r) 3.000,0p1.
2. Bent Hanien(\el\1.. Simp:rp. \\'ebrr6lLS) ....... 2.813,4pt.
l. Hennin-q Juhl (:.1\ 1.. Rt trbe. Enia 120.1-l) ...... -.. 2.623,2 pt.
-1. Erik N!marl (selrl.. S:mprerp. OS 6l m. gear) .....2.468,8 pt.
5. Jortr So\so (Torna!to. \lulliple\, OS 6l) ............. 2.017,3 pt.

Klosse B:
l EjnerHjorr (Dirdy Birdy40, Futaba, Webra40) ... 733,0pt.

Jumbo kunstfltvning:
l. JensOlsen(Laser200, Digicont,WebraBully) ..... 548,0pt.
2. HansP. Nørgård(Zlin526,Digiconr,Quadra35) . 409,0pi.
3. Erik Nymark(Zlin526,Simprop, Webra90)........ 379,0pt.

Vejret var fint og tørt, men med lidt blæst fra
sydvest.

Da det var det første stævne i ar med det n1e
program og de n1e modeller. r'ar det spændende
at se, hvem og hrad der dukkede op o_s ar se.

hvad de kunne.
Deltageranrallet iar bskeden:. idei cier kun

var tilmeldt 6 i klasse Å. -1 i Jumbo og I B-pilor.
En var tilmeldt to klasser, men blev lorhindrer i

at møde op.
Den beskedne deltagelse skyldes nok, at man-

ge endnu ikke var blevet færdige med deres mo-
deller. Andre holder sig tilbage for at vente og
se, hvordan det rigtige udstyr ser ud, inden de
selv investerer i grej (de går glip af en masse træ-
ning).

En del led også af mangel på træning, fordi de
først i dagene lige inden stævnet var blevet fær-
dige med deres modeller, og enkelte prøvede
først at flyve programmet for første gang under
stævnet. (De klarede sig ikke så dårligt endda).
Det viste sig også, at alle sammen blev bedre og
bedre for hver flyverunde.

På grund af den dårlige vejrudsigt for søndag,
hvor der blev spået regn og blæst, enedes man
om at gennemføre alle fire flyvninger om lørda-
gen. Vi var færdige omkring kl. 19.30, hvorefrer
præmieoverrækkelsen fandt sted i det nærlig-
gende cafeteria, hvor vi også festede bagefter.

Eneste uheld under stævnet var et par motor-
stop og et havari, da undertegnede i forsøget på
at udføre den sidste manøvre i sidste flyvning var
nede og kysse jorden.

Systemet med skriverkarle fungerede udmær-
ket. Vi regner med at nogle af disse vil møde op
til næste dommerkursus. Da der er mangel på
dommere, benyttede man piloter fra de andre
klasser til at dømme. Ligeledes var alle piloter og
officialt gode til at give et nap med ved arrange-
mentet.

Maskinerne i jumboklassen havde ikke ændret

58

sig meget, da det var velkendte modeller, der
mødte op. Vi hører tit om nogle virkelig udmær-
kede og flotte kunsifllr nin,esmodeller. som skul-
le findes rundt omkring i landet. \'i undrer os

bare over, hrorlor så Iå a: disse dukker op til
konkurrencerne. (D-;r :: rel ikke iordi ejerne ik-
ke tør fl1're meJ d:nt.

I A- og B-k.::s,:: i:.: i:: ::l gengæld en masse

nvt.
Der ra: :: ;:r lC ;n -modeller (husk at disse

skal -iur.:.'-:o:l<s;-.de:. selr om de vejer under 5

kg). D:... iealor3i manglede en smule i ydelse,
nr:li.:: .:rre:: sklides, at de knap var tilkørt, og
:: =.4l :klt: har de fundet den rigtige propelstør-
::-s: :i: maskinen endnu.

En l0 cm' mot.or med lang slaglængde og en
:r.:.j ,eear klarede sig også ganske udmærket.

Llden fra firtakterne var mere behagelig at
høre på, selv om støjmåleren viste, at de kun lar-
mede 2-4 dB mindre end en normal totakter.
Xonkurrencen mest lydløse var en 6,5 cm' We-
bra Speed med et almindeligt resonansrør og
som var gummiophængt. Den måltes til kun 96-
98 dB.

Maskinerne er blevet større, hvilket er en for-
del, hvis man kan holde vægten nede. De små
maskiner fløj for hurtigt og var tit uden for 60o
rammen eller for langt borte.

De fleste af modellerne havde en tendens til at
være for tunge, og så kniber det med trækkraf-
ten i de lodrette stigninger. Skymasteren havde
en rimelig god kombination mellem vægt,
trækkraft og fart. Bl.a. landede Peter Christen-
sen flere gange ganske få sekunder før tiden ud-
løb. Ejner Hjort

SM skrænt, 20/5 l9E4
l. Bjørn Krogh (Raja, Robbe Promars) ........,.,.........5.898 pr.
2. Nils Wium (Speedy Gonzales, Robbc lvars Re\) ...... 5.827 pr,

l. Kim Zacharia..en(R3jf,, IjLil3bd) ...........
-1. lleniik H\iJ:l...ii (Rf,1r. Ro:r. \1::i R:\)

JM skrænt. Thisted d. 3ll5-E4
KiuJ H.b.rård (Tåifun ll, \luhiplex)
Kl.f I r:r:j.:r tlenrlh. \lul0plc\)
B-'r:: Lrogh (Raja. Ronbe Promars Rex) ...........
Jin. EriL Holm (Taifun Il, Robbe \tars Rer) ......
Jorgen Larien (Spica, Robbe ]lari Re\) .....,......
\rlr \\'rum
Philipp Emborg Jen5en ..................
Henril Larsen
Keld Sørensen

10. Anders Dahl Nielsen ...
I 1. Mads Hebsgård

..2.988 pr.

..2.929 pt.

..2.925 pt.

..2.875 pt.

..2.805 pt.

.. 2.760 pt.

..2.152 pt.

..2.706 pr.

..2.686 pt.

..2.588 pt.

.. 2.534 pt.

..2.493 pt.

5.191 nr

i.l i. .:

12. Jan Abel

Vi mødtes ved campingpladsen i Hamborg. Ef-
ter vejrudsigten skulle det i overvejende grad
blive vind fra østlige retninger, så vi kørte ud til
østskrænten ved Thisted, hvor der var meget lidt
vind, ca. 2-3 m/sek. Vi måtte vente til sidst på
formiddagen, før vi kom i gang med konkurren-
cen.

Vi kom i gang med første runde i ca. 4 m/sek.
og startede på anden runde, men vinden faldt til
ca. 3 m/sek., så vi udsatte 2. runde en times tid.
Derefter fik vi fløjet 3 runder mere. Det begynd-
te at regne i 4. runde, så vi udsatte starten på 5.

runde en halv time, men da regnen holdt op, var
vinden drejet 45 grader skråt på fra nord. Vi af-
brød konkurrencen og kørte til Hamborg for
måske der at kunne flyve nogle flere runder, men
der var overhovedet ingen vind.

Konkurrencen var dermed afsluttet og med 4
runder, som der skal til for udtagelse til NM. Vi
sluttede på campingpladsen, hvor resultaterne
blev computerberegnet. Da Bjørn Krogh er fra
Sjælland, blev det Jens Erik Holm, der fik en

tredieplads. Thy RC-klub

SM kunstflyvning, Hillerød d. 2/6-E4
Klosse A:

Bent Hansen {selvk., Simprop, Webra 61 LS) ...,..... 3.000 pt
Pcter Christensen (mod. Skymaster, N'PX, OS 120) . 2.980pl
Jorn So\.!r .

Erii \r:::.:i
.................... 2.529 pt

S\l skræn: BJ 'bl:r en noge: besiærlig afiære.
rni:il de: eirer en del kor:el og iorgæres runde-
iorsøg endelig ii kkedes ar t'inde lokalireten, hvor
rind o,e skrænr matchede, nemlig østskrænten
r,ed den store grusgrav ved Lynge syd for Hille-
rød. Skræntvinden er her ligesom ved f.eks.
Rahrskrænten ved Hanstholm ret turbulent og
til tider præget af termik, som især ved lavere
vindstyrker får opdriften til at variere. Heldigvis
var vinden kraftig: 9-13 m/sek østlig med en
streg til syd, dog i sidste runde ØSØ.

Pga. vanskelighederne med transport og tid
blev de oprindelig l1 tilmeldte reduceret til kun 6
konkurrenceivrige piloter, som til gengæld nåe-
de 7 runder før den højredrejende vind blei' for
skæv til skrænten. Unge Nils Wium viste allere-
de fra start, at det ikke blot gælder om ar \ære
heldig med vinden, men sandelig ogsa om at ud-
føre præcis teknisk fly'vning afpasser efrer de
skiftende forhold. Leif Petersen-konstruktionen
Speedl' Gonzales med tlaperons og Eppler 178
profil kom virkelis ril sin rer under disse forhold.
Efier seks runder, heraf fire med 1000 points, lå
Nils klart i front. \Ied kun 6n runde tilbage var
sejren faktisk i hus. - Og dog, den gamle ræv
Bjørn Krogh, som havde fløjet støt og konstant i
seks runder, lik de 1000 points i sidste runde, og
hvad værre var: kun 865 points til Nils. For fjer-
de år i træk kunne Bjørn så slæbe )gravstenen(
hjem til gravering med tandlægeboret.

For uindviede kan oplyses, at vandretrofæet
til SM-skrænt består af en jættetung fedtstens-
plade med stativ. Præmieoverrækkelsen måtte
foregå ved parkeringspladsen, da konkurrence-
leder Børne Cramer Hansen pure nægtede at
bære præmierne ud til skrænten. Præmien for
bedste tid - 50,3 sek. - gik til Nils Wium.

.......... l.816pr.

..........3.000 pt.

......,...2.684 pr.

Junbo:
l. Hani Peder Nørresård ..-..-..--. ................... 380pl

Nordsjællands Fjernstyrings Klub afholdt SM i
kunstflyvning på pladsen i Hillerød. Alle fire
runder blev afviklet samme dag, da deltageran-
tallet kun var 7. Vejret var rimeligt godt, men
dog med lidt regn ind imellem.

Der var et par gode konstruktioner, bl.a. Bent
Hansens hjemmekonstruktion med en 10 cmr
Webra Long Stroke og Peter Christensens Sky-
master, l89o større end >normalt< og med en OS
20 cm' 4-takts motor i næsen.

Dog kan man konstatere, at >de gamle<
kunstfly kan flyve det nye vendeprogram, men
dog ikke i samme rolige tempo som de omtalte
fly. Finn Lerager

Nyt fra styringsgruppen
for kunstflyvning

Junior-stunt
Styringsgruppen gør opmærksom på, at man i
forbindelse med Arrows Weekend-træf d. 25.-
26. august om lørdagen afholder en konkurrence
i Junior-stunt, hvor vi håber at se så mange pilo-
ter som mulig.

Junior-stunt-programmet kan gennemfllves

fortsættes side 60
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Robbe DProgo(, minipris ............ kr. 995,00
Robbe resonnansr,il 7,7 cm - 15
cm, minipris ......... kr. 185,00
Robbe Multilader, minipris ........ kr. 188,00
Robbe Baron GP best. nr.3851
RC-helikopter m. kollektiv pitch,

Robbe Compact flernstyri ngsan læg
med 'l servo, minipris ................. kr. 520,00
Robbe Supra PMCS fjernstyringsanlæg
incl. akku og 1 servo, minipris ... kr.3.490,00

Multiplex ROYAL mc RC-anlæg med
POM-system, incl. 1 servo .......... kr.3.845,00

e.*"'ø,&

W
w-å

dddn

665,00
675,00
999,00
890,00

59,00

MINI.PRISER
Graupner Taxi I med OS 35 motor,
samlet minipris ........................... kr. 885.00

Graupner Duo med OS 35 molor,
sam1etminipris...........................kr. 900,00
Graupner Trend med OS 35 motor,
samletminipris...........................kr. 942,00
Graupner Volksplane med OS 35 motor,
samlet minipris ........................... kr. 875,00
Alle OS-motorer: + 20o/o

Graupner "Herregårdssættet(,minipris kr. 1.960,00
Graupner Varioprop C4 fjernstyring,
minipris ................ kr. 575,00
Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
minipris kr. 1.'165,00

Graupner Helimax helikopter tri 6.5 cn":
motor, nr.4607, minipris kr. 3.360,00
Graupner Helimax helikopter til 10 cm:
4-takt, nr.4608, minipris kr. 3.560,00
Graupner Playboy hel ikopter,
nr.4612, minipris . kr.2.450,00
Graupner Bell222, nr.73A ......... kr. 4.475,00
Graupner Bell222, nr.98 ............ kr. 1.560,00
GraupnerGyroSensor, NEJ-100 kr. 995,00

3.kanals ljernstyringsanlæg med udskif-
telige moduler, kan udbygges til
7 kanaler, minipris ...................... kr. 995,00

El-slarter, minipris......................kr. 435,00

GraupnerTaxi ll. minipris .......... kr. 705,00
Graupner RC.UHU. minioris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy. minipris .......... kr. 412,50
Graupner Elektrofly. minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50

d*###Hffi**'

= = *--:-

Graupner Ultra, minipris ............ kr. 628,00

Y,*_ø,1"

Graupner Mosquito, minipris .... kr.
GraupnerSoft Fly. minipris ....... kr.
Graupner ASW 22. minipris ....... kr.
Graupner Thermik. r:rnrpris ....... kr.

Brændstol 20/80. pr'.5 iiier

Diverse HEGI-MODELLER sælges for ca.
halv pris. Ring og hør, hvilke modeller vi kan
tilbyde!

Reservedele til lly. biler. helrkoptere mm.
normalt på lager.

Graupner Amateur ll, minipris ... kr. 352,00

$€4:j' dt<:>

RobberCharter(, minipris ......... kr. 365,00

minipris kr.2.850,00

fiEt*fi*

Ring og spørg om de ting, du ikke tinder i annoncen! Vi sender overalt!

MINI HOBBY
TÅRNVEJ 303, DK-2610 RøDOVRE - T|f.01.41 50 46 svarer hverdage kt.8.00.21.00.
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, f redag 12.00-20.00, lørdag 10.00-14.00.

Vil du være medlem af RC-unionen? Det kan vi klare fordig, hvis du henvenderdig iforretningen!



af stort set alle motormodeller, som kan starte
og lande på jorden. Se reglerne i Modelflyve Nyt
nr.2/84.

Nyt fra styringsgruppen
for skalamodeller

Som nævnt i Modelflyve Nyt 3/84 nedsattes på
dommerseminaret i april et udvalg på tre mand,

hvis opgave det var at skitsere et forslag til en ny,
lidt lettere skalaklasse end den nu internationalt
dominerende F4C. Begrundelsen for oprettelsen
af en lettere klasse er et ønske om at få et bredere
udsnit af vore skalainteresserede ud til konkur-
rencer - ikke just for konkurrencens skyld, men
mere for, at man ved den slags lejligheder virke-
ligt får sammenligner en selv og sit grej med an-
dre(s). Vi ved, at der lindes en masse dejlige ska-
lamodeller her i landet, og vi ved også, at der er
stor interesse for at rise det frem. Denne viden
har vi fra aftroldelsen af vore skalatræf.

Udvalget har kaldt den nye klasse >>Dar-

skala<. Udralger har rilsendt styringsgruppen et
ret detaljerer udkasr mht. krav og bedømmelses-

regler. Pointtildelingen er som i anden skalasam-
menhæng fra 0-10, men der opereres med bety-
deligt lavere K-faktorer end i F4C. Jeg ville ger-
ne offentliggøre bestemmelserne i deres helhed,
men vi er i styringsgruppen enige om, at vi gerne
vil i personlig kontakt med hinanden før offent-
liggørelsen. Af geografiske (og økonomiske) år-
sager ser vi hinanden sjældent, men vi forventer,
det sker til DM iÅ,rhus iaugust. Der kommer så-
ledes en mere udførlig redegørelse i næste num-
mer af bladet. Klassen bliver naturligvis ikke
indført før i 1985. Hugo Dueholm

Opslagstavlcn
Opslagstovlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke-forretningsmæssige køb- og salg-an-
noncer af modelfly og tilbehør til modelflt.
Annoncer for ikke-modelfllr'egrej smides
uden videre i papirkunen, Redaktionen
bortredigerer skånselsløst pladskræ,.ercie
beskrivelser af effekterne. udbredi brtz a.i
rosende tillægsord og alt ondet, der ii;i:e er
nødvendigt for at give et rinteliet indtr-vk a-i

tilbuddene. Indsenderne bliter ikke orien-
teret om vor evt. redigering i deres tekster.

Denne grove medfart af de indsendte an-
noncer kan kun forsvares med, at annoncer-
ne er gralis.

Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en måned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Mariendalsvej 47, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til
allerede indsendte annoncer modtages ikke
under nogen omstændigheder pr. telefon.
Utydeligt skrevne annoncer og annoncer
uden afsender smider vi uden tøven direkte i
papirkurven.

Sælges: QB 40S RC-beglndermodel med 6,5
cmr Webra motor, 7-kanals Craupner RC-
anlæg. 3.500,- kr. Peter Kristensen, 06-6293
36 eft. kl. 16.30.

Pilot QB 20 H næsten færdigbygget RC-mo-
tormodel + alle resterende dele og tegning i
org. emballage, uden motor og hjul, til salg.
Lars Bo Biilmann, tlf . 09-64 13 22.

Profil 4, velflyvende kunstflyvningsmodel
sælges for 600 kr. Webra 6l F Speed, 350 kr.
08-31 15 03 (Ole).

Sælges: 35 MHz Futaba FP-6JN m. 4 ser-
voer og to modtagere. Smith Miniplan m.
OS 80 4{akt, flyveklar. Globetrotter m. OS
30, flyveklar. Byggesæt til Cosmo 3. El-star-
ter. Multilader. 2 resonnanspotter til 10 cm3.

OS 2l FSR. HP Gold Cup m. baginds. Div.
andre småting. 09-31 69 lQ (Finn A. Jensen).

1,76 cmr FSR-motor sælges m. kunstflyv-
ningstank. Aldrig brugt, 200 kr. 0l-53 57 60
(Kjartan).

Helikopter, flyveklar, uden motor sælges,
kr. 600. 05-66 53 91.

RC-anlæg sælges, 4-kanals sender og modta-
ger, 3 servoer og akkus til sender og modta-
ger samt oplader. Har ikke været brugt. Pris
1.650 kr. 02-&30 74 (Kim Borch) eft. 15.00.

Sælses: Robbe Puma 1l RC byggesæt (ikke
pabeglndl). j00 kr. Combatfly m. Super
Tigr,: 30 B motor, 375 kr. Ny og ubrugt
T:rurder Ti_ser 25 III motor, 450 kr. 06-31 70
-_1 (Dan).

Robbe Delmo m. påmonteret 3-hjuls under-
.rei og mek. mirer samr l0 cm' Webra
C:ra:ro:on rnotor. Sarnler kr. 900.- - kan
er:. .æl_se. iel:. Gi-Jl iE 9l (Claus).

Direrse s.ælgs: Ce.sr:a l-- Carcii;ia; m. OS
.10, .{mateur m. OS 10, Elektro-Fll ikke fær-
digbygget, Piper PA l8 byggesæt, alle
Craupner. Kadi svævefly m. opsats og mo-
tor (Hegi). El-motor Jumbo 540 m. gear og
tilbehør. Gløderørsmotorer: OS l5 lidt
brugt, OS 25 tilkøtt, Webra 4O RC ny, We-
bra 61 RC tilkørt, alle m. dæmper. 23 stk.
forsk. propeller, Div. gafler, brændstoffilt-
re, beslag samt lister og finer. Sælges samlet
eller delt. Prisid6 samlet kr. 5.000,-. Bedst
eft. kl. 18.00, 03-62 61 70 (Jens).

Karan Jet Ranger helikoprer m. aurorola-
iion sælg3:. 1.000 k:. Karan n:kani\.ei.
komplet m- roiorbiade. 6{tLt k:. Fu:aoa _s}:o
m. stik for Simprop- o_e \\'ebra-RC-anlæg.
800 kr. OS 90 FSR m. dæmper, ni.. l 300 kr.
08-18 37 67 (Carl Mollerup).

Sælges: Mosquito el-svæver m. akku, kr.
800. Graupner afbryde-automatik, kr. 200.

QB 60 Monster m. Profi 60 motor, forreste
kabineglas mgl., aldrig fløjet, kr. 1.200.03-
64 83 l0 (Niels).

Falcon 56 velholdt brugt eller ny købes. Pi-
per Commanche halvfaerdig sælges, kr. 500.
Motorsvaever Carrera Optimus m. OS 2,5
cmr motor, kun fløjet I gang sælges. 08-43
29 80 inden kl. 17.30.

Webra T4 ny model, brugt i ca. l0 timer, kø-
rer som ny. Sælges for 1.200 kr. el. byttes
med god OS eller Webra 15 Speed. 08-92 41

45 (Bent).

Sælges: Top Flite Thunderbolt, 800 kr. Top
Twin Comet m. 2 stk. OS 45, 3.000 kr. Topp
Mig m. Rom Air optræk. underst., 1.600 kr.
Carrera Sportavia, 1.000 kr. Laser 200 m.

Quadra, 2.000 kr. Disse er alle flyveklare.
Desuden flg. påbegyndte byggesæt: Big Lift,
400 kr. Pilot Biicker Jungmeister 300 kr.
Robbe Cap 21, 1.500 kr. Lancaster, spv. 345
cm til 4 stk. 10 cmr, 1.500 kr. R6del Beech-
craft Duke m. AMT optræk. og cockpir-
interiør, 4.000 kr. 05-53 53 60 (John) efter
kl. 18.00.

Sælges: Calaxi lawinget kunstfly, delvis fa-
briksbygget m. Super Tigre X60SP m. bag-
udst. og resonnansrør og Rom Air optr. un-
derst., alt som nyt, 2.500 kr. Pilot Arko 30

m. OS 35, motorcowl mgl., 350 kr. SIG
Ryan Sta byggesæt m. OS 6l FSR, 1.500 kr.
Robbe ASW 19 svæver byggesæt, 900 kr.
Startkasse m. power-panel, akku, el-starter,
350 kr. Desuden div. tilbehør. Alt sælges,

helst samlet til fornuftig pris. 01-16 81 50
(Cert).

Graupner helikopter bestående af mekanik
nr. 73A (nyere model end test i nr. 3/83)
samt 2 kroppe, Bell222 og Bell Trainer. Kan
evt. ses flyve. Sælges for kr. 4.000. Graupner
Starlet, virkelig velflyvende m. OS 40 FS 4-t,
kr. 1.500. 09-17 42 35 (Bjarne).

Graupner helikopter type Bell 222 m. skala-
krop. Ekstra trænerkrop medfølger samt et
par rotorblade. Modellen er som ny med ny
type friløbsnav samt ny krop. Prisid6 kr.
6.900 incl. motor. QB l5 H begyndermodel
til 3,5 cm' motor sælges, kun fløjet få gange,
pri,iiCå kr. 350. 0-s-38 32 98 (Rasmus Larsen).

Sælgn: Galari l0 cm'. Proiile 4 l0 cmr. Cut-
las:. ringer samiet. Super Tigre 10 cmr m.
bagudst. OS 10 FSR, kørt % time. HB 25

brugt. G-Mark 2 cyl., n1'. Købes: Camle
numre af Model Airplane Nens. 01-75 82 84
(Jens Korsbæk).

PCM Digicont sælges. 8-kanal, 40 MHz m.
kort antenne, div. ledninger og kontakter,
brugt 5 gange, kr.2.500. Cessna 172, %-ska-
la, spv. 275 cm incl. Evra 30 cmr motor, kr.
2.500. 0l-17 74 4l eller 02-84 55 88 lokal 34
(Kjeld).

Sælges: 2 stk. Webra FMSI, 7-kanals RC-
anlæg m. 5 servoer og akku samt lader, pr.
stk. 1.600 kr. I stk. Quadra Q 35 benzin, ny,
1.000 kr. I stk. påbegyndt MRM Phantom,
800 kr. I stk. påbegyndt Speedy lille kunst-
flyvningsmodel til .25 motor, 300 kr. 05-73
32 35 (Hans Hammer) eller 06-41 l6 6l (Hen-
rik Hammer).

Sælges: Helt n; Honda generator, kr. 4.500
(incl. omløber og Puch-nar til el-spil). Helt
ny Chloride GL 12 marine akku, kr. 500.
Motorspil (klar iil brug) kr. 500. Elektronisk
stopur. kr. :00. 0l--15 l7 44 (Steen Høj Ras-
mussen) eit. f -i-.00.

Dead-line for annoncer til Opslagstavlen i
\fodelfiyve ,\yt 5/84 er d. 7. september!

60



TRANSMERC har det helt store udvalg
i fjernstyringsanlæg til de ganske små priser

Promars Rex
Vi har sikret os endnu et lille parti af det
kendte Robbe Promars Rex anlæg, som vi
sælger til den fantastiske pris af ..,..

KUN kr.3.250,-
Her er, hvad du får til denne superlave pris:
* 8-kanals sender
* 8-kanals modtager
* Hurtigopladelige superakkus
* Modul i sender
* Krystaller efter valg
* Frekvensflag
* Kontaktsæt
* 2 servoer
* Bærerem

- Og her er et lille udpluk af anlæggets
mange faciliteter:
* Frit programvalg
* Frit f unktionsvalg
* To indbyggece V-mixere med omskifte-

l,ched ii, Ce io'ske'ir-ce Ka.aler
* l.dbyg_ce: Cr?-,a"? cg Ex9o.e'tia.sty-

* Prå:s3^ss:,'==l=i -== ^:s: ..
* Kcnirc

siråi i n c
Drekie ser/o(ont.c
Memorymodul til frit funktionsvalg og
servoompoling
Forberedt til indbygning af superop-
tionsmodulerne: Acrobatic, Helikopter
og Universalmodul samt LCD info-termi-
nal m. omdrejningstæller og memory-
modul.

TRANSM ERC tilbud
4'kanals ljernstyringsanlæg FM 27, 35 eller
40 MHz med vendbar servoomdrejning, for-
beredt for mixer, 2 RS 200 servoer, servotil-
behør, servoholdere. kontaktsæt og krystal-
ler. Tilbudspris ............................ kr. 1.285,00
12 stk. akkumulatorer til sender
og modtager ........ kr. 144,00
Multilader ............ kr. 225,00
1 sætladeledninger....................kr. 75,00

Vi forbeholder os ret til at ændre priser. Vi tager forbehold for trykfejl i annoncen.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Ptæslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.0G15.00

0379 19 55 mandag-fredag 15.3G17.30, lørdag lukket

TRANSMERC tilbud
Multiplex Europa Sport 4/6. FM 27, 35 eller
40 MHz. 4 kanaler - kan udvides til 6 kana-
ler. Dette kvalitetsanlæg har følgende ud-
bygningsmuligheder: mixer, kombiswitch,
multinaut, lærer/elev kabel. Desuden har
senderen servoreverseri ng.
Med 2 stk. Multiplex Nano-
seryoer kr. 1.480,00
Med 2 stk. MPR 26 tyske kvalitets-
seryoer kr. 1.280,00
10 stk. akkumulatorer til sender
og modtager ........ kr. 120,00
Netlader ............... kr. 170,00

TRANSM ERC tilbud
2.kanals ljernsiyringsanlæg med 2 servoer,
incl. krystaller, kontaktsæt og servotilbe-
hør ................. ....... kr. 599,00

- så længe lager haves!

*
*

*

225,00
88,00

Transmerc er el postordrefirma, så hvis du ønsker at allægge besøg
hos os, vil vi bede dig om at ringe løÆt og altale lid lor dit besøg.
Vi sender over hele Skandinavien.



Er din
SIKKERHED
i top?
Hvis ikke, så kontakt JS teknik,
der også har sikkerhed
på programmet, f .eks.:

AFLADER til sender og modtager-
akku, så du ikke flyver med rsløve
akkueru. Forsk. udgaver lra'124,- kr.
AKKUKONTROL, der fortæller, hvor-
når du skal stoppe flyvningen med
hel model. Forsk. udgaver f ra 56,. kr.
AUTOPILOT, der styrer din model,
hvis senderen svigter eller ikke kan
nå.................. ..kr.174,-
HUSK: Sikkerhed er også et spørgs-
mål om penge. Hvad er din model
værd, og hvad vil du ofre for en hel
model?

Akkumulatorer
til model og udstyr.
Vi har akkuer fra 50 mAh til 4 Ah til
din sender og modtager og andet
grej, samt
AKKUER, tørre, vedligeholdelsesfrie
m.v. til startkassen. til Danmarks la-
veste priser.

Ring og hør - eller få emneliste til-
sendt fra

JS teknik
Uglevang 52, 1.,3450 Allerød

02-27 55 51

Tilbud fra
Hobbykælderen

2. sorterings balsaoiade' '3i x lC.ld
mm. 1.5 -2-4mr. Nu kun7..kr.a:.
plade uanset tykxeise.

Sidste chance!
Du kan stadig nå at få din nye OS-
motor med 20o/o rabat.

Hegi Piper PA18 til .10 cm3 motor.
Spændvidde 181 cm. Til 3-6 kanals
anlæ9. Vægt flyveklar ca. 3.000 g.

Komplet byggesæt kr.698,.

MFa High Sierra 2-meter RC-svæver
med styropcr vinger og glasf iberkrop

- nu kun ........ kr. 6t[8,.

El.helikopter Graupner Skylark EHl,
f ør kr. 3.1 49,-, nu ................. kr. 2.385,-

Fjernstyringsanlæg - Ring og få en
minipris

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg

Telefon 06-61 08 32

LEIF O. MORTENSEN HOBBY

\,r..-...*..*,"-*_

MODELLER TIL UNDERVISNINGSBRUG
Fritf lyvningsmodel ler
Sulieman - Fritflyvende begyndersvæve-
model, ideel for dem. der ikke har prøvet at
bygge før. Spændvidde 77 cm, plan og ha-
leplan i helbalsa ........ kr. 53,-

n1'
Abdul - Begyndersvævemodel i klasse 41.
Kort byggetid og fine flyveegenskaber. Byg-
gesæt m. alle nødvendige dele undtagen
lim og dope kr. 97,.

Skymaster - Velflyvende A2-model. ldeel
som første A2-model til begyndere, der tidli-
gere har bygget en eller to mindre svæve-
modeller. Sættet indeholder alle nødvendi-
ge dele samt tegning i fuld størrelse og
dansk byggevejledning kr.165,.

Stratos - Moderne konkurrencemodel i

klasse 42, spændvidde 1.913 mm. En velf ly-
vende model, som dog kreever nogen erfa-
ring. Byggesættet indeholder alle nødven-
dinc aata q2-:.c-^ ^. ., d S:l..g.Sg::
3a^s(:,:::,a at^ ^: kr. 1 65..

Mustala - -:: -::e'-: s,æ.:-J:: :

.. ass: i2. Ja^s< -es:s: i9E3. Spændvrcce
198 c'r. Byggesæitei indeholder alle nød.
vendige materialer i forarbejdet form. Des-
uden tegning og vejledning kr.219,.

COrmodel
Slap A'- Letbygget og velflyvende begyn-
dermodel for COr-motor, der ikke forurener
eller støjer, og som altid kan starte. Spænd-
vidde 67 cm, længde 56 cm. Beregnet til
Telco Turbotank 3000 motor. Byggesættet
indeholder alle nødvendige dele undtagen
lim, lak og motor .......kr. 77,.

Linestyringsmodeller
Little Bugbear - 0,8 cm3 combatmodel
konstrueret specielt til begyndere. Meget
nem at bygge, let at flyve og utrolig stærk.
Byggesættet indeholder plastbeklædning
og alle materialer ................ kr. 79,-

\

- \d..
HR A6 Krabat - Kunstflyvningstræner for
2,5-4,0 cm3 motor. Nem og bygge og stærk.
Særdeles velegnet til begyndere og ung-
domsskolehold. Byggesættet indeholder
plastbeklaedning ................. kr.'168,.

Akromaster - SIG-byggesæt til kunstflyv-
ningstræner beregnet til motor fra 2,5"3,2
cm3 ................ kr.174,.

Thunderbird - Denne kunstf lyvningsmodel
har 920 mm spændvidde og er beregnet til
motor på 2,5-3,5 cm3. Luksusbyggesæt med
alle nødvendige dele undtagen lim, dope og
beklædningsmateriale kr. 165,.

Polf lyvningsmodel
Wildcat - Elektrisk polflyvningsmodel af
fladkropstypen. Meget nem at flyve, kan la-
ves loops. Velegnet selv for de mindste år-
gange ............ kr. 45,-

RadlstVrede modeller

-.F--! -
-y'rl\

Lærken - Letbygget og stærk RC-begyn-
dermodel med rolige, godmodige flyve-
egenskaber. Spændvidde 122 cm. Motor 0,8
cm3. Til 2-kanals RC-anlæg. Byggesættet
indeholder alle nødvendige dele undtagen
motor, RC-anlæ9, lim og lak ............ kr.285,-

SIG Riser - 2-meter RC-svævemodel. Vel-
egnet for begyndere. Særdeles f ine f lyveeg-
enskaber. Kan f lyves med 2 kanalers RC-an-
læg .... . ... . .. kr.345,-

P.A.W. motorer

=' 
su irær af akkumulatorer, gløderør, me-

i.anolordning - så prøv en dieselmotor.

NYHED: P.A.W. 1.0 cm3. Motorydelse 0,13
HK. Også i RC-udgave.

P.A.W.0,8 cm3 ................ kr. 173,-
P.A.W. 1,0 cm3 ................ kr. 188,-
P.A.W. 1,5 cm3 ................ kr. 195,-
P.A.W. 1,5 cm3 Contest kr.225,-
P.A.W.2,5 cm3 ................ kr. 195,-
P.A.W.2,5 cm3 Contest kt.225,-
P.A.W.3,2 cm3 ................ kr.218,-
P.A.W.4,75 cm3 ................ kr. 435,-

RC-motorer:
P.A.W.0,8 cm3 ................ kr.255,-
P.A.W.'1,0 cm3 ................ kr.270,-
P.A.W. 1,5 cm3 m. dæmper ............... kr.285,-
P.A.W.2,5 cm3 m. dæmper ............... kr.300,-
P.A.W.3,2 cm3 m. dæmper ............... kr.315,-
P.A.W- 4,75 cm3 m. daemper ............. kr.465,-

TILBUD
Ved køb af mindst 8 stk. Little Bugbear er
stykprisen kun 50,- kr.
Ved køb af mindst 5 stk. Thunderbird er
stykprisen kun 148,- kr.

Vi leverer alt til undervisningsbrug. Ring el-
ler skilv elter vores prisliste over byggesæt,
motorct, brændstof, værktøi og løsdele.

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
HERNINGVEJ 94
DK.922O AALBORG øST
Tll. 08.15 97 07 ma.-fr. 16.00.17.30
Giro:9 00 00 62



Her finder
du en god
leverandør

Hele programmet lra

MULTIPLEX
RC.anlæg - motorer - lly -

skibs- og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Ttf. 06.42 58 14

KøBENHAVN

Materialer, bøger. blade.
byggesæt. værkløj .....
alt til modelbyggerel

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tlf . 0't.14 30 10
Ma.. tr. to. f(.13-17. lø. 10-12. onsdag lukket!

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 75,50125 Firenze
llalien

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tll. 02-65 23 33

Åbent hverdage 13-17,30, lørdag 9-13.00.

ODENSE

Specialforretning for modelhobby

Odense Hobby
Forretning
Vesterbro 42, 5000 Odense C
Trf . (09) 12 21 04

FUTABA RC-værksted

Det autoriserede danske Futaba-
','æ'<sieC ucjfører reparation og
s9',',3e :a a ;e Fulaba-anlæ9.

Futaba RC.Service
Magnolievangen 40. 3450 Allerød
Tft.02-27 64 20

World Free Flight
Review

Send 30 US$ 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

Calif. 9'1307, USA

VIBORG

Hobbykælderen et din specialbutik
inden for fiernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi oplylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10,8800 Viborg
Tff.06.61 08 32

Robbe RC-værksted
Vi udfører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RC-anlæg i

Danmark.

Robbe Servicecenter Danmark
'J. B:ar. Nielsen

Gartrenrænget 30. 8310 Tranbjerg
T,i. 06.29 49 20

Gælder det tryksager,
så forhør dig hos

A-OFFSET, 7500 Holstebro
Tlf. 07.41 01 00

KSS HOBBY
Mandag kl. 14-19

Futaba,
brændstof
mm.
Ring til
KSS!

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98

KøSTER DIGITAL F1A-timer
Timeren for den seriøse modelf lyver, der f lyver med fritf lyvende
svævemodeller. 100% nøjagtig, 100% pålidelig, let at indbygge,
let at betlene. Rekvirer beskrivelse - eller bestil fra:

KøSTER DIGITAL, Postbox 54, 3/100 Hillerød, Danmark
Tel. (dag) 02-26 02 00, (aften) 02.25 03 19

Cirkeline-krogen
Hvis du har planer om at indbygge en russerkrog
din fritflyvende svævemodel. så vil Cirkeline-
krogen sandsynligvis være noget for dig:
* Kan indbygges i de f leste modeller
* Hver af de f ire tunktioner kan justeres seperaf
* Al iustering foregår ved halef innen, hvorved

modellen lettere holder trimmet
* Cirkeline-krogen er billig - kr. 150,- for et

komplet sæt incl. alle nødvendige dele.

Bestil fra: Henning Nyhegn
lndustrivænget 28, 3400 Hillerød
Tlf. (atten) 02-26 35 25

Læs artiklen om Cirkeline-systemet i Modelflyve
Nyt nr. 3/84.
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Flere MULTIPLEX
nyheder 1984

CapfiOIO - veien til lultakrobatik
Endelig kan du få en sporty lawinget motormodel.
ldeel til fritidspiloterne: All-round anvendelig,
robust, kunstflyvningsduelig, handy - kan ligge i

et bagagerum.....

,- _ rr.- a T

i90 iL = l':l iG

.F

Tekniske data

Opbygning
Krop og haleparti af
forarbejdede trædele, derved
opnås en lav vægt.
Abachi beklædte skumstofvi nger,
trebensunderstel og styrbart
næsehjul.

Flyveegenskaber
Ukritisk i alle situationer,

3
smidig og godmodig.

Spændvidde 1390 mm. Kropslængde
1120 mm. Vægt ca. 2.2N g. Planareal
33,36 dm2. Planbelastning 66 g/dm2.
Styrbare funktioner: krængeror,
sideror, højderor, motordrossel.

Flyveegenskaber
Meget fin stigningsevne, flad glidevinkel, stor
smidighed, svær at otrække< for hårdt op,
kunstf lyvningsduel ig.

*#ffi

*i,
:i
1{

F Tekniske data
Spændvidde 3220 mm
Kropslængde 1370 mm
Planareal 56,35 dm'
Glidetal 1:18,4
Vægt ca.2.4@-2.600 g
uden ballast

I MULTIPLE(' hovedkatalog,
der kan købes hos din forhand-
ler (eller direkte ved os) ser du
det komplette program fra Eu-
ropas slørste og ældste eksi-
sterende fremstiller af RGan-
læg og tilbehør. Et helt kom-
plet program i RGanlæg og til-
behør, fly-, bil. og båd-model-
ler, modeltilbehør, værktøj,
materialer mm. Vi har i Dan-
mark komplet lager med dagli.
ge straksleveringer til lørende
hobbyforhandlere overalt i

Danmark og Norge. Har for-
handleren ikke den af dig øn-
skede MULTIPLEX-vare, kan
han/hun bestille den - og vi
leverer omgående.
Vort serviceværksted .klarer
evt. reparationer hurtigt og
prisbilligt. Dette er meget vig-

Planbelastning 45 g/dm'?
Styrbare funktioner:
Krængeror, sideror,
højderor, bremseklapper,
slæbekobling

tigt, når du skal vælge RGud-
styr. Også mindre ting som
servo€r o.lign. kan repareres
prisbilligt.

DMI ApS

DK-8900 Randers
Telefon: 06-42 58 15

LS 3 - en meget smuk
og høitydende svævemodel
Dens forbillede er en af de mest moderne
højtydende svævefly. Modellen er som sit forbillede
elegant, ydelsesstærk og med sportsvenlige må|.

#
*# ,*1** - _,.,.,

Opbygning
Hvid indfarvet
GFK- (epoxy) krop
i bedste kvalitet.
Abachibeklædte skumstof-
vinger, stabil og med nøjagtigt profil.

Kofiantenne til 35 og 40 MHz
Med denne antenne bliver sen-
deren mere handy og synsfel-
tet mere frit. Med denne flek-
sible og robuste antenne hører
brækkede antenner fortiden
til.
Antennen er tillidt til følgende
MULTIPLEX-anlæg: Europa,
Combi, Royal-modul, Royal
mc, Profi 2000. !

Raikkevlddeforskellen mellem I
normale teleskopantenner og
kortantenner er lille og ved nor- i
mal anvendelse uden betyd- I

ning.
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