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i over 50 år
- med det store svævefly-progrcm ,ruden hullero
DISCUS - Nyhed
Best. nr. 4240, spændvidde 4.000 mm.
Med skalanær vingegeometri, hvid indfarvet
epoxy-f ærdi gkrop, balsa-letvægtsvinger
med krængeror, mulighed for indbygning af
Teck-dobbeltbremseklapper.
Med tilbehør til RC-indbygning.

SOFT FLY
nr. 4236, spændv. 2.000 mm

AMIGO II
nr. 4219, spændv. 2.000 mm

DG 100*
nr. 4238, spændv. 2.250 mm

ASW 22.
nr. 4250, uden krængeror
n(. 4244, med krængeror
Spændv. 2.400 mm

ASW 22 Termik
nr. 4246, spændv. 2.550 mm

LS 4. - Nyhed
nr. 4228, spændv. 3.000 mm

WEIHE 50
nr. 4254, spændv. 3.255 mm

LS 6' - Nyåed
nr. 4226, spændv. 3.570 mm

'Med vinger i balsabeklædt
letvægtsopbygning.

,::t :,::: .4..,.:. y4.-.

Alle modeller er udførligt beskrevet
med tekniske oplysninger i Graupner
hovedkatalog 38FS.
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Proprietær-sættet FM 4014
er typegodkendt og ude hos forhandlerne.
Tænk, at man kan få et sådant sæt med
alle de mange indbygningsmuligheder af
moduler for under 2.000 kr. - eller mindre
end mange Europa, Sport, Sprint eller hvad
de nu hedder.

OS 4:takter FS 2C, 3,56 cm3
er ogsa ude hos forhandrerne. Mon ikke
den bliver fremtidens nr.rtor til de
middelstore motorfly? Dert miljøvenlige
minimumsstøj skal man ikke glemme.
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lb Andersen Hobby ApS, Antæssvei 1-3, e620 Aatesrrup
lntet salg til private, men tll. 08-64 13 33 opgiver gerne nærmeste forhandler



PRODUCT of Futaba
Futaba-orientering
Det er rigtigt, at det længe savnede FUTABA PCM 512 CONQUEST RC-anlæg nu endelig er
kommet til landet og Ieveret til alle velassorterede forhandlere.

Det er rigtigt, at vi har fået den direkte import af det velkendte fabrikat KYOSHO. Første
sending ventes inden jul.

Du kan finde en Futaba-servo til ethvert formål .....

8*@@Øtu.
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Model No. I Torque Spæd Woight

FP-S128 3.5ks.cm. {O.24sec160'- ) 539.(FP-S28) Hrgh neutral seryo

FP-S1 28G 3.7kg.cm. (0.3Osec/60') 52s.
(FP-S28G) Retractabielandinggear

FP-S'129
{ F P-S29)

3.5ks.cm (0.25sec/60" ) 60q.
Water tight type

FP.S130
{ FP.S30)

4.9kg.cm. lO.24sec160'l 42g.
Water tighr type

FP-S1 30G
( F P.S30c )

FP.S 1 3OSH
( F P-S30SH )

FP.Sl 31 S
(F P,S31 S )

4.7kg.cm. (0.34sec/60-)
Retraclable landing gear

3.0kg.cm. {O.17sec/60')
Ll,9h speed type 

-,-__ _
5.0kg.cm. lO.22secl6Cl' )

Hiqh torque

45s.

42s.

5os.

FP,S131SH
( FP,S31 S H)

3.2kg.cm. (0.16sec/60") 49s.
H igh speed

Futaba PCM 512 Conquest

Conquest FP-4NLG
Et nyt 4-kanals AM eller FM
proportional RC-anlæg i smart,
moderne design.
Det nye Conquest-anlæg kan
reversere servoerne på alle kanaler
og udmærker sig iøvrigt ved meget
stor rækkevidde - og en fordel-
agtig pris!

Import & engros

FueaDa:
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Ttf. 02-91 01 01

FP.S128 FP.S129 FP 51 30
FP-S28 FP-S29 FP.S3O FP-53OSH FP-S

e'6'6,:,,Ø t
Fp s13rs FP s131sh FF.3i3r- FF 3l:'"-
Fp-S3tS FP.53ISH Fp.53?H

Model No. I Torque Spæd weight

-FP-S132 : 2.4kg.cm. {0.16sec/60'} 32g
(FP'S32) Mrnr type High speed

FP.S1 32H
( FP.S32H )

FP.S1 33H
(FP.S33H )

l 8kg cm. (O 13sec/60 ) 32q
Mini tvpe H gh (ultra) speed

1.9kg.cm (O.18sec/60-) 19s
Mrni. (Mrcro)seruo

8.0kg.cm. (O. 1 9sec/60- l 949.
Hiqh torque High speed

1 1.5kq.cm. (0.28sec/60' ) 102s
Retractable landing gear

9.3kg.cm. (O.62sec/60') 659
Yachr Sarl control servo

8.8k9.cm. (0.gsec/60') 2509
Yacht sail winch servo

1 4.Okg.cm. (O.29sec/60' ) 25Og
Powerfu I servo

FP.Sl34
{FP.S34)

FP.S'134(
( F P-S34C

FP.S1 25
lFP,S25l

FP-S1 10
( FP.Sl 0)

FP.Sl 34G
(FP-S34G)

FP.S114
{F P.S14 )



STLVER sTAR MoDELFLy t 2s Ån
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke at være millionær for at købe dette
anlæ9. Det koster heller ikke en uherregårdo 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!

Dynathrust propeller - Vi kan igen levere
de stærke Dynathrust plasticpropeller for
stormotorer.
15x6, 15x8 ................. kr. 140,00
16 x 6, 16 x 8 ................. kr. 160,00
18 x 6, 18 x 8, 18 x 10 kr.200,00
20 x 6, 20 x 8, 20 x 10 kr.280,00

Firkanttank - denne nye type firkanttank
udnytter pladsen.
100 cm3 kr. 39,00
175 cm3 kr.42,00
250 cm3 kr.46,00
430 cm3 kr.57,00

Skylark 40H næsten færdig model. Krop,
vinge, haleplan og sideror er bygget i træ
og beklædt med folie i f lotte farver.
Spændv. 142 cm. For motor 6-7 cm3.
Skylark 40H ......... kr. 1.595,00

Aniares < u ns:i I i,.,,n i r gs r:rodel f ra Simprop.
Beregnet.til $7 cm: motor. Spændvidde 147
cm. Kroppen er af træ, vingen er færdig
skumplast beklædt med træ.
Antares kr. 1.195,00

Tiggy, smart lille biplan for 0,8-1 cm3 motor.
Spændvidde 7v u;r. Tiggy er helt i træ og
let at bygge og f lyre.
Tiggv ............. .......... kr.398,00

S!lver Star lVlodels
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
Teleron 08-52 02 55

A;rviser geme nætmeste forhandler,

EZ lærdigmodeller
Det er ærgerligt at miste gode f lyvedage på
grund af havari.
Løsningen er EZ færdigmodeller fra Pilot.
Modellerne kan samles på 3.4 timer. De
skal ikke males eller beklædes. De er deko-
reret i flotte farver. Her er vist Cavalier 40,
men der kan leveres mange forskellige be-
gynder-, svæve-, skala- og kunstflyvnings-
modeller.
EZ Cavalier 40 ..... kr. 2.690,00

Technicoll SE.10 - En f remragende begyn-
dermodel fra Simprop. Kan bygges som
svæve-, motor- eller elektromodel. Spænd-
vidde 153 cm. For motor fra 1,5-3,2 cm3.
Med denne model kan du lære at f lyve uden
hjælp.
Technicoll SE-10 ............. kr.492,00

QB 1400. Vor populæreste RG-svævemodel.
Spændvidde 140 cm. Planareal 25 dm3. Vel-
egnet til begyndere i RO-sporten. For sty-
ring på højde- og sideror.

Glo Starter, smart glødehætte med indbyg-
get ni-cad akkumulator på 1,2 mAh.
Glo Starter kr. 190,00
Ladeledning til Glo Starter ........... kr. 28,50

Eagle 15. Begyndermodel beregnet lil 2,5-4
cm3 motor. Spændvidde 126 cm. For styring
al høide-, sideror og motorkontrol. Let at
bygge og f lyve. Alle dele er udsavede eller
stansede. lndeholder hjul, tank, spinner,
styrbart næsehjul mm.

QB 1400 kr.403,00 Eagle 15 H .................... kr.434,00

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985 .............. ..... kr. 54,00
Simprop Minikatalog ........ kr. 6,00
Pilot 84 Hovedkatalog ...... kr.36,00
Pitot EZ ...... kr. i5,00
Hos din forhandler eller mod frimærker eller check f ra importøren.
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GODT NYT FRA IAVIONICI

1/8 skala Short Skyvan 3
Spv. 244 cm - for 2 .40 motorer.

Denne CAMBRIA nyhed ventes sldsf i oktober.

Konstruktionen er konventionel: Krydsfiner,
fyrretræ og balsa med alle dele udskårne og
bearbejdede.
Sættet indeholder glasf ibercowls, alle
bowdenkabler og links. Vacuumformet
vi ndskærm og sidevi nduer. Cockpit-i nteriør,
instrumenter, sæder etc. medfølger.
Delbare vinger og aftageligt haleplan for
transport. Store, slottede f laps for STOL-egen-
skaber. Korrekte skaladimensioner.

Pris kr. 1.835,.

Tilbehør lra KAVAN:
LINKE, STÆNGER, BOWDEN
(Art. nr., benaevnelse, pris)
2, link, sort, M2,2 stk. .................... kr. 6,00
2/10, link, sort, N42, 10 stk. ............. kr.26,50
3, link, blank, M2 m. 13 cm stålstang,
1 stk...................,.............................kr. 7,50
4, link, blank, M2,2 stk. ................. kr. 6,50
4/'10, link,blank, M2, 10stk. .......... kr.28,00
4a, link, blank, M3, 2 slk. ............... kr. 12,00
4al10, link, blank, M3,.10 stk. kr.32,00
5, link, blank, M2 m/5a,1 sik. ........ kr. 8,00
5a, stødstang, M2,20 cm, 1 stk. .... kr. 2,40
5b, siødstang, 1,42,30 cm, 1 stk. ... kr. 3,20
5c. stødstang. M3. 25 cm 1 stk. .... kr. 6,00
6.link.nylor \12-5a 1:i'i kr. 5.00
7. i nq sar: l',r2 - ::: s::-:
9C c- c: -' ': I s:. kr
7e. :.-.1. a a-i r.r-i -.::a S::--:
9C ca:3:63. 1 s:<

a 2' -'

kr.2O.m
E. i,:<. nylcn. M2 m/plaststang,
90 cm og nr. 17, 1 stk. ..................... kr. 12,00
9, link, nylon, M2,2 stk. ................. kr. 4,00
9/10, link, nylon, M2, l0 stk. .......... kr.12,00
10, link, blank, M2 m/plaststang,
90 cm og nr. 17, 1 s'ik. ..................... kr. 16,00
11, link, blank. M2 m/130,2 stk. .... kr.10,00
1 1/10, link. blank. M2 m/130,
10 stk. .............................................. kr. /t0,00
11a, llnk, blank, M3 m/130a,
2 stk. ...........,.....,.............................. kr. 16,00
11ai 10, rink, blank, M3 m/130a,
10 stk. .............................................. kr. 64,00
12. link, blank, M2 m/plaststang,
90 cm og nr. 18. 1 stk. ..................... kr. 16,00
16. plastrcr uC/. d 2 mm,1 stk..... kr. 3,50
16a. plas:'r- l.
1 stk...............
17. plastrør. rntr,.
1 stk. . .................
18. plastrør. indv.

'13. link, blank. M2 m n: 2-r. i3.k. 250 cm3, 1 stk. ................. kr.32,00
t2,0O 3C.ta.k.300cm1,1stk. .................kr.34,00

31. tank. 400 cmr, 1 stk. ................. kr. 36,00
3la. tank.500 cm,. 1 stk. ............... kr.38,00

81, stangsamler, indv. d. 2,6 mm,
4stk.................................................kr. 6,00
130, loddegevind, N,|2, i.d. 2 mm,
10 s1k. .............................................. kr. 13,00
130a, loddegevind, M3, i,d. 2,6 mm,
10 stk. .............................................. kr. 16,00
131, loddegevind, M2, i.d. 1,2 mm,
10 stk. .............................................. kr. 14,50
'133, glk stødstang, 75 cm, d.6,6 mm,
1 stk. ................................................ kr. 25,00
1 19, kuglelink, M2 m/sa, 1 slk. ...... kr. 7,50
120, kuglelink, N42 m. skruer,
2s1k.................................................kr. 6,00
120/10, kuglelink, M2 m. skruer,
'10 stk. ...............................,.............. kr.26,50
1233 1..:qlelink. M3.5 stk. ............. kr.16,00
'2:: i,_:r.rrri. l,'12 m/'130.2 stk. .. kr. 12,00'2:: - -:: --. ',': - I :^: 2:tt kr.20.00'2' :+'.1-'=-= -:: :: :::. kr. 6.50
12€. se-,:3'- _-:::'::' ' :-: kr. 6.00
'123, mrn lrnk. iyJc: r" aa. 1 si< kr. 8.00
'125, minilink. nylon.2 stk. ............. kr. 3.50
125i 10, minilink, nylon, l0 stk. ...... kr. 10,00
146, Super treekkabel, 180 cm ....... kr. 48,00

HÆNGSLER, HORN, BESLAG
73, hængsler, nylon, 6 stk. ............ kr. 8,00
73/'1, hængsler, nylon, 10 stk. ....... kr. 12,00
7313, hængsler, nylon, l5 stk. ....... kr.16,00
73/4, hænglser, jumbo, l0 stk. ...... kr.20,00
129, minihængsler, 10 stk. ................. kr. 10
74, rorhorn, små,1 par ................... kr. 8,00
75, rorhorn, medium, 1 par ............ kr. 10,00
76, rorhorn, stor,1 par ................... kr. 12,00
82, rorhorn, jumbo ml120a,1 par .. kr. 12,00
77, vingebefæst., komplet, 1 par .. kr.'12,00
78, vingebolte, nylon,4 stk. ........... kr. 6,00

TANKE, TILBEHøR
27. tank, 100 cm3, 1 stk. ........
2.. lank. 150cm3,1 stk. ........

kr.2E,00
kr. 30,00

............ kr. 20,00
25, primerllaske,stk. ....,................ kr.50,00

260, hjul, 125mmm. ventil, 1 stk. .kt.72,OO
'103, næsehj.stel, lille, 1 stk. ........,. kr. 96,00
104, næsehj.stel, stor, 1 stk. ....... kr. 104,00
105, næsehj.stel, m. bremse,
1 stk. ...........,........,,........................ kr. 120,00
'106, bremsetittings, 1 sæt ..........., kr.40,00

PROPELLER, TILBEHøR
57, propel, nylon, 6 x 4 ................... kr. 12,00
58, propel, nylon, 7 x 4 ................... kr. 12,00
59, propel, nylon, 8 x 4 ................... kr. 13,00
60, propel, nylon, 8 x 6 ................... kr. 1 3,00
61, propel, nylon, 9 x 4 ................... kr. 14,00
62, propel, nylon, I x 6 ................... kr. 14,00
64, propel, nylon, l0 x 6 ................. kr. 15,00
57G, propel, fibertorst., 6x4 ........ kr. 14,00
58G, propel, liberforsl., 7 x 4 ........ kr. 14,00
59G, propel, liberlorst., 8 x 4 ........ kr. 15,00
60G. propel, fiberforst., S x 6 ........ kr.15,00
61G propel. liberforst.,9x4 ........ kr.16,00
a2G :'c::i. fLberforst.. I x 6 ........ kr.16,00
a3C. ::ai: iLb€ric:st.. 10 x 4 ...... kr.17,00
6jG. p':p:1. ' .e"c'st.. l0 x 6 ... .. kr.17.00
65G. propel. irbefro:si.. 1 1 x 6 ...... kr. 18,00
66G, propel. frberforst..'11 x7:. .. kr. 18,00
56, fingerbeskytter, gummi. 1 slk. kr.24,00

SPINNERE
44, spinner, nylon,40 mm, 1 stk. ... kr.13,00
45, spinner, nylon,45 mm, 1 stk. ... kr. 14,00
46, spinner, nylon,50 mm, 1 stk, ... kr. 14,50
47, spinner, nylon,55 mm, 1 stk. ... kr. 15,50
48, spinner, nylon,60 mm, 1 stk. ... kr. 16,00
49, spinner, alu., 40 mm, 1 stk. -..... kr.42,00
50, spinner, alu., 45 mm, 1 stk. ...... kr. 44,00
51, spinner, alu.,50 mm, 1 stk. ...... kr.46,00
52, spinner, alu., 55 mm, 1 stk. ...... kr. 48,00
53, spinner, alu.,60 mm, 1 stk. ...... kr.50,00
44a, spinnernæse, PVC, 10 stk. .... kr.24,00

GLøDERøR, NøGLER, TILBEHøR
33, gløderør, tød,vatm,'l stk. ........ kr. 36,00
34, gløderør,9ul, medium, 1 stk.... kr.38,00
35,!\øderct, blå, kold, 1 stk. ......... kr.40,00
36, gløderør, grøn, sport, 1 stk. ..... kr.42,00
37, glØderør, soft, speed, 1 stk. ..... kr.50,00
37b. beholder for 10 gløderØr,
1 :tk .. .... . kr.32.00
- : r. --": --.r .- ' slk. ... kr. 32.00
-,. ,:::-J'::: "i- !:a: 1 s:i. .kr.40,00
:l --,::-J:: 3 :a 1:.:3 mn.
' s:< ..................... kr.24,00
135. glrdeakkuholder, 1 stk. ......... kr.48,00
135a, ladeholder for nr. 10,00
92a, låsemøtrik, M3, I stk. ............. kr. 10,00
92b, låsemøtrik, M3,5, 8 stk. .......... kr. 10,00
93, skruer, M2,6 x l5 mm, 25 stk. .. kr. 10,00
94, skruer, M3 x 20 mm, 20 stk. ..... kr. 10,00
94a, skruer, M3,5x25 mm,
15 slk. .............................................. kr. t0,00
95, skruer, N,l4 x 25 mm, 15 stk. ..... kr, 10,00

96, pladeskruer, 2,9 mm, 20 stk. .... kr. 12,00
'138, møtrikker, M2, 25 stk. ............. kr. 10,00
139, skruer, til2 x l0 mm, 25 stk. ... kr. 10,00
140, skruer, lv12 x 15 mm,25 stk. ... kr.10,00
141, skruer, M2 x 20 mm, 25 stk. ... kr. '10,00

STARTER, TILBEHøR
1 1 1, starter m. planargear ........... kr. 550,00
1 12, slartergummi, hård, 1 stk. ..... kr.20,00
'1 

1 2a, starterbummi, blød, 1 stk. ... kr- 20,00
1 13, starterkilrem, 1 stk. ....,........... kr.72,00
1 1 4, startergummi, spec., 1 stk. .... kr. 20,00
115, startergummi, biler, 1 stk. ..... kr.30,00
'1 16, starter PVC rem, både, I stk. . kr. 16,00
l lT, starteradapter, alu., 1 stk. ..... kr.80,00
118, borepatron, 1 stk. ................. kr- 160,00

ELEKTRISKE SYSTEMER
271, tændingsanlæ9, 1 cyl., 2.takt,
u|N.270,1 sæ1............................. kr. 1.200,.
271l1, tændingsanlæ9, 1 cyl., 4-takt,
ulnt. 270, 1 sæt ............................. kr. 1.400,'
271i 2. tændingsanlæ9. 2 cyl.. 214-
takt. u/nr.270, 1 sæt .................... kr.1.600,.
270. tændrør. mini, 1 stk. ............. kr. 200,.
272.dobb. strobelys, 1 sæt ......... kr. 800,-
273, blinklysif uelwarning,
1 sæt ...................................,......... kr.
278, mikroswitch, 1 stk. .,.,........... kr.
275, dobb. power panel, 1 stk. ..... kr.
276, landingslys, halogen, 1 sæt kr.
147,2.ledet lladkabel. 1 stk. ........ kr.
'148, 3.leder tladkabel. 1 stk. ........ kr.

560,.
32,.

480,.
480,.

12,.
16,.

HELIKOPTERE
1000, Banger........ kr.3,325,.
2000, Alouette k.2.170,.
2500, Alouette, koll. ......,,,,........... kr. 2.800,.
3000, Jet Ranger .......................... kr. 4.725,.
4000, Lockheed 286L ................... kr. 5.880,.
l3T,Helikopterbog ......................kr. 80,.

DIVERSE
22, gummibånd, 40 mm, 25 stk. .... kr. 14,00
23, gummiband, 60 mm, 15 stk. .... kr. 16,00
24, gurnm bånd,80 mm,7 stk. ...... kr.20,00
55. p lotbusle, lille, 1 stk. .............. kr.24,00
39'r1a. pilot, wwll. 1 stk. ............... kr.50,00
79, gummi f. vingemont.,2 stk. ..... kr.20,00
132, vinduegummi, 5 m .................. kr. 32,00
127, plåsttvinge, lille, 5 stk. ........... kr. 36,00
'128, plasttvinge, stor.2 stk. .......... kr.14,50
134, klamme f. vinkelmå1, 1 stk. .... kr.48,00
136, v.halemixer, 1 stk. .................. kr.24,00
143, universal fundament. lille,
m. skruer, 1 sæt.............................. kr. 32,00
143a, universal fundament, stor,
m. skruer, 1 sæt .............................. kr. 40,00
144,90o tandstang, I stk. .............. kr.24,00.145, balsa stripper, 1 stk. .............. kr.40,00
145a, reserveblade f. 145, 5 stk. .... kr. 30,00

kr. 4,00

kr.5.00

kr. 6.00

2stk. .................. ........................... kt
13/10 link. blank. M2 mlnr. 131.
'10 stk. .............................................. kr. /$,00
13a, link, blank, M3 for 146,2 stk. . kr,24,00
13b, link, blank, M2 for'146,2 stk, . kr.16,00
'14, endestykke, indv. d. 5 mm.
2stk................................................ kr. 12,S0
'15, endestykke, indv. d. 6 mm.
2 stk. ................................................ kr. I3,00
15/.1, endestykkelornr. 133, 2 stk. kr. i4.OO
69, bardunstrammer m/nr. 4,
1 stk.......................
70, bardunstrammer m/nr. 130,
1 stk. ................................................ kr. 12,00
71, krængrorsbeslag, 1 sæt .......... kr.20,00
72, krængrorsbeslag, justerbart,
1 sæt ............................................... kr. 22,00
80, stangsamler, indv. d. 2,1 mr:,,
6slk................................................. kr. 6,00

19. brændstof f ilter. 1 stk.
2C :'3nae. sort.'100 cm

HJUL. NÆSEHJULSSTEL
97. hjul.45 mm. 1 pa' . .

98, hjul,50 mm, 1 pår ........
99, hjul,56 mm, I par ........
100, hjul,62 mm. 1 par ......
101, hjul,68 mm. 1 car .... .

'102, hjul, 75 mm. 1 .at ......
259, hjul, 100mn r ventrl

kr. 8,C0
ki i!.1
..:ii.:
kr. 6.00

... kr. 30,00
.... kr. 32,00

........... kr.34,00

........... kr.36,00

.. . ..... kr.38,00

........... kr. 40,00
1 stk. . kr. 64,00

Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy r. KAVAN
DIGICONT PCM CAMBRIA
PRACTICAL SCALE

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

rAVoNlcl o Violvej 5 o DK-8240 Risskov o Tlf. 06- 1T s6 44*



Endnu lavere konkurrencepriser

RC.anlæg

Futaba Conquest PCM 35
S-kanals RC-anlæ9, dual-rate på to kanaler,
vendbar servoretning via kontakter på sen-
deren.
Pris uden servoer ... kr. 1.995,-

Multiplex Royal mc, 35 MHz
Avanceret PCM-anlæg med akkus i sender
og modtager.
Pris uden sen oer ... kr. 4.895,.

Multiplex Europa Sprint 4/7 35 el. 40 MHz
Anlægget leveres med 4 kanals sender, 7
kanals modtager. Senderen kan udvides til
7 kanaler og har vendbar servoomdrejning.
Desuden kan anlægget udvides med for.
skellige funktionsmoduler. Anlægget leve.
res med akkuer i sender og modtager, kon.
taktsæt, krystaller og frekvensflag.
Pris uden seryoer ... kr. 1.295,.

Multiplex Europa Sprint PCM,35 MHz
Anlægget leveres med 4 kanals sender, 10
kanals modtager. Senderen kan udbygges
tilT kanaler. Anlægget leveres med akkuer i

sender og modtager, kontaktsæt, krystaller
og frekvensflag.
Pris uden servoer ... kr.2.350,.

tra TRANSMERC

Slarion 27, 35 eller 40 MHz
4 kanals sender og modtager. Senderen har
vendbar servoomdrejning og kan udbygges
med mixermodul.
Anlægget leveres med 4 kanals sender, 4
kanals modtager, krystaller, kontaktsæt og
akku-box.
Pris uden servoer ...... kr.975,.

Promars Rex 35 MHz
8 kanals sender og modtager med hurtigla.
de akkus i sender og modtager samt ind.
bygget mixer, dual-rate og PSW-styring og
muligheder for at indbygge de mest avan.
cerede funktionsmoduler, infoterminal og
omdrejningstæller.
Anlægget leveres med 8 kanals sender og
modtager. krystaller. ladekabler. kontakt.
sæt, forlængerledning, senderrem, memo
ry-modul og sinterceller til sender og mod.
tager.
Pris uden servoer ... kr. 3.250,.

Tena Top 27, 35 eller tlO MHz
4 kanals anlæg, der kan udbygges til 8 ka-
naler, og anlægget kan desuden forsynes
med forskellige funktionsmoduler til fly el-
ler skibe.
Anlægget leveres m. 4 kanals sender, 8 ka-
nals modtager, sendermodul, krystaller,
kontaktsæt, krystaller, kontaktsæt, akku
box, senderrem, servoforlængerkabel og
vendbar servoomdrej ni ng.
Pris uden servoer ... kr. 1.295 .

Compact 27 & 40 MHz.
2 kanals anlæg med 2 servoer, krystaller,
akku-box m. kontaktsæt samt servotilbe-
hør.
Prisinc|.2servoer..........................kr. 625,.

Robbe Supra PCM, 35 MHz
9 kanals RG-anlæ9. Markedets mest udb),9-
gede PCM-anlæg i forhold til prisen. Mange
udvidelsesmuligheder. Anlægget leveres
med akkus i sender og modtager.
Pris uden senroer ...'kr.2.995,.

Servoer
Transmerc kan levere servoer til de billigste
priser. F.eks.:
Tysk kvalitetsservo til Multiplex
og Robbe-anlæg ............................... kr. 1 80,.

Motorer
OS 4-takl motorer:
OS 20 FS . rrJ. 870,.
OS rC FS ........ kr. 1.060,.:sa:=s .v-.'^^
CS 90 FS
OS 120 FS ...... ........ kr.2.195,.
OBS: OS 2i rS nu på lager.
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35,50 25,00
29,50 24,00
28,00 23,00
27,75 23,00
33,50 26,00
34,50 27,00
36,50 28,00
38,50 30,00

Motorf undamenter
Vi sælger også motorfundamenter til kon-
kurrencepriser. Målet angiver mellemrum-
met.

Modeller

V/,/,7/,
'.. ltt

Graupner Ultra Fly .... kr.625,.
Graupner Electro Fly ........................ kr. 525,-

Lim
Henkel Stabilit Express, 70 g .......... kr.60,00

\

OS 2-takts motorerl
OS 10 FSR-RC ........ kr. 299,.
OS 15 RC ................. kr. 360,.
OS 20 RC ................. kr. 365,.
OS 20 FP ................. kr. 390,-
OS 25 FP ................. kr. 402,-
OS 25 FSR ......,........kr. 620,.
OS 30 BC ................. kr. 390,.
OS 35 FP ................. kr. 445,.
OS 40 FP ................. kr. 541,.
OS 40 RC ................. kr. 630,.
OS 40 FSR excl. dæmper .............. kr. 770,-
OS 40 FSR incl. dæmper ............... kr. 885,-
OS 45 FSR excl. dæmper .............. kr. 840,.
OS 45 FSR incl. dæmper ............... kr. 950,.
OS 61 FSR excl. dæmper kr. 1.150,.
OS 61 FSR incl. dæmper kr. 1.295,.
OS 90 BSR excl. dæmper kr. 1.630,.
Hvor der ikke står andet, er priserne incl.
dæmper for RC-modeller.

Vi fortsætter successen med Enya 46-4C.
Slagvolumen 7,5 cm3, ydelse 0,75 HK, om-
drejningsområde 2.500-'14.000, vægt 380
gram.
Pris excl. dæmper .. kr. 1.295,.

Balsa
F;ls:e :' :{3 l-^: :' s:::' :=- - arden
!-^t^^-^nv:v, = = -= v l:, uu u >\=.;=-=:= ,J:

Tilbud: Propeller
Transmerc har tilbud på propeller. De sæl-
ges i bundter på 5 stk. ad gangen. Den før-
ste priskolonne viser normalprisen for fem
propeller, den anden tilbudsprisen.
6" .................. 80,00 68,00
7" .................. 82,50 70,00
71/2" .............. 82,50 70,00
8" .................. 85,00 72,00
9" .................. 97,50 82,00
91/2" .............. 98,75 84,00
10"................. 107,50 91,00
101/2" ............. 110,00 93,00
.1 1 .,............... 120,00 99,00
12.......... 133,75 110,00
12' z' ............. 140.00 119,00

Tilbud: Spinnere
Tilbudsprisen står længst til højre.
38 mm ........... 20,50 16,00
40 mm ........... 14,00 12,00
45 mm ........... 29,50 22,00
51 mm........... 32,50 24,00
56 mm ........... 34,50 26,00
57 mm ........... 34,50 26,00
63 mm ........... 23,50 19,00
64 mm ........... 36,00 27,00
75 mm ........... 40,00 30,00
90 mm ........... 85,00 45,00

Tilbehør
Graupner vingeskruer nr. 147,
listepris kr.35,60 tilbud kr.23,50
Graupner vlrgeskr;cr t-. 227.

Transnerc:
1.0 mm
1.5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5.0 mm
6,0 n-,m

8,0 mm
10,0 mm
15.0 mr.
20,0 mm
120,00 mm

Hjul

8,00
8,60
9,50

10,75
I 1,85
13,20
14,75
17,75
19,75
22,50
26,50
39,50
57,50

14.æ
14.50
<: A^

16.00
r9,00 17,00
11 .50 1 9,00
25,0ut 22,00
29,50 26,00
55,00 44,00
75,00 60,00

13,30
'15,90
'!7,95

18,95
19,50
21,65
24,55
27,75
33,55
38,10
61,80
74,50

120C0

Transmerc tilbyder hjul til konkurrencepr:s.
I lørso spalte ses normalprisen. i anden
spalte den ø;.blikkelile pris.

15.25
15 e5 tilbud kr. 23.50

: -::. ' -_. -::' :::
: i:- -; ø:.5 mm . kr. 18,00
ir reJ.,:c Ø2.Omm . kr.20,50
til ledning Ø3.2mm . kr.23,00
Brændstof f iltre, listepris 22,95 ...... kr. 11,00
Robbe pafyldef laske 250 ml ........... kr. 19,50
El-motor RS 540 .......... kr.95,00
Robbe hobby-kniv ............... kr.24,75

Alle vore priser er incl. m-.,'". {i forbeholder os ret til at ændre priser. vi tager forbehold for tryklejt og prisstigninger.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Pr'
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.U0 1" o0

03-79 19 55 mandag"fredag 15.30-17.Js, iørisg lukket

Transmerc et et postodrclirma, så hvis du ønsker at altægge besøg
hos os, vil vi bede dig om at ilnge først og aftale tid tor dit besøg.
Vi sender over hele Skandinavien,



MINI PRISER - MAXI SERVICE
Tilbud
Graupner RC fly Trend ..... kun kr. 695,-
Astro 40 RC fly, lavvinget super,
før kr. 1.250,- nu kun kr. 995,-
Startakku. 2V,5,2 A ....... kun kr. 95,-
Enya gløderør, tilbud ....... kun kr. 30,-
Carrera Favorit kun kr. 995,-
Carrera ASW 17 kun kr. 1.250,-
Multiplex Flamingo ......... kun kr. 1.250,-

RC motorfly: Graupner Topsy
Motorfly med spændvidde 90 cm sælger vi
for ............. .. kun kr. 198,-

kun kr. 180,-

4 kanal Graupner RC-anlæg
Komplet m. I servo ....... tilbud kr. 1.175,-

Futaba 4L 35 MHz
Futaba 4 kanal FM 35 anlæg komplet med
3 servoer, servomonteringer mv.
Tilbud ........ kun kr. 1.950,-

Fantasitilbud til begynderen
Motorfly + gløderørsmotor + 2-kanals
fjernstyringsanlæg incl. 2 servoer.
Vor pris for alt dette ......... kun kr. 1.450,-
(De enkelte dele sælges også separat).

Multiplex RC svævemodel
RC svævemodel Panda ........ kun kr.348,-

Futaba servoer
Futaba S-33 miniservo,
tilbud ......... kun kr. 395,-
Futaba S-28 servo, tilbud ... kun kr. 225,-

Graupner LS4 svæver
Tilbud ........ kun kr. 1.750,-

Multiplex RC-anlæg
4 kanals FM anlæg, komPlet
med I servo .. kun kr. 1.548,-

Graupner PCM Herregårdssæt
RING og få en SÆRPRIS.

*
Servoer
Robbe,/Futaba servo

$b'

RØDO\TRE HOBBY
Roskildevei 284,2610 Rødovre, tlf. 0l-70 19 04

Nu på lager:
Futaba Conquest PCM 35
m. 3 servoer ......... kr. 3.200,00
Robbe DCharter<, minipris ......... kr. 395.00
Robbe >Progo<, minipris ............ kr. 995.00
Multiplex ROYAL mc RC-anlæg med
PCM-system, incl. 1 servo .......... kr.3.845,00
Multiplex Europa Sprint, 4-kanals sender,
7-kanals modtager (sender kan udvides til
7 kanaler), leveres med akkus i sender og
modtager samt 1 Nano servo og div.
tilbehør, minipris kr. 1.599,00
GraupnerAmateur, minipris...... kr. 299,00
Graupner Taxi ll, minipris .......... kr. 565,00
Graupner RC.UHU, minipris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris .......... kr. 412,50
Graupner Elektrofly, minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50
Graupner Ultra, minipris ............ kr. 628,00
Graupner Mosquilo, minipris .... kr. 665,00
GraupnerSolt Fly, minipris ....... kr. 675,00
Graupner ASW 22, termikvinge.
minipris ................ kr. 795,00
Graupner ASW 22, vinge uden krængeror,
minipris ................ kr. 999,00
Graupner ASW 22, vinge med krængeror,
minipris kr. 1.165,00

MINI.PRISER
GraupnerThermik :nrr cr s . .... kr. 890,00
Graupner LS.4 ^' !22a ............. kr. 1.540,00
Graupner L$6 ^' !22a . . ... kr. 1.820,00
Graupner Discus ^,'. !2':... .... kr. 2.550.00
Graupner Varioprop T 1008 :,e::sly''irg.
kompl. m. 1 servo. minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner TM 2014, 8-14 kanals RC-anlæg
(til 4-7 servoer), nr.3863,
med 1 servo, minipris kr. 1.395,00
Graupner T',l014, 14-kanals RC-anlæg
(til 7 servoer), nr.4135,
med 1 servo, minipris kr. 1.280,00
G raupner "Proprietærsælteta,
FM 4014 m. 1 servo kr. 1.572,00
Graupner uHerregårdssætteta,
m. 1 servo, minipris kr. 1.960,00
Graupner Helimax helikopter til 6,5 cm3
motor,nr.4607,minipris kr.3.360,00
Graupner Helimax helikopter til 10 cm3
4-takt, nr.4608, minipris kr. 3.560,00
Graupner e!.hclil<opter ^" -:::-')
n'. 'to :i3::'e' - ^ :' s kr. 1.650.00
Graupner Playboy t-'ei rkoPter.
nr. 4612. rnin rc:,s . kr. 1.875,00
Graupner Bell222. nr.73A ......... kr. 4.475,00
Graupner Bell 222. nr. 98 ............ kr.'1.560,00
GraupnerGyroSensor, NEJ-100 kr. 995,00

Graupner Hughes helikopter,
nr. 501 ............ ....... kr.4.865,00
Brændstol 20/80, pr.5liter ........ kr. 60,00
3.kanals ljernstyringsanlæg med udskif-
teiige r.noduler på FM. kan udbygges til
7 kanaler. m. 1 servo. minipris ... kr. 995,00
Robbe Supra PCM m. 1 servo ....... kr. 3.195,-
Robbe servo RS-10 ...................... kr. 165,00
Robbe Piper Super Cub kr. 1.436,fl)
Robbe Cessna 172 Skyhawk ...... kr. 785,00
El-starter, minipris......................kr. 435,00
Graupner Duo med OS 30 motor,
samletminipris ...........................kr. 900,00
Graupner Trend med OS 30 motor,
samletminipris ........................... kr. 942,00
Graupner Volksplane med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 875,00

Thunder Tiger 1 5 RC motor kr. 210,00
ThunderTiger20 RC motor........ kr. 285,00
Tl.under Tiger 25 RC motor ........ kr. 350,00
OS FS20. den nye Iille f irtakter
på3.56cm3 ..................................kr. 890,00

SimfJrop Super Chart byggesæt med
færdigvinge, minipris................. kr. 425,00

Rtservedele til fly, biler, helikoptere mm.
normalt på lager.

Ring og spørg om de ting, du ikke finder i annoncen! Vi sender overalt!

MINI HOBBY
TÅRNVEJ 3og, DK.261o RØDOVRE - Ttf. 01-41 50 46 svarer hverdage kl. 8.00'21.00.
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, fredag 12.00-20.00, lørdag 10.00-14.00.
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Hvis det ikke var for nogle få, tapre
RC-skribenter, så ville dette nummer
af Modelflyve Nyt ikke indeholde
andet end fritflyvningsstof.

Det kan selvfølgelig være meget
tilfredsstillende for alle dem, der
dyrker denne fascinerende gren af
modelflyvningen, men radio- og
linestyringspiloterne vil måske nok
føle sig snydt.

Heldigvis gik det ikke helt sådan,
men linestyringsstoffet fylder godt
nok ikke meget. Og ingen vil
forlange, at de få, tapre RC-
skribenter kan holde dampen oppe på

ubestemt tid.
Derfor starter vi nu en kampagne

for at skaffe flere skribenter til
bladet. Meld dig selv - og spar os

for besværet med at finde frem til
dig! I november håber vi at holde et
stort redaktionsmøde - og vi håber
at også dz er interesseret i at komme.
Send et kort - eller giv et ring på

bladets telefon.

Verdensmesterskaberne i Livno,
Jugoslavien blev en stor succes for
arrangørerne, der havde lært meget
af erfaringerne fra sidste års EM,
fortæller Per Grunnet i sit
omfangsrige stævnereferat, der
begynder på side 24. Det blev også til
en enkelt dansk medalje og en række
andre mere eller mindre glimrende
resultater i det hårde selskab.

Sommerlejren blev en deltager-
mæssigt begrænset succes, men på

alle andre områder gik det godt,
fortæller Benny Furbo. På side l3
fortæller han mere.

Danmarksmesterskaberne blev
afviklet i fint vejr for første gang i de

sidste mange år. Det overraskede
deltagerne meget - de kom sig dog
over chokket, og en række af dem
har på side 53 og videre i bladet
skrevet referater fra konkurrencen i
de forskellige klasser.

Cambria Navion er - med nogle få
forbedringer - en særdeles
anbefalelsesværdig model, mener vor
testbygger, Lars Pilegaard. Læs selv
hans vurdering af den velflyvende og
billige model på side 16.

NM i klasse F3B blev en dansk
triumf, rapporterer Preben Nørholm,
der var holdleder for såvel det
vindende hold som den individuelle
vinder. Men det var hårdt .... hvor
hårdt ser du på side 22.

ISSN 0105-6,t41
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Foniden: Benny Steen Nielsen har taget dette billede af Robert
Miller ved Hobbyflyvertræf 85 i Soderup. Modellen er Peter
Russel's konstruktion DSTOL(. Bemærk, at den er forsynet med
slots og flaps. Motoren er en OS 20, og modellen vejer 1300
gram.



INVITATION - Ved VM for fritflyvende mo-
deller i år blev alle deltagere og ledsagere invite-
ret til at komme tilbage til Livno for at flyve på

den dejlige fllnøeplads, som med rette betegnes

som verdens bedste. Byen Livno har planer om
at tillade modelflyvere at benytte pladsen frit til
trimning, konkurrencer mv. og der er også pla-
ner om at lave en sommerlejr på pladsen hvert
år. Interesserede kan få nærmere oplysninger
om mulighederne for at indlogere sig i området
ved henvendelse til:
The Community of Livno, 80 l0l Livno, Yugo-
slavia.
Eller til turistbureauet:
Unis Turist Office, Spanskih boraca bb,
80 l0l Livno, Yugoslavia.
Tel. 080-21-104.
Eller til hotellet:
Hotel >Dinara<<, Livno.
Tel. 080-21-038 / 21-054.

øSTEUROPÆISKE FLY - Skalainteresserede
med ønske om at bygge østeuropæiske fly, kan
henvende sig til K. Stanczuk, Odshøjvej 60, 8800
Viborg, tlf. 06-67 4602, der er i stand til at give

oplysninger og levere tegninger til mange for-
skellige typer.

CARRERA GÅR IGEN - Modelfirmaet Carre-
ra har været igennem en vanskelig tid, hvilket al-
le der har forsøgt at få fat i firmaets produkter i
de sidste par år, har kunnet forvisse sig om. Pga.
store økonomiske problemer har'fabrikken ikke
kunnet levere sine produkter tilpas regelmæssigt
til at kunne fastholde sine markedsandele. Nu er
virksomheden imidlertid rekonstrueret under
navnet >air jet( og er så småt ved at være oppe
på fuld kraft rent produktionsmæssigt. Den
danske importør hedder fortsat Vestergård Hob-
byleg og her agter man at gøre en indsats for at
bringe de mange fine byggesæt og tilbehørsstum-
per frem på hylderne i hobby- og legetøjsforrer
ningerne igen.

BIDRAG TIL REKORD - Ib Andersen Hobby
havde foræret en OS 35FP-motor til Finn Ras-

mussens rekordproiekt, som vi omtiiltc i sid':.'
nummer. Da Cer- le cn ,,1',::l: l:r
olt:i:li-:\1-'i-. .. , \':.'.. -
.-..:.' ;-..; 1.-:-:. ::i: -:.j::. :: .-.:1.: :.:::.=
:1:::.il J::- :rs; ii: !r=:3-: : iO;binieire meci

;rocellens ill ning. \'i skal i den forbindelse un-
derstrege, at krn redaktionen kan afgive løfter
om, hvad bladet vil skrive. Hvis en sponsor for-
langer omtale i Modelflwe Nlt som betingelse

for sponsorvirksomheden, så skal sagen fore-
lægges for redaktionen, før man lover noget som

helst.

f1ltab!lgSgcrraroo,,W

FUTABA 1986 - Futaba Import får i disse dage

en stor sending engelsksprogede Futaba 1986-ka-

taloger hjem til uddeling hos forhandlerne. Af
kataloget fremgår, at man satser meget kraftigt
på den nye Conquest-serie, især på den model,
der netop er kommet til Danmark, FP-5 PCM.
Iøvrigt er Futabas program indskrænket noget,

idet en reekke af de ældste modeller er udgået.

TRANSMERC - Det store postordrefirma
Transmerc har fået en ny telefonstemme for an-

den gang inden for det sidste års tid. >I gamle

dage< blev telefonen normalt taget af Børge

Knudsen, som imidlertid veg pladsen til fordel
for sin søn Peter Knudsen for et års tid siden. Nu
har Peter ladet Johannes Knudsen overtage den
varme stol bag den travle telefon. Men bare ro-
lig, forsikrer Johannes - det er kun stemmen

der er ny. Transmerc fortsætter i samme stil med
stort varcllgcr og hurtig ekspedition .....

GODDAG ESBEN - Fritflyvnings-unionens se-

kretær-par, Steffen Jensen og Jytte Noer Lar-
sen, har som fortalt i sidste nummer fået en søn,

der har fået navnet Esben. Fra trioens nye domi-
cil i Thorsgade 46E, 4.th., 2200 Kbh. N medde-

les det, at alt går godt. Esben vokser og trives,
Jytte har det fint, og Steffen har det efter forhol-
dene også ganske godt, men trives ikke helt godt

som midlertidig enhed i det danske forsvar.

w
,,lirilllili',lli.f t:iti|]itll
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ELEKTRONISK TIMER - Ved VM i Jugosla-
vien demonstrerede det nye hollandske FIA-håb
Allard van Wallene sin nydelige og gennem-

tænkte elektroniske termiktimer. Den er på

mange måder sammenlignelig med Køster Digi-
tal FIA-timeren, omend den ikke har den samme
nøjagtighed som denne. Allard's timer har en
række kontakter fra nr. I til n-r. 8. Trykkes nr. I
ned alene, går timeren I minut, nr. 2 alene giver
2 minutter osv. På denne måde opnår man tider
op til 8 min. Ved at kombinere kontakterne kan
man desuden få en lang række mellemtider fra
ca. 4 sek. og opad i spring på ca. 4 sek.

Timer-starten sker som på Køster-timeren,
men ud over den almindelige startkontakt sidder
der en ekstra kontakt, der aktiveres, når timerar-
men lukkes på plads. Derved risikerer man ikke,
at modellen flyver væk, hvis startkontakten ved
højstartskrogen ikke aktiveres - f.eks. under
trimning, når man flytter krogen.

Da Allard's timer er lidt billi-sere cnd Kr.l.'r
Digital timeren. vil der muiigri. \itr,'-::.::i..*
for den også her i landct. D:n :.:. i :11 \:::ira::::
WA-g udgaien til et 9-rol:s L'a::e:i koster 75,-
gylden, mens \\'A-udgaren tii et genopladeligt
Køster Digital 6\:batteri koster 110,- gylden
incl. batteri.

Bestil fra: Allard van Wallene, Dreef 9, 3628

BJ Kockengen, Holland. Postgiro 5 52 19 53.

Gode råd om RC-svævefly
Modelflyve Nyt's medarbejder Steen Høj
Rasmussen har taget initiativ til at sætte sin
efterhånden udstrakte rådgivningsvirksom-
hed til nye, håbefulde (- og gamle, desillu-
sionerede -) modelflyvere i system. I stedet
for at man ringer til ham døgnet rundt, beder

Steen fremover om, at man ringer i hans >te-

lefontid< mandag aften mellem kl. 19.00 og

22.ffi.
Hvis det er flyvevejr i telefontiden, må

man dog indstille sig på, at Steen kan være
på SMSK's flyveplads, hvor han sandsynlig-
vis vil være i gang med at lære en eller anden

at styre en svævemodel.
Ring til Steen og få råd om:

- Valg al radio

- Valg af model

- Byggeteknik

- Anskaffelse af diverse materiel ....
Og ring til Steen og aftal tid for, hvornår

han kan hjælpe dig med at lære at fly-
veltrimme en ny svævemodel.

Selv om man ikke bor i nærheden af Glo-
strup og dermed nær Steen, kan man selvføl-
gelig ringe alligevel. Og Steen kan hjælpe
med at finde en instruktør i ens eget område.

Telefonnummeret er: 02-45 17 44 - og
overhold venligst telefontiden: Mandag af-
ten kl. 19.00-22.00.

Hvem vil lave en tilsvarende service.for mo-
t ormodel ler, he I i k op termode I le r og ska lamo-
deller? - Ring til Modelflyve Nyt og meld
dig!
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KYOSHO TIL DANMARK - Claus og Else Damgaardfra Fulaba Import Danmark blev torsdog d.
5. september dansk eneimportør af det store, velanskrevne Kyosho-hobbyfirmas produkter. Pd bille-
det sesfra venstre Claus Damgaard, Kyosho's direktør hr. Hisqshi Suzuki, Else Damgaard og hr. Ua-
suhiko Ohka, der er salgscheJ i Kyosho's eksportafdeling. Kyosho producerer et bredt program inden

for modelhobby med hovedvægten pd RC-biler, men har også mange modelfly og meget tilbehør.
Hele herligheden er beskrevet i det store katalog, som er på ca. 400 sider og vejer knap halvandet kilo!
Nogle af Kyosho's produkter kendes iøvrigt allerede, idet Grøupner har importeret dem og distribue-
ret dem under eget novn.

For at få plods til det nye Kyosho-lager går Else og Claus Dantgaard snart igang med at byqge til pd
deres villa i Herlev, der i fomejen er halvt fyldt nted produkler fro Fulaba. Det er ikke tanken at
hjemtage hele Kyosho-programmet straks. Første ordre omfatler firmaels mest solgle produkter,
nren efterhånden skal der opbygges et omfattende lager - også med reservedele - så alle kan få
Kyosho-produkterne med den samme korte leveringstid, som man er vail til, når det gælder Futaba-
produkter.

Stop press
Efter redaktionens slutning har vi mod-
taget et par konkurrenceresultater, som
vi ikke kan vente to måneder på at lade
tilflyde læserne:

NM i skræntflyvning blev en dansk
triumf, idet Knud Hebsgård blev ny nor-
disk mester med Klaus Untrieser i hælene
på andenpladsen og tredie dansker,
Bjørn Krogh på en flot fjerdeplads. Der-
med vandt Danmark også holdkonkur-
rencen. Og vore to juniorer placerede sig
som bedste juniorer med Jan Abel på en
samlet 5. plads og Henrik Larsen på en

samlet 8. plads.

VM i kunstflyvning blev desværre ikke
den samme triumf for de tre danske del-
tagere Peter Christensen, Erik Toft og
Per Andreasen, der alle tre placerede sig
et stykke under medaljeniveau - >gan-

ske som vi plejer,< som en afdem fortal-
te Modelflyve Nyt. Triumf blev det imid-
lertid for Hanno Prettner, der atter
vandt. Matt blev nummer to og Lossen
fra Vesttyskland blev trediemand.

Når det alligevel er dejligt at være dan-
sker i forbindelse med dette VM, skyldes
det, at dansk-canadiske Ivan Kristensen
igen placerede sig helt i toppen - denne
gang på en flot femteplads.

Vi regner med at bringe udførlige refera-
ter af disse to stævner i næste nummer af
Modelflyve Nyt.

FLERE FREX\ E\SLR - D\:U. D:rik \1o-
C:.:::' '-:-. -.. :- ;::.; --- -. ..'-- .: -' ':

:.:. ;---.^r'e.-; har nan ira P&T =-"':::-:.:=-r..-
,.3: :oldning, at man kan få tilladelse til ai brr.rge
:i række ekstra frekvenser til stævner efter an-
:J_rning. \Icn endnu kan tilladelsen altså ikke
i.--iL'S permancnt.

\IETILd\OL HOS SILVER STAR - Ved en
:eklagelig fejl er Silver Star Models faldet ud af
cen liste over methanol-forhandlere, som vi af-
rrlkte i Modelflyve Nyt nr. 3/85. Man kan altså
trygt henvende sig hos Silicr slar \{odels, sjæl-
landsvej 3, 9500 Hobro. il:. 0S--i2 02 55 for at
købe methanol, hvis man seli cpillder betingel-
serne for at kunne købe de enel,liilicr:c Craber.
Dvs. hvis man er medlem af en ai cie ai:errunc]:e
modelunioner.

NORDMÆND I HANSTHOLM - E: c:.in
nordmænd fra Cirrus RC Klubb i Orlc r ,\.C-.r,=-
leflyveklub) lavede en forlænger \',;rr,J:.: :;: ud
af Kristi Himmelfartsdag og 17. ma-;. ::: -: \ -

ges nationaldag, ved at flyve skræni:iir.=._:_:
Hanstholm. Herunder fandt de en >hei: n_, .

.krænt, nemlig nord-vest skrænten ved sildemels
iabrikken. Var det ikke i 1975, vi fløj DM der?
Crundet skræntens specielle lugt nøjedes de ikke
som danskerne med at sætte frekvensklemmen
på næsen, men de døbte skrænten >Mink-han-
gei,,. Det navn kan vi vel også bruge. Iøvrigr
harCe de en fin tur, og det er vel ret enestående,
at nordmænd på denne måde kan fejre 17. maj,
den dag hvor man netop fejrer befrielsen fra
Danmark. Helle og Roger troede vel, at de be-
søgte sydens varme lande, for boblejakkerne lod
de blive hjemme. De beretter imidlertid, at Kan-
sas laver overtrækstøj til fiskerne, der er perfekt
til skræntflyvning i Hanstholm, og tilmed billigt.

qffi
nHn

Libre, 16 Chemin de Beulenwoerth, F-67000
Strasbourg Robertsau, Frankrig. Ved.køb af
mindst 5 ekspl. får man rabat, så hvert hæfte
kun koster 55 francs.

\\'E SIIIF-\{ODELLFIR - Det svenske mo-
Celflpelorbund SMFF og firmaet Modell Pro-
dukter har opsagt deres samarbejde, således at
Modell Produkter ikke længere fremstiller og
forhandler SMFF-modellerne Sparven og Knar-
ren. I stedet lancerer Modell Produkter hele fem
nye modellei i løbet af vintermånederne. Og
SMFF er i færd med at udarbejde nye bygge-
sætsmodeller - i første omgang en linestyrings-
model, der skal hedde >Lina<, og en lille gummi-
motormodel, der skal hedde >Lena<.

FF-BYGGESÆT - Der dukker til stadighed
nye, små producenter af fritflyvningsbyggesæt
op. Ko-Modellbau i Schweiz har specialiseret sig
i modeller med Jedelsky-vinge og har bl.a. Al og
A2-modeller på programmet. Interesserede kan
få en orersigt over modellerne ved at henvende
sig til iirmaet på adressen Schaffhausenerstr.
41 l, CH-8050 Ziirich, Schweiz. lfølge tyske mo-
delflyvere er sættene af høj kvalitet, og model-
lerne skulle være velflyvende.

MODELFLYVNING PÅ VIDEO - RC-unio.
nens Hobbyudvalg indsamler og udlåner video-
film til RC-klubber tilsluttet RC-unionen. I for-
bindelse med dette søger udvalget hjaelp til bl.a.
optagelse af videofilm, overspilning fra ameri-
kansk fjernsynsnorm til PAL colour, overspil-
ning af 8 mm smalfilm til video, osv.

Kan du hjælpe Hobbyudvalget, så ring til
Benny Steen Nielsen, tlf. 0l-53 60 14.

For yderligere information om RC-unionens
videofilm, se bagest i bladet under meddelelserne
fra RC-unionen.

. r;;:i:,r_:1:rj.

\ OL LIBRE PLANBOOK 19E4 - Andrd
Schar:... cier udgiver det fine franske fritflyv-
ning:blac ,,\'ol Libre<, har nu også fået tid til at
iare .n regningssamling, >Planbook 1984<. De
tegnede modeller stammer fra perioden 1975 og
irem til 1984. De fleste har været offentliggjort
iør - mange af dem adskillige gange - men der
er også nyheder, og det er jo altid rart at have så
mange gode modeller samlet et sted. Det er ikke
en samling byggetegninger. Dertil er detaljerne
lor få og for dårligt beskrevet. Men erfarne mo-
delillvere vil naturligvis let ud fra tegningerne
kunne bygge modellerne. Andre kan bruge dem
til inspiration.

Hæftet koster 60 francs og bestilles fra: Vol
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FFIIL OM VOLTA - I sidste nummers artikel om el-fly-træffet i Malmo var der desværre fejl i Gert
Zaars postgironummer. Så vi gentager: Hvis man vil købe tegning til Volta, skal man indsætle sven-
ske kr. 50,- pd postgirokonto nr. 4477 03 50-9, Gert Zaar, Johanneslustgatan 2, S-212 28 Malm6,
Sverige. Ogfor 25 sv. kr. indsat på samme måde kan manfd Gert Zaars gode oganvendelige kom-
pendium om el-fly. Billedet herover viser iøvrigt Gert Zaar nted en række protolyper til Volta. Mo-
dellen nederst til venste holder den nordiske hastighedsrekord for el-modeller med 154,37 km/t. Bil-
ledet til højre viser, at Volta uden motor og batterier køn benyttes som skræntsvæver. Pilot er Åke
Guslavsson fra Malmo. Billederne er taget af Cert Zaar.

AVICRAFT Ltd. - er navnet på en modelfor-
retning beliggende i et af Londons sydlige kvar-
terer. Forretningen har, som navnet antyder,
specialiseret sig i udstyr til modelfly og specielt
skala-dele, det være sig fittings såvel som bygge-
sæt og motorer.

Elter at have besøgt flere modelforretninger i
England fandt jeg frem til Avicraft, der havde
mængder af de skaladele, som lige var passende

for mit interesseområde.
For at give indtryk af forretningens ydre tog

jer det viste foto, hvor en af de 5-7 personer, der
normalt står bag disken, er ved at reparerc for-
retningens vartegn.

Ja, det er rigti-et: 5-7 bag di.kcn. c:: ".1: ::":
tid til at diskutere mcd ,,model:tike:., o:;: =:.
kop te. F.eks. oplerede jeg. at det iokaie skaia-
håb kom på besøg ior at diskutere en blggede-

talje. - Hvad gør man så? - Jo, man tager alt
det fzerdige af sin model, en dejlig Mitsubishi
Zero-Sen, med til forretningen og viser det frem.

I den lokale flyveklub er der iøvrigt et opvis-
ningshold, som med deres >Panic<, en model
Avicraft fremstiller, rejser rundt og giver opvis-
ning ved stævner, selvfølgelig først og fremmest
i England, men også i Belgien, Holland, Tysk-
land og Frankrig. Hvis der er klubber i Dan-
mark, der er interesseret i at få engelsk besøg el-
ler i at besøge England med et hold, er I velkom-
ne til at henvende jer til mig for yderligere oplys-

POITOU-ES - De fritflyvere, der tog fra den

bagende sol i Jugoslavien efter VM og videre til
Poitou konkurrencen i Frankrig, kom til at ople-
ve en stærk kontrast i vejret. I år blev Free Flight
Days in Poitou nemlig fløjet i blæst og regn.
FlA-dagen var så regnfuld, at man indskrænke-
de til 5 perioder. Her vandt Jan Somers foran
Pieter de Boer - begge fra Holland - efter fly-
off, idet de begge endte med 893 sek. Tredie-
mand blev engelske Tony Cordes, der således fik
revanche for en meget uheldig VM-indsats. 99

deltagere trodsede vind og regn, omend knap
halvdelen nøjedes med en eller to starter.

I Fi B r er dcr 58 dcltagere, og her endte man
. -j.: : .: -: : .-:::. .:iron in,gen havdefUldtid.
,:;--:: ::" ::::--\:-: ..a;:: nei 129 sek. i flY-
oit-et mod auslralske Fausers 93 sek. De fik beg-
ge 1253 sek. i de syv ordinære starter. Arno Hac-
k:n lra Holland blev nr. 3 med ll90 sek., I se-

kund mere end Bob White fra USA. Bob White
droppede ligesom Fauser i allersidste periode.

Kun 1- deiragere fløj FlC, hvor Stafford
Screen rand: :o:an Bill Hartill. De fløj begge

fuld tid, men kun Siafford fik max i fly-off'et.
P. Rowledge fra E::_Eland blev nr. 3 med l0 sek.

drop i anden perio.Ce.

I årets specielle konkurrencer for små model-
ler fik man omsider et ordentligt fly-off, nemlig i
Al-klassen, hvcr hele 8 deltagere ud af de 41 fløj
600 sek. John Cooper fra England vandt foran
sin landsmanir Gary lVadelin. Trediepladsen gik
til J L. Harscouet fra Frankrig, der ikke fik
startet i anden fly-off runde.

Allais fra Frankrig vandt Coupe d'Hiver for-
an Ian Dowsett og Millet, mens Stafford Screen
vandt t/2A, den lille gasklasse, hvor der kun var
5 deltagere.

E^"I I LINESTYiIING - Ved Europa-mester-
skaberne i linestyring, der blev afholdt 8.-14. juli
i England, var russerne tæl pe il vippe Ungarn
helt ned fra speed-tronen. Russerne vandt l. og
2. pladsen individuelt, og først som nr. 3 kom
Molnar fra Ungarn. Hastighederne blev hhv.

nlnger.
Fl::,

,j-^i:'t57
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281,n,279,30 cl8278,20 km/t, så det var et tæt

- og hurtigt - løb. Ungarn beholdt dog før-
stepladsen i holdkonkurrencen med 833,3 km/t,
men russerne åndede dem tungt i nakken med
831,7 km/t.

I stunt vandt L. Compostella fra Italien foran
Ove Andersson fra Sverige. De Jong, som til
daglig er hollænder, kom ind som nr. 3 få points
efter Ove. Italien vandt holdkonkurrencen med
Tjekkoslovakiet og England på de følgende
pladser.

I team-race blev det populære hjemmesejre.
Smith/Brown vandt finalen med 7 24,5 foran et
andet engelsk hold, Heaton/Woodside med
7:31,6. Sidste finalehold var russerne Na-
zinlKuznetsov, der fløj 7:38,6. Det må have væ-
ret spændende . . . .. Holdkonkurrencen blev vun-
det af England foran Italien og Holland - og
Sverige blev nr. 4.

Combat blev vundet af tre russere - Ne-
cheukhin vandt, Trifonov blev nr. 2 og den for-
svarende mester Beliaev blev nr. 3. Svenskerne
M. Franke og T. Rasmusson blev begge placeret
som nummer 5, mens trediemanden H. Ostman
endte på 11. pladsen. russerne vandt naturligvis
hold, men Sverige kom ind på en flot andenplads
foran det engelske hold.

En overbevisende russisk indsats i alle klasser
undtagen stunt (hvor de ikke fløj med), men og-
så en flot svensk prsestation med to medaljer.

WIND BAG - er navnet på en ny, utraditionel
RC-model, der importeres til Danmark af Gerlof
Sijtsma. Gerlof fortæller, at han i begyndelsen
vil sælge modellen til en ret lav introduktions-
pris, men at det selvfølgelig ikke varer evigt.
Ideen i konstruktionen er, at vingen pustes op
under flyvning. Spændende og anderledes.

OLDTIMER-TEG\I\GER - Hos firmaet
Cenio i \1:l:ll k:: :::::. .\n13 r)g_:i:.gnrng lil
en ia:,: :=kke garnie. ielkendie n:ujeli::. :..c:-
af en del tidligere har været producerer som 

-E1 
g-

gesær. Der er den velkendte )Sup€r Serien< -1:25 skalafly oprindelig beregnet for gummimo-
tor, der er en lang række svæve- og gummimo-
tormodeller beregnet til konkurrencebrug -f.eks. den engang meget berømmede >Tern< til
gummimotor, eller A2-modellen >Termik<. Og-
så nogle motormdeller - bl.a. den kendte >Ju-
piter< og Rolf Hageis >Hail-Shot<.

Tegningerne sælges til lave priser - Cento er
et idealistisk firma - og kompler liste over teg-
ninger og priser kan rekvireres ira: Cento, P.O.
Box 17541, 3-200 l0 Malmo, Sr.erige. Tlf. 040-
15 51 98.

)FF EXPERTS FORUM( - På modelhobbi-
udstillingen >Model Engineer Exhibition< i Lon-
don i januar måned afholdt det britiske model-
flyveforbunds fritflyvningsafdeling et seminar.
hvor førende fritflyvere holdt foredrag om en
række interessante emner. Drssc iLr:i::as er nu
udgivet i form af et hæfte på .18 :ic::. E::ne:ne
er >Måling og forudsigelse af vingcirri:: .::
Ian Kaynes, >FlA svævemodel .r:onsri-.ii:.c:-
med computer-hjeelp< ved Martin Gregorie,
DNyeste udvikling i FIC< ved Stafford Screen,
>Sådan vinder man FIA konkurrencer< ved Mi-
ke Fantham samt >Udviklingen af moderne rus-
siske wakefields< ved Ron Pollard.

Artiklerne er særdeles interessante - >almin-
delige< uvidenskabelige modelflyvere vil noi.
især have glæde af de tre sidste - og prisen på 4
engelske pund (sendt som tryksag - 5,50 purrtl
som luftpost) må siges at være rimelig, ikke
mindst i betragtning af, at indtægterne går til
den engelske VM-fond for fritflyvere.

Hæftet kan bestilles fra: Mike Fantham, 68
Overdale, Ashtead, SurreyKT2l I PT, England.

Linesffings-
sommerlejren L985,
Herning d. L2.-20. juli
Som det er de fleste bekendt, var det ikke muligt
at afholde en fælles sommerlejr for linestyring
og fritflwning, så begge unioner måtte gå deres
egne veje, selvom det unægtelig var med sorg i
sinde.

Linestyrings-Unionen fandt et passende areal
på Messearealet i Herning, hvor der var fanta-
stisk fine baneforhold på græs, mens asfaltklas-
serne måtte nøjes med et noget mindre fint areal,
men dog i umiddelbar nærhed af teltlejren, som i
år måtte undvære el-forsyning pga. manglende
udbygning af de på stedet værende faciliteter.

For at starte et referat på en anden måde, så

vil et kik ind i fremtiden afsløre, at der på dette
areal er mulighed for at afhjælpe både el- og as-

falt-problemer, idet dette gerne skulle være ud-
bygget i de nærmeste år.

Byggerummet var i år en stor, lys tidligere
staldbygning, hvor der var gode byggeforhold.
Det var helt sikkert bedre end tidligere tiders mi-
litærtelte - og der blev da også fremstillet en del
modeller af lejrens ca. 40 deltagere i alle aldre,
og som det er sædvane på lejren, blev der ud-
vekslet en del erfaringer om stort og småt.

Lejrens størrelse
Lejren blev ikke så stor som forventet mht. del-
tagerantallet, men dette må sikkert ses i lyset af
afviklingen af EM meget tæt på og flytningen af
lejren. Der blev talt en del om lejrens størrelse og
fremtiden, men det er umuligt at drage nogen
konklusion på disse samtaler, men €t er helt sik-
kert - lejren har i de senere år ikke været så
hr',øgelig og god mht. socialt samvær som i år.
Da de: ikke var flere. lærte alle hinanden at ken-
de. log:: .on \r: kribe. når der er forsamlet
over Li0, hvor de: :å o:te blire: de gamle be-
kendte, som giir igen. Flere, sorn rar med på lej-
ren for første gang eller som en af de førsre, gav
udtryk for, at det var meget positivt, at de på
denne måde blev >tvunget< sammen, hvilket
havde givet et meget stort udbytte.

Som tidligere nævnt kan der ikke drages no-
gen entydig konklusion ud af lejrens diskussio-
ner, men det er helt sikkert, at det positive i det
tætte sammenhold på en lille lejr er værd at tage
med i overvejelserne i fremtiden.

Flyvning
Som sædvanligt blev der fløjet en del på lejren,
både ude og inde, for i år havde deltagerne på de
tidspunkter med dårligt vejr mulighed for at dra-
ge indendørs i en hal, hvor en ny verden med
indendørs fllvning blev opdaget. Den indendørs
flyvning:og::. : I'.t-.:: al'ugcn - ikke p_ea. r'ej-
:-.. - -:. :_i3. :iiier3)ien ior d:nnc spændende
:::-- :..: t1*-ting. Dei er ret fascinerende selv
ri-rea .:=ple modeller at flyve indendørs - men
her saraedes dog nogle erfarne fritflyvere, som
kunne g:rre noget vejledning. Det blev dog af-
hjulper lidr af et besøg af bl.a. Hugo Ernst, som
da og:sa så ud til at være helt ked af, at han ikke
selv havde en model klar.

Udendørs var man jo afhængig af vejrguder-
ne, men ikke desto mindre var der også rivende
gang i flyvningen her. Som noget helt ny't i Dan-
markshistorien blev der bl.a. fløjet kvindecom-
bat, hvor alle deltagerne var kvinder. Spænden-
de nye ting, som efter rygterne vil vokse sig stør-
re og større. I den forbindelse var det forbavsen-
de at se, hvor mange af lejrens kvinder, der kun-
ne flyvi:,.caly om de ikke alle deltog i konkurren-

Vor fotograf Dan Hune har sneget sig ind pd
Stig Møller, netop som denne forsøgte sig som
>præmietyr< - noget Stig altid har ønsket sig
næst efter at vinde en konkurrence.

cen, der absolut blev afviklet på meget fine
sportslige betingelser.

Lejrledelsen havde i år sagt, at den ikke ville
have noget med konkurrenceafviklingen al gøre,

men ikke desto mindre blev alle de sædvanlige
konkurrencer afviklet til tiden - dog savnedes
der i nogle konkurrencer deltagere til at gøre det
helt spændende.

Vestjyllands radio bragte nogle få minutter
om flyvningen og lejren, og det var da tydeligt
for alle, at vores motorer ikke er helt lydefri,
men i sammenligning med den >larm<, som det
llkkedes musikerne til grøn koncert at fremstil-
le, må vi siges at være temmelig lydløse. Så har
vi da også lært det, at man ikke kan overdøve et
koncertanlæg med en USE.

Pølsefest og udflugt
Lejrens deltagere havde en enkelt dag mulighed
for at besøge Flyvestation Karup's flyvemu-
seum, som i betragtning af sin lidenhed er meget
spændende. Der var et par enkelte fly og en mas-
se billeder og ting vedr. flyvning. Og de fleste
fandt da også, at besøget var tiden værd.

Pølsefesten er jo en tradition, som der skal
mere end dårligt vejr til at fjerne - der var gang
i mangen en grill og det blev da også temmelig
sent, før de sidste forlod byggerummet, hvor
festlighederne blev afholdt.

Indledningen til aftenen var Hans Rabenhøj
og Age Wibergs smalfilm, som vakte en del ju-
bel, da ikke det hele var lige traditionelt.

Alle disse begivenheder kunne lejrdeltagerne
læse om i Vandel Posten, som trods flytningen
ikke havde taget navneforandring. VP udkom i
år oftere end tidligere år, idet lejren havde fået
egen trykkemaskine, og da teknikken forekom
spændende, blev der både skrevet og trykt en
del.

Præmier
Sommerlejren havde fået en masse fine gaver til
brug som præmier. Vi vil gerne benytte denne
lejlighed til at rette en varm tak til:
Billing Boats, Robbe, Jamo, Thor, Ib Andersen

fortsættes næste side

l3



rl

-lr

i
t
\
e

lr
1lll

l-- --l--

$
t'
a
\
tl)\

o\
q

m

$

$sQr
Iå

R

N

$
s

o(\xc(

$

I

szazP /:2 & r..t

R/8 4tlh

l\

rF

$N

1../

\

\
)
!
\
s
N

s

r$\
.\ r.,\)\
s$

$s
uN

$I
R}

*Ns

irN
sRt

Q,
t)t' \

7P, - 5o7o I

l*
II

T"

/E,F o, Hoåay
r'sa nr/ P/nfl'æoPE(.

opPa /toDEU,€^) ge 7EE2/C, /aoNTEC€g PoTal?
æ P/eoPEL, HVO/eEF7€)e ,Pvzoil€^.) FZvrzeS k€r'r'
q 7LB/9€F, //QD7-//. 7P /,/€6€/? e/€7764

ho7oe.' 10 - 45 crt -Jt € 
^tr'/ 

62,/r'7/-//. BulvD€.
sF/-//tFN 77L €N e/N€. /-/'Bz. &-rDe.
/4- /6oo.

t u Oe,rt oøes/uaSuAø<s 6oH t/ -
FZ/V€TE f/EP F'. SOHr'r'æl,E GE^)
/w5.
KoNs?e. cå,ervosr?s€n)2 e,/E//wBzD

f- v/z/ve^)
f.,qEæe'q.4/,

-I

I

$r
Ni
a

\,\i

:
= erl*r,, snhtt,t -]_I+

I

-i

rl J
l-_t_
I lt-Ltt tt-f l-

I

_ LL _r_r _l _ J 1ri



Hobby, Solarfilm, Plastic Padding, Heimann &
Co., KDA, Ciba Geigy, BP, Avionic, USE,
Sarsco Handel & Hobby, Cox, Castrol samt Leif
O. Mortensen Hobby.

Afslutning
Selv om lejrens fremtid som tidligere nævnt er
noget usikker med hensyn til placering og ikke
mindst, hvor mange unioner, som er med i ar-
rangementet, er det dog helt sikkert, at der vil
blive afholdt en lejr igen til næste år, og lige så

sikkert som VP afslutter hver dag med >udkom-
mer næste gang<, ja, så siger lejrdeltagere og
forhåbentlig også andre: >Vi ses til næste år på
sommerlejren!< Benny Furbo

Speed; l. Leif Eskildsen, 2. Niels Lyhne-Hansen. Mouse-rac€: l,
Henning Forbech/Bjarne Schou, 2. Tom Pedersen/Stig Henrik-
sen, 3. Benny Furbo/Kim Pedersen, 4. Jørgen Aagaard/Jesper
Steffensen, 5. Stig Møller/Dan Hune. Mous Le Vrndel: l. Tom
Pedersen/Stig Henriksen, 2. Henning Forbech/Bjarne Schou.
HR 46 Race! l Jan Lauritzen/Per Bjerager, 2. Aage Wi-
berg/Stig Henriksen, 3. Keld Mastrup/Mads P. Jensen,4. Peter
Henriksen/Morten Bjerager. Stunt-beg.: 1. Aage Wiberg, 2.

Tom Pedersen,3. Keld Mastrup. Slunt-eks.: l. LeifEskildsen,2.
Henning Forbæh, 3. Dan Hune, 4. Leif O. Mortensen. Kvinde-
combst: l. Helle O. Mortensen, 2. Marianne Larsen, 3. Vibeke
Sibbesen, 4. Marianne Svensson. FAI-combs(: l. Bjarne Schou,
2, Henning Forbech, 3. Stig Møller, 4. Dan Hune. Combat-beg.:
l. Aage Wiberg, 2. Morten Bjerager, 3, Tom Pedersen, 4, Peter
Henriksen, 5. Marianne Svensson, 6. Keld Mastrup. Diesel-com.
bat: l. Niels Lyhne, 2. Benny Furbo, 3. Aage Wiberg, 4. Stig
Henriksen, 5. Stig Møller, 6. Jan Lauritzen, 7. P€r Bjerager, S.

Henning Lauritzen, 9. Tom Pedersen. Poinaturnering: l Peter
Henriksen,2. Stig Møller, 3. Dan Hune,4. Aage Wiberg,5.
Bjarne Schou,6. Stig Henriksen, T. Tom Pedersen, 8. Kurt Pe-

dersen, 9. Jan Lauritzen, 10. Keld Mastrup, I l. Niels Lyhne, 12.

Benny Furbo.

Fritflyvnings-
sommerlejren 1985,
Idom d, 20.-28. juli
-A,lle re m--eei spændte på, hrorcia:r de: sr:,.:
gå, efier at FSN Vandel havde lukker sine pone
for danske modelflyvere, og fritflyverne for før-
sre gang i mange år skulle holde sommerlejr ale-
ne.

Der var tilmeldt ca. 50 deltagere. Mange af os
kom allerede fredag, hvor vi konstaterede, at
campingpladsen var helt i top, fine bade og toi-
letrum samt en stor sarnlingsstue. Ved siden af
det hele lå der en stor hal, som kunne bruges til
indendørsfl1'r'ning.

Efter at J)llands,slagel rar overstået i den før-
ste weekend. srar:ede lonnr.:lejren traditionen
tro med KL\I. Der \ar irang-- iiie modeller ude
på græsplænen, og domme;ko::l::;;: i::di frcm
til, at Aage Westermann's model rar c3i l=re-
ste,

Vejret om mandagen var dårligt, så r'i bes.u:-
tede at udskrive to perioder om aftenen ! ll:.tlen.
Reglerne var, at der skulle bruges en P-:_< pfo-
pel, og der ville gives ekstra poinl. :r: :il:e og
sjove modeller. Byggelysten var sror. - ::: ..::.
hurtigt gang i balsakniv og lim. \'i så ;:-:_=:
sjove modeller - nogle af dem kunne o,e_.iå

flyve! Der blev også bygget chuckghdere, og
mange fløj fine tider.

Tirsdag regnede og blæste det også, så vi be-
sluttede at flyve endnu to perioder i hallen om
aftenen. Så kunne dem, der havde fløjet model-
ler væk under Jyllandsslaget, tage ud og led^ ' .r-

le dagen.
Onsdag stod vi op til solskin fra en skyfri him-

mel og stille vejr. Formiddagen blev brugt til at
dampe vinger, så modellerne kunne være klar til
eftermiddagens hold-konkurrence.

Der blev dannet 7 hold, som hver bestod afen
begynder, en mellem-øvet og en ekspert. Menin-
gen var, at eksperten skulle hjælpe de andre og

Aage Weslermann's KLM-vinder >Matchpoint<< beundres af Henning Nyhegn, Peter Buchwald og

Karl-Erik Wideil pd fritflyvningssommerlejren i ldom. Foto: Kristian Villman.

selv flyve til sidst. Der blev fløjet tre perioder.
Om aftenen fløj vi de første 5 perioder af som-

merchuck.
Om torsdagen var vejret også fint, så der skul-

le flyves tre perioder i alle klasser om eftermid-
dagen. Nogle af os tog i Sommerland Vest. Der
skulle Erling Jørgensen og Kristian Villman ro
om kap med de andre på en kanobane, men de
nåede kun til det første sving, hvor de væltede til
stor morskab for os andre.

Om aftenen skulle det store slag stå, mara-
thon. Alle var på heden enten for at flyve eller
som tidtager. Det blev en herlig aften, hvor del-
:agerne var godt ømme i armen, da timen var
: c:l':.

F::d:g :-,:,, c:r :lo'et tre perioder om efter-
n'ricidage::. og o;r: afr:nei ce sld.:e fem slarter al
sommerchuck. L]- :2.00 skuiie r i har e poi:eiest.
så der kom gang i grillen, og ri har.de en dejlig
aften.

Lørdag formiddag blev de sidste to perioder i
hallen fløjet. Derefter var der uddeling af præ-
mier til dem, der havde vundet de forskellige
klasser. Vi havde fået mange fine præmier fra
Graupner, Transmerc, Leif O. Mortensen, Avio-
nic, Henning Nyhegn, Robbe samt Bikuben i
Holstebro. Jeg vil gerne sige mange tak for de fi-
ne præmier på lejrledelsens vegne.

Til slut vil jeg gerne sige Idom klubben og især
Hans Rasmussen mange tak, for uden deres sto-
re forarbejde var det ikke blevet så god en som-
merlejr, som alle gav udtryk for.

Om flyvepladsen vil jeg sige, at den ikke egner
sig til store konkurrencer, men til sommerlejr-
fl-v,-ning er den udm::i'kct. da n3n barc kan sæt-
:e :::',.--:-.: :. j:. l--1 .: -!: :-=:3:. O-f Sa Vii jeg

i. - -i. 
. !-.---;- -.:-; -.r ,.i:.: dl .

H:.';.: :ra eTl, cier dehog på krykker!
Hugo Ernst

B€9.-.hucl: :. Jesp€r Widell, 2. Jacob Bækgaard, 3. Kåre Ræ-

-: i:.:. .1. \tikael Ernst, 5, Negrøy Smah, 6. Bjarne Bro, 7. Ras-
::: Buch*ald,8. Thomas Ratgaard, 9. Henning Bro, 10. Ole
Ardersen. Chuck: l. Gunnar Holm,2. HugoErnst,3. Flemming
D. Kristensen,4, Jens Peter Larsen,5. Jacob Bækgaard,6. K. E,
\\ idell, ?. J. Widell. Al.beg,: l. Ole Andersen, 2. Kåre Rasmus-
:3n. 3. Preben Dyrmose,4. Jesper Hald,5. Las Bak,6. Jacob
Bæigærd,7. K. Alberts€n,8. Henning Bro,9. Danny Nielsen.
Al{ls.: 1. Cunnar Holm, 2. Hans Rasmussen, 3. Udo Gorres,
4. T. Hammerschmidt. A2.beg.: 1. Kjeld Krisriansen, 2. Ulrik
Sreen Hansen, 3. Torben Dyrmose, 4. K. Vilmann. A2-eks,: 1.

Gunnar Holm,2. Hans Rasmussen,3. Jens Peter Larsen,4. Tor-
ben Bak, 5. K. E. Widell, 6. Erling L. Jørgensen. Cl: l. K. E.
Widell, 2. J. Widell, 3. Fl. D. Krisrensen. Sommer-chuck: l.
Gunnar Holm, 2. Jens Peter Larsen, 3. Fl. D. Kristensen, 4.
Kjeld Kristiansen,5. Danny Nielsen,6. Peter Buchwald, T. Ja-

cob Bækgaard, 8. Hugo Ernst, 9. Jesper Widell, 10. Henning
Bro, I l. Rasmus Buchwald. Msrathon: l. Cunnar Holm, 2. Pe-

ter Buchwald, 3. Jesper Widell,4. Kåre Rasmussen,5. K. E. Wi-
dell,6. Jacob Bækgaard,7. Fl. D. Kristensen,8. J. Hammersch-
midt, 9. Udo Gajrres, 10. Preben Dyrmose, I l Henning Bro, 12.

Kenneth Albertsen. XLM: l. Aage Westermann, 2. Gunnar
Holm, 3. Udo Cairres, 4. Kjeld Kristiansen.
Irdendøm-konkurrencer: Chuck: l. Jakob Bækgaard, 2. Gun-
nar Holm, 3, Danny Nielsen,4. H. S. Larsen, 5, Hans Rasmus-

sen, 6. Fl. D. Kristensen. P-15: l. Jesper Widell, 2. Kenneth Al-
bertsen, 3. Preben Dyrmose,4, K. vilmann,5. Gunnar Holm,6.
Kåre Rasmussen,7. Jacob Bækgaard,8. Hans Rasmussen,9.
Torben Dyrmose, 10. Ole Andersen, I l. K. E. Widell, 12. He n-

ning Nielsen, 13. Jes Nyhegn, 14. Rasmus Buchwald, 15. Mikael
Ernst, 16. Allan worsøe . Modeller m. stor propel: l. Hans Ras-

mussen,2. K. E. widell, 3. Allan Worsøe.

Vor udsendte medarbejder på krykker, Hugo
Ernst, lynskudt af Hans Rssmussen. Hugo har
,<jort et slorl organisationsarbejde i den tid,
htor han ikke har kunnet klare sig pd egne
ben. Forhabentlig vokser benet snart ssmmen,
sd han igen - ogsa - bliver en af vore
allerflittigste deltagere i konkurrencerne.

l5
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Navion fra Cambria
en ultralight til discount-pris

Det engelske firma Cambria
Models blev for et par år siden
rekonstrueret og har i dag fundet
en dansk importør, nemlig
Avionic. Modelflyve Nyt fik for
snart længe siden et byggesæt af
RC-ultralight'en >>Navion< til test
direkte fra fabrikken.
Testen blev overladt til Lars
Pilegaard fra Viborg RC klub -
den har været længe undervejs,
men til gengæld er den særdeles
grundig.

Det var med megen spænding, at jeg i ja-
nuar i år afventede ankomsten af Cambrias
byggesæt til ultralight-modellen Navion.
Dels var flyet efter det forudoplyste temme-
lig stort i forhold til motorstørrelsen, og
dels var der tale om et meget billigt bygge-
sæt, som henvendte sig til især begyndere.

Ved udpakningen kom en meget spar-
tansk æske til syne, der ikke ville have man-
ge chancer som blikfang i en hobbyhandel,

l6

men indholdet var til gengæld en behagelig
overraskelse.

Såvel byggevejledningen (endnu kun på

engelsk) som tegningen var yderst informa-
tive og i topklasse. Træmaterialet var fint.
Lige lister, gode udstansninger og ikke
mindst hårdt og blødt balsa til de relevante
formåI. Fittingsposen var veifors-vnet med
skruer og alle fornødne dimser bortset fra
tank og hjul. Understellet var bukket og

forsynet med >tryklåse< til fastgørelse af
hjulene. Faktisk er der intet loddearbejde
på flyet. Til bygning af flyet mangler for-
uden ovenstående kum lim og film til be-

klædning.

Bygget som af begynder
Efter gennemlæsning af vejledningen be-

sluttede knægten og jeg os til igen at være
>begyndere< og tro fabrikanten i 6t og alt,
således at det var byggesættet, der blev te-
stet og ikke vores opsamlede erfaring.

Opbygningen af vinge, haleplan og finne
er næsten udelukkende afbalsa. Iiovedpla-
net er samlet på midten med vingcstål (fær-
digbukket), og de inderste tre ribber på

Cambria Navion i selskab med en militært
udseende person i jeep. Bemærk, at toppen af
Cox-motorens cylinder sidder over vingen,
sdledes dt cjen lille motor kan blive afkølet
urdtr,a:',cingen. Foto: Lars Pilegaard.

hver vinge er forstærket med Lrydsfiner.

Haleplan og finne er opbygget som en hel-
hed, og såvel vinge som halesektion fastgø-
res til kroppen med gummibånd. Hoved-
planet fastgøres med mindst fire bånd, og
mindst to sættes i kryd: for at holde vingen
samlet omkring vingestålet. Alt bygges
fladt direkte på bordet. Der er ingen
skrænkning, og senere erfaring viser, at
skrænkning ikke gir er nogen synlig forbed-
ring af fllveegenskaberne.

Kroppen gav problemer. Som det ses på

billederne, består den af en kabinebox af
krydsfiner og en halebom af balsa. De to
stykker finer til for- og bagside af den høje
del af kabineboxen havde nærmest propel-
facon. Findren var almindelig 3-lags og bur-
de alene anvendes til bagbeklædning i køk-
kenskabe, men som >begyndere< knoklede
vi på ganske uvidende om, at vingen til sin
tid ville ligge endog meget skævt på krop-
pen. Det kom siden som en )stor overra-

skelse<, som måtte afhjælpes med oversky-
dende balsa.

Hele herligheden blev beklædt med film
efter Cambrias anvisning, og min 1,5 cmr



Cox blev monteret som vist på tegningen
godt skjult bag kroppen. Fint så det ud.

I luften .....
Så afsted til flyvepladsen. Ifølge brugsan-
visningen skulle nybegyndere kunne lære
sig selv at flyve med denne model, og når
flyet var bygget rigtigt, skulle modellen
med fuld gas på motoren stige svagt i store
højresving og iøvrigt være meget selvstabi-
liserende.

Det afsnit i byggebeskrivelsen bør straks
udgå og erstattes af >få hjælp i en klub<.
Ingen nybegynder kan bygge så nøjagtigt

- og da slet ikke med føromtalte skæve
krydsfiner.

Vel ankommen til flyvepladsen måtte vi
konstatere, at >blæsten havde kulet sig
op(, men vi kunne da forsøge at taxie på
banen. Halehjulet er nemlig ikke styrbart,
og højderoret sidder under propelstrøm-
men, så vi forventede ikke at kunne løfte
halen højt nok til at svinge på sideroret.
Men det lod sig gøre. Meget præcist endda.
Forklaring: Motoren trykker fremover på
det øverste af kroppen, og hjulene stritter
imod forneden, med det resultat at hale-
bommen løfter sig nok så nydeligt.

Efter et kvarters øvelse var vi næsten eks-
perter og lod modellen skyde ned ad banen.
Selv med fuld gas gik det utroligt langsomt,
men hvad. Ifølge vejledningen skulle mo-
dellen kastes. Da flyet i et af skuddene kom
op på almindeligt luntetrav stikker bæstet
pludselig næsen i veiret og flyver. Sved på

^.r;r- 1": :- j-: * -.:1.:: _lolde: sie klO_
geli5 :.-':r:::: : :igE:,ckai:=e. o_e ::er :i1-
r e: '.: i::ai en n.r og uprø\'er model. Eiier :å
sekunder kan vi imidlertid ånde frir. Der er
luld kontrol på flyet, omend der skal trim-
mes mere end trimknapperne tillader. Det
går bare, men elter nogle omgange stopper
Cox'en. Dette mønster gentager sig, hver
gang vi forsøger, og efter 5-6 flyvninger
stopper vi spøgen og må konstatere:
a. Motoren skal hæves, så cylinderen

kommer op over vingen, når der er tale
om en _eløderørsmotor. Den køler for
dårligt, når den sidder i læ af kroppen.

b. Halehjulet, som er hæliei i bagkrop-
pens balsa, er gået løs o-e skal enren er-
stattes af en bred haleslæber eller mon-
teres i et stykke 1,5 mm krydsfiner. Vi
vælger det sidste og har ikke siden haft
problemer her.

Fig. I: Halehjul 

--=-f

Fy rrel iste, krydsfiner og
t re k antslister la ngs fy r rel iste n
limes med spritfortyndet epoxy,
som giver en meget fin limfuge.

Her ses modellen i
træfærdig udgave.
Slørrelsen antydes

af limdunken og
det nummer af

Modelflyve Nyt,
der ligger ved

modellens næse.

Foto: Lars
Pilegaard.

Cox'en kunne iøvrigt ikke lide at skubbe.
Den gnavede aluminium mellem medbrin-
geren og krumtaphuset, hvilket vi afhjalp
ved at anbringe en tynd skive teflon som
trykleje her imellem.

Mere flyvning
Næste flyvedag foregik i stille vejr. Det
cyklede bare derudaf. Alle flyvninger blev
foretaget med jordstart, og alt var idel lyk-
ke. Faktisk var jeg på nippet til at skrive en
testrapport til Modelflyve Nyt nr. 3, men
jeg ville gerne have nogle andre til at prøve-
styre og gerne nogle nybegyndere, så skri-
veriet ventede.

Tredie flyvedag med nogenlunde flyve-
re-ir. \lodellen, som nu har passeret den
tørste tims t11-retid. Iigger støt i små hun-
drede meters højde på r'ej op mod vinden,
da venstre vinge pludselig flagrer bort.
Lodret ned. Havarikommissionen må kon-
statere, at planet er brækket lige uden for
vingestålet. Kroppen har ikke taget nævne-
værdig skade. Halebommen er brækket fra
kabineboxen, idet krydsfineren ganske en-
kelt er spaltet. Halen er hel og hverken mo-
tor eller radiogrej har lidt nogen overlast.

Ejner Hjort fra Falcon, der var med til at
besigtige vraget, regnede ud, at vingen hav-
de kunnet tåle en belastning på 3,8 G. Lidt
larr ior et begynderfly.

Jeg har de mistænkt Cambria for at have
hugget ringen fra en gammel svæver, hvor
vineen havde r'æret papir/lak-beklædt og

Vingebrud pga, for svage lister, Forkanten og
den midterste dobbeltliste blev udskiftet med

fyrretræslister i den nye vinge.

derfor var stærk nok ikke mindst fordi
svæverens krop ville have været betydeligt
lettere. Jeg foreslog derfor at såvel de to li-
ster i hovedbjælken som forkantslisten blev
by'ttet om med fyrrelister. Det gav en teore-
tisk brudstyrke på 9,6 G, og samtidig und-
gik man knuste forkanter ved udelandinger
i korn- og roemarker.

Cambria godkendte forslaget, og en ny
vinge blev lavet. Maskinen kom i luften
søndag den 7. september, hvor vejret stadig
var meget uroligt efter årets første efter-
årsstorm.

Styrkeprøve
Ganske vist var det ikke >begyndervejr<,
men nu drejede sagen sig om en regulær
styrketest, hvor eventuelle mangler ville af-
sløre sig hurtigt i det hårde vejr og ikke af-
vente l0-20 timers hyggeflyvning.

Den nye vinge opførte sig eksemplarisk.
Faktisk var flyet blevet endnu mere stabilt,
nu hvor vingen åbenbart ikke vred sig. Kun
i sving fra stærk medvind til modvind vir-
kede flyet besynderligt.

En række sving i øjenhøjde afslørede fej-
len. Hele halesektionen vippede i elastik-
kerne, fordi understøttelsesfladen er for lil-
le. Denne fejl afhjælpes enten med en plade
balsa (tværstillede årer) eller endnu bedre
med en bid krydsfiner, da dette materiale
ikke ødelægges af gummibåndene. En fast-
limning kan ikke anbefales, da den lavtsid-
dende hale nemt kommer i kontakt med

fortsættes næste side

ffi <-- I,s-2 mm krvdsfiner

\i)s\
\/ \7

Surring med trdd og lin
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Originalt balsa
Trekantslister
pd hver side af
fyrrelisten

Fig. 5: Holeforstærkning
0,6-0,8 mm krtds.finer

Fig. 3: Ny haleplansstøtte

jorden qnder en lidt skæv landing.
Fl)'vningen fortsatte, og efter I time og

16 min. er'der igen rod med styringen. Flyet
drejer ikke til hø-jre, men hekser rundt til
venstre som en anden kunstflyver.

Forsigtigt luskes kalorius hjem over plad-
sen, og - oh skræk - det ses tydeligt, at
halefinnen sidder løs, og at haleplanet dan-
ner et knæk opad som en V-hale.

>Metaltræthed< i halen som vist på fig.
4.

Under den afsluttende landingsrunde
brækker haleplane.t helt, og flyet går på
næsen fra 25 meters højde. Men ud over
halen er kun vlngestålet bøjet. Vingen har
hermed bestået si4 styrkeprøve med glans!

Halesektionen kræver afgjort en forbed-
ring, og jeg valgte den metode, der er vist
på fig. 5.

Forslag til ændringer
Efter alle prøveflyvninger må jeg konstate-
re, at byggesættet bør ændres som følger:
a. Motoren hagves op over vingen, når der

bruges gløderørsmotor.
b. Halehjulet fæstes i krydsfiner.
c. Hovedbjælke og forkantsliste i vingen

laves af fyrretræ.
d. Haleplanet understøttes af træplade.
e. Oversiden af haleplanet forstærkes for

at modvirke )metaltræthed<.

Fig. 4: Halebruddet.
En medvirkende årsøg til bruddet var, at bøl-
sapladen mellem fqp og bagkantsliste havde
årene i længderetningen,

Halefinne

Haleplan

f. Kabinens endestykker udføres af bedre
krydsfiner (uden skævheder).

g. Flyvevejledningen ændres hvad angår
>selvoplæring<.

Om flyvningen iøvrigt kan jeg kun sige,
at alle manøvrer er bløde og ukitiske, og at
det formentlig ikke kan lade sig gffe at
overstyre modellen. Start og landinger kan
indøves, ligesom selvfølgelig alle vandrette
manøvrer kan udføres og styring fra og
mod piloten indlæres. Med fartdykning
kan endvidere udføres loop og små, lodret-
te stigninger. Den selvstabiliserende effekt
er på toppen. Uanset hvordan maskinen
ligger i luften, går den selv over til vandret,
når pindene slippes. Blæsevejrsegenskaber-
ne er den tykke krop til trods helt på top-
pen, og flyvning i turbulent luft er en for-
nøjelse. I stærk sidevind holder flyet selv
næsen op mod vinden, og den flyver let fra
_v"derpunkt til I'derpunkt med >hands off,<
fra piloreas srie.

Jordstanen skal lige have et ord med på
vejen. Som tidligere beskrevet tvinger mo-
tortrykket halen fra jorden, og modellen
kan have en tendens til at gå på næsen.

Hold derfor fuldt højderor, straks når ma-
skinen begynder at rulle (halen tvinges i ba-
lance) og slip højderoret ved take-off,
hvorefter flyet af sig selv bygger fart på og

stiger jævnt af banen.

Varm anbefaling
Sammenlignet med forskellige andre be-
gynderfly til samme motorstørrelse er Na-
vionen flyvemæssigt i særklasse, og især
dens egenskaber i blæst er langt bedre, så

efter gennemførelsen af forannævnte for-
stærkninger lægger jeg gerne navn til en

varm anbefaling over for folk, som vil lære
at flyve uden at skulle investere i tungt,
brændstofforbrugende flyveudstyr. I

Data for testmodellen
Vingens speendvidde: 152 cm
\'r.S:;r: korde: 22.8 cm
\iæ.elec_. i_:_;:;: B :;
Vægt fl5,eklar med brændsrof: 1.480 gram incl.
3 standardservoer
Motor: 1,5 cm3 Cox
Tank: 150 cm'

Før flytning af motoren. En diesel kan godt klare denne placering, men gløderørsmotorer kører
varme. Der er godt med v-form i vingen - det sikrer stor selvstabilitet.
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Begyndererfaringer med elektro-fly
I Helsingør må man ikke flyve
med forbrændingsmotorer. Det
står der i politivedtægten. Så der
må andre energikilder til, hvis
man vil flyve med propeldrevne
modeller. Peter Christiansen
fortæller her, hvordan han og
Carl Aage Andersen tog hul på
RC-elek:roi15 ningens mange
problemer - og sLæder.

Etter Iang tids snak frem og tilbage er ri i år
kommet i gang rned bygning og flyvning
med el-modeller, og vi håber, at beretnin-
gen on vore foreløbige erfaringer kan give
flere lyst til at deltage.

Vi startede med at læse alt, hvad vi kun-
ne hnde om emnet, og vi fandt hurtigt ud
af, at tyskerne var længst fremme på områ-
det. Forlagct, som udgiver bladet >Flug +
Modell Technik<, har udsendt et hælte
(faktisk en bog på lO4 sider), som hedder
>Elektro-Segelflugmodelle<, skrever af en
af de tyske pionerer på el-området, Dipl.
Ing. HelmurM4ySg,^.Den er absolut sin pris
værd, den indetbldgr dt.væld af oplysnin-
ger om el-motorer, byggetips, modeller og
tabeller til beregning af modellers krafrbe-
hov i relation til propeller, modelræg: 

=:r-.Vores udgangspunkt var at forsos: a:
finde den billigste måde at opnå rimelig
gode resultater. Det vil sige billige standard
motorer, anvendelse af >normalt< RC-ud-
styr uden mikromodtagere og ditto servoer.

Carl Aage valgte at bygge en modificeret
udgave af en >Aeromodeller< svævemodel
kaldet >Bluebottle<, drevet af I stk. Mabu-
chi >380< motor med direkte træk fra mo-
torakslen til en propel på 6 x 4". Modellen
er udrustet med et 2-kanals >Acoms< RC-
anlæg med normale servoer, samt motor
start,/stop via en mikroswitch, der påvirkes
af højderorsservoens yderstillinger (det vir-
ker).

De første flyveforsøg blev gjort med en

driv-akku på 6 celler å 1,2 Ah. Det kunne
give tilstrækkelig kraft til at holde modellen
flyvende, men med minimal stigeevne. Ved
at gå op til 7 celler forbedredes resultatet
betydeligt, modellen kunne nu stige til god
højde.

Carl Aage's næste projekt er en model
drevet af et Acoms aggregat, gearet 3:1,
med en propel på 9x4", og det er også
med en \labuchi >380< motor. Dette skulle
E:re er r'æsentlig forbedret virkningsgrad.

Under ror gennemgang af diverse tids-
skrifter var jeg faldet for en interessant lille
model i >Flug + Modell Technik< nr.
8/1984. Modellen er konstrueret af nævnte
Helmut Meyer, og som det fremgår af nav-
net )Minitwin<<, er det en to-motorers mo-
del. Drivkraften leveres af to Mabuchi
>380< motorer anbragt i vingens bagkant
med skubbende propeller direkte drevet af
motorakslen. Driv-akku'en er på7 celler å
1,2 Ah. Modellens spændvidde er 1.100
mm, planarealet er 21,4 dm2 og med en
flyvevægt på 1.150 gram bliver planbelast-
ningen 54 g/dm'z. Radioudstyret er et al-
mindeligt Futaba anlæg med to standard
servoer og med motor stop/start via to
mikrosrvitch påvirket i højderorsservoens

1 J::'::li:r3e:.
, :e--:ae-_.nhg af, ar der var mit første for-

=g ned el-modeller, var flyvningerne over
ar :c=entning. Modellen er ret hurtig og
stiger forbavsende godt. Den kan stige ca.
100 rneter på et minut, og det giver mulig-
hed for 5 gange stigning til samrne udgangs-
højde på 6n opladning. Ved at bruge
srart,/stop-kontakten og så glide til en pas-
sende højde, inden man starter motorerne
igen, kan man opnå en total flyvetid på 15

min. pr. opladning.
Med hensyn til NC-akkuer har vore for-

søg vist, at der er betydelig forskel på yde-
evnen hos de forskellige fabrikater. Til da-
to har vi prøvet et sæt celler af ukendt her-

Længst væk fra Carl Aage Andersens kamera
ses hans egen model, >Bluebottle<, derfås som

Aeromodeller-tegning. Den to-motorede model
er bygget af artiklens forfatter Peler
Christiansen. Den hedder >Minitwin< og er
konstrueret af den tyske elektro-ekspert
Helmut Meyer,

komst, et sæt af mærket SAFT og to sæt af
mærket National Hi Amp, alle med 7 celler
å 1,2 Ah. Ved sammenlignende forsøg med
hurtig afladning (ca. 6 amp,) over en 12

volt autolampe H4 ned til en spænding på I
volt pr. celle, under belastning, så aflad-
ningstiden ud som følger;
Ukendt mærke ,..,2V2 minut
Mærke SAFT ........ 7 minut
MærkeNationalHiAmp 8'l:minut

Prisforskellen på de tre typer var yderst
ringe, så det er vigtigt at finde det bedste
fabrikat. National Hi Amp gellerne er købt
hos Transmerc, mens SAFT cellerne er

købt i England.
Men hensyn til hurtigopladning af driv-

akkuerne, som vi har foretaget med en si4-
pel opstilling med en 12 volt H4 Halogen
autolampe, forsynet med en omskifter, så

man også kan aflade akku'erne, må det ab-
solut tilrådes, at man sikrer sig, at de er af-
ladet til en spænding på I volt pr. celle, før
ny opladning påbegyndes. Opladningstiden
med ovennævnte lampe bliver i så tilfælde
15-16 min. hver gang, men overhold ladeti-
den. Man kan udmærket bruge et billiet
minut-ur som signalgiver til at afbryde op-
ladningen.

Der er mange muligheder inden for el-
flyvning i dag, f.eks. el-svævemodeller,
kunstflyvning, team-race og efterhånden
sikkert også skalamodeller. Helikoptere
findes allerede flyvende i Tyskland.

Et eksempel på en kunstflyvningsmodel
er svenske Gert Zaar's >Volta<, som er om-
talt i Modelflyve Nyt 4/85, Den kan flyves
rned en Mabuchi >550< motor med direkte
træk på propellen. En variant af samme
modeltype kaldet Swedish Hawk har op-
nået en hastighed på 97 km/t.

Med hensyn til mere avancerede sager, så

sker der en stadig udvikling. For eksempel
findes der idag proportionale omdrejnings-
regulatorer, som trinløst regulerer moto-
romdrejningerne over en af modtagerens
kanaler. Den nævnte >Volta< flyves af
Cert Zaar med en svensk udviklet elektro-
nisk regulator, hvis printplade ikke fylder
mere end motorens diameter. Der findes
også mindre avancerede løsninger på mo-
torkontrol, f.eks. en start,/stop enhed som
styres direkte over en modtagerkanal uden
brug af servo, og vægten er kun 20 gram
for hele herligheden. Der er altså masser af
muligheder, det er bare om at komme i
gang.

Endvidere giver el-flyvning også mulig-
hed for at flyve på pladser, hvor det er for-
budt at bruge forbrændingsmotorer. n
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Modellen i luften for første gang
Lockheed P-38 Lightning - 4:

Keld Gade's projekt med at bygge
en P-38 Lightning skalamodel,
blive udtaget til det danske
landshold, deltage i VM-1986 og
derefter - forhåbentlig - ræ:e
verdensmester i de følgende to ar
stod foran et afgørende trin, da vi
sidst forlod det. Keld's model var
færdig og skulle i luften .....
Vi giver ordet til vore udsendte
medarbejder, Lars Pilegaard:

Hen under aften søndag den ll. august
brast Norges rige med et smæld ud af Keld
Gades hånd. Vel var det ikke hans bue-
streng, men hans drømmemodel, der brød
sammen, men resultatet var det samme.
Keld bliver ikke den regerende mester i
Norge i 1986.

Aftenen tegnede ellers godt. Efter en dag
med meget urolig luft lagde vinden sig

smukt og bød på dejligt vejr til prøveflyv-
ning og eventuel udstedelse al jumbotilla-
delse.

Modellen stod samlet, grundmalet og

flyveklar, og efter at være inspiceret af vo-
res jumbo-kontrollant blev der givet tilla-
delse til at starte motorerne og prøve såvel
hurtig som langsom kørsel.

Som sædvanligt lød den førststartede

20

motor frygteiigt i aftenstilheden, men da
nummer to blev startet og justerct. sinclte-
de ivdbrrlge:lrL '..r:.-:r:: : -:- . -'".1.i;. -

l:: r:. r,:: .

tilskuerc hoid: rc;rc:. \1ed et magtluldt
brol .lcg :r;: op i sit rette element, måske
:(-1: .:r.'-: ..:lailæssigt, men afgjOrt et dej-

_-: l :. .:.-.:l: ncil *:'i:nning

I . . -=..:-: -:::;. :lrrdc kurver,
P-38'eren ud aci banen, mens de lorsamlede og så - in moior si=lier uii. og straks er

Jumbokontrollant Poul Holm (t.v.) giver legn til Keld Oade om, at modellen kan gå i luften.



modellen i spin mod jorden. Af med gassen

og straks er flyet igen stabilt.
På tilskuerpladserne tror vi, at spinnet er

en kontrolleret manøvre, og når lige at be-
mærke, at det vist var lidt dristig flyvning
på første tur, da vi igen hører motoren tage
fat og ser flyet påbegynde et nyt spin fra 25
meters højde lige ned i kornet. Et brag, et
haleplan flyvende op i luften og herefter
stilhed. Keld Gade's P-38 har hermed levet
op - eller rettere ned - til min tidligere
beskrivelse af originalflyets uberegnelige
temperament.

Nedstyrtningsstedet var pejlet af tilskuer-
ne, og kort efter havde fire bærere hentet
resterne hjem på pladsen, hvor en selvbe-
staltet havarikommission straks tog fat.

Keld tog situationen roligt. Han græd i
hvert fald ikke, men deltog i debatten.

Flyet var gået i spin, straks da den ene
motor døde, og efter opretningen havde
Keld forventet at kunne flyve kassen hjem
på €n motor for svage omdrejninger og til-
pas rorkorrektion. Det kunne han altså ik-
ke, men hvorfor?

Motorerne var som tidligere fortalt ble-
vet prøvefløjet på en ombygget Telstar, og
her gav flyvning på 6n motor ikke nævne-
værdige problemer. Både højre- og venstre-
sving kunne udføres sikkert. Men hvorfor
så problemer med P-38'eren? Forklaringen
må ligge et eller andet sted i stammoderens
originale kropsopbygning, der som vist på
skitsen afviger væsentligt fra Telstar'ens
cpbygning.

Men disse forhold må jo også have gjort
sig gæidende gå o:igrnait-lf i!. som ifolge hi-
si:;i-ien oite kom hjem på dn rno:ur:. Fo:kla-
ringen kan ikke alene \ære. a: =..r::--:.-- :i.-
ke kunne kantstille d:i: s:c::=:: :. :;':..
mcrl må:ke rar Cs:. j-.;--.::; =::--:-r::::io: .:c:. \fi.,i.: r...--: =3-- .-.:i3 .æ:-i::
tlapser-: ::: :.: :*:-iæ::e den nødvendige
airspes:. ;ren så r'ar modstanden på vingen
meC den døde motor vel blevet endnu stør-

Til venstre skitse aJ Telstar.
Til højre skitse af P-j8.

De grå felter er områder med slipstrøm,
dvs. hurtig og roterende luftstrøm.

re, mens løftet bag den kørende propel var
blevet større. Kunne det tænkes, at origi-
nalflyet kunne give individuel flaps, sådan
med positiv flaps bag den standsede motor
og negativ flaps bag den anden, eller måske
var motorernes trækretning forkert? F.eks,
JU 52 havde motorer til at trække udad,
væk fra kroppen?

Vi fandt ikke forklaringen den aften, og
vi spekulerer alle - ikke mindst Keld -på, hvad der er galt, for selvfølgelig skal
flyet repareres igen, men reparationen skal
også helst omfatte en konstruktiv ændring,
som for fremtiden nedsætter risikoen for
spin ved motorstop.

Hvorom alting er, at var det heldigt, at
problemet kom på bordet allerede nu, in-
den der blev lagt flere hundrede timer i den
endelige finish, men desværre må vi samti-
dig konstatere, at flyet ikke kommer til VM
: -9-i5. :a: 'jc:iselser rll iandsholdet afgø-
.;: L:.;-: --- - -:-...: 

.,..----;:.

H;-. :--;::. a: '-:€=-i :gge: ;:ice ned
iøsningen på problemer, r'il Keld Gade selr.
følgelig være glad for oplysninger, så pro-
jektet hurtigt kan blive genoptaget såvel her
som på flyvepladsen.

På billedet herover er Keld Gade pd vej til
første start med sil skala-projekt. Bemærk, at
cockpittet ikke er lavet pd dette tidspunkt.
Hvis Keld ser nervøs ud, er det næppe et
tilfælde. Billedet til venstre er taget nogle
minutler senere, hvor Keld og en kammerat er
i gang med at besigtige skaderne.
Historien har en fortsæftelse: Efter st artiklen
her var skrevet, reparerede Keld modellen og
tog ud for at flyve med den igen. Billedet
øverst pri modstående side er taget nogle dage
efter havariet. Reparationen er usynlig - der
er oven i købet kommet cockpit på modellen

- og det lykkedes at få så meget styr pd den,
at den er sluppet uskadt fra nogle flyvedage.
Men problemet med at den ikke kan flyves på
dn motor er ikke løst.
Alle fotos: Lors Pilegaard.
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Nordisk Mesterskab i RC-termikflyvning
Flot dansk indsqts og danske sejre ved NM i Finland d.3.-4. august

Den 3. og 4. august var det tredie
gang, finnerne arrangerede
Nordisk Mesterskab i klasse F3B.
For tredie gang var Danmark
bedst deroppe. Den danske
holdleder Preben Nørholm
beretter hvorfor og hvorledes.

Det lille ordsprog >Øvelse gør mester( er sandt
inden for enhver sport. Derfor ankom vi til fly-
vepladsen i Råyskålå allerede onsdag morgen for
at træne til weekend'ens mesterskab. Og vl var
Peter Mikkelsen, Karsten Jeppesen og Kjeld Sø-
rensen, der udgjorde det nationale landshold,
Morten Juul Christensen og Peter Juul Christen-
sen som junior deltagere, Leif Mikkelsen, sup-
porter og jeg selv som holdleder. Alle undtagen
jeg selv har de efterhånden fundet sammen i
Brabrand Modelflyveklub (BMC), der i dag må
betragtes som F3B-drengenes Mekka.

En skøn flyveplads
Flyvepladsen i Råyskålå er det finske modstykke
til Svæveflyvecenter Arnborg, blot meget større
og flottere og smukt placeret i et uendeligt skov-
/sø-terræn midt mellem Helsinki og Tampere.
Men den onsdag morgen havde pladsen valgt at
henligge dvask og våd under regntunge skyer, og
kun svævefly for millioner i hangarer og i det fri
transportvogne afslørede, at dette var ))stedet(
for finsk svæveflyvning.

Vi ledte efter tegn på liv, i tårnet, under flyve-
lederens skrivebord, osv. Heldet var dog først
med os i cafeteriets køkken, men ak, her taltes
kun finsk. Efter 5-10 minutters armbevægelser
kunne jeg dog fortælle holdet, at jeg ikke ville
blive forbavset, hvis der om et kvarter ville kom-
me en mand, der vidste noget. Man kan forstå en

del, når man vil. Her lærte vi bl.a., al dansk hed-
der tanskaleinen, og selv solen begyndte at titte
frem ind imellem.

Eneste overraskelse var, at der kom to na:c.
der viste os flyveplads og forklarede on: .:ki.::-
hedsprocedurer og trafikregler på piaise;. -i.'.
det havde regnet uafbrudt i tre døgn.

Weekend'en forud var der trænet flittigt på

Morten Juul Christensen kaster Contest'enfor lillebror Peter, mens Leif llikke*c --. j-. j.:
spillet (med flag) og Preben Nørholm er klar til at rddgive om termikken.

Resultater
l. Karsten Jeppesen, DK .......7.387 pt.
2. cert Holtbåck, S ............. 7.380 pt.
3. Peter Mikkelsen, DK ........ 7.363 pt.
4. Leif Pernstig, S ............... 7.2M pt.
5. Kjeld Sørensen, DK .......... 7.184 pt.
6. Joakim Ståhl, S ... ......... . .. 7 .129 pt.
7. Jukka Lahtinen, SF .......... 6.983 pt.
8. Thorbjørn Jespersen, N .... 6.975 pt.
9. Mikko Måkinen, SF ......... 6.494pt.

10. Werner Sveum, N ............ 6.317 pt.
ll. JaakkoPassinen, SF ........ 6.129pt.
12. Kåre Schanche, N ............ 4.588 pt.

Junior-klssse:
l. OlaDidrikSmith, N .........6.398 pt.
2. Morten Juul Christensen ... 6.379 pt.
3. Peter Juul Christensen ......6.251 pt.
4. Stefan Carlsson, S ........... 5.666 pt.
5. Matti Warjus, SF ............. 5.542pt.
6. Esa Heikkilå, SF ............. 5.006 pt.
7. Tor Walen, N ................. 4.368 pt.

Holdresultater:
l. Danmark ,21.934pt.
2. Sverige ....21.113pt.
3. Finland .... 19.606pt.
4. Norge ...... 17.880 pt.

hastighedsflpningerne, så nu rar det pladsens
termikforhoid, der skulle udforskes. De viste sig

ret ukomplicerede, dvs. termik og synk overalt.
Derimod viste landingen sig at være proble-

matisk. Vi benyttede her FAI landingsbanen
(skydeskiven) med max. points i et punkt og fra-
drag for hver mener ud til 15 m radius. Det løse

sand med tynd græsbevoksning viste sig tilstræk-
keligt glat til, at vore tunge, hurtige fly kunne
glide fra nul points og hele vejen tværs over
punktet ud til nul points oa Cen enCr.n r:dc.

Dcll? cr it' |tt,:r::::. :.-. --: t:.':-.. t---:-.
:l-:-::-:.:'- -.:- :. :: :::.: :.--: :- :'i11. --i
--:- :: :.= - , - -- :-.--:. ..1,-ll.-l ;: l:.:: S.iiil!3
.=:: . -:.:::- i-i ;J-: l:- l-.Jl; :r: de anCire.

n\--Å3- .- s: ---:
Der ser nrå.ie irri :< r.,ri --. 1:r ::-rl J-5

meter før landingspunktet giver fulde krængeror
for at slutte i et ground loop på prikken, men det
tæller på resultattavlen. Og er reglerne lidt apar-
te, må flyvningen vel også have lov at være det.
(NB: De danske regler er som bekendt mere in-
telligente).

Træning
Unionens to nye mesterskabs-højstartsspil, som
Leif Mikkelsen har bygget, blev grundigt testet,
og de holdt til prøven. Piloterne jublede over de-
res kraft, hastighed og accelerationsevne, som de
udnyttede til flotte zoom-starter til højder, der
langt overgår linelængden. Spillene er baseret på
startermotoren i Mercedes-Benz 300 Diesel, som
bl.a. har fået ny forflance med kugleleje, bl.a.
for netop at kunne presses ned under reglernes
max. dimensioner på motoren.

Senere blev >tanskaleinen spilski<< noget af et
begreb - der blev i hvert fald spurgt og fotogra-
feret flittigt. Mon ikke også Leif i vinterens løb
fortæller Modelflyve Nyt's læsere om disse hans
mesterværker og RC-unionens seneste multi-
tudse-investering i nutidens og fremtidens F3B
elite.

Om torsdagen kom nordmændene og nogle
finner og blandede sig med os, men hvor blev
svenskerne af? Nordmændene og finnerne men-
te vi nok. ri kunne klare. men svenskerne? De
harde i hren lald skreret nogle fabel-rapporter
om deres forårs-konkurrencer, og Joakim Stdhl
var vist nok i topform.

Endelig fredag eftermiddag kom de til den nu
travle flyveplads, hvor nu også en plæneklipper
forsøgte yderligere at afkorte de spredte strå.

Her trænes, sagde de efter den indledende
hålsning. Ja, vi er jo kommet for at vinde, måtle
vi som ærlige mennesker tilstå. Dø er det synd,
at vi er ankommet,lød del tilbage, og meget me-
re fik vi ikke snakket sammen, for som ved et
trylleslag havde skoven opslugt dem igen.

Rlgterne gik: De havde vist nok havareret alle
:-:.: :-il.i3 l'iy. o,r ru skulle reserveflyene spa-
::. ::i s:i;: ;::-:e ;skacel. Et endnu mere optimi-
srisk rygte sagde, ar det var næsten ganske vist,
ar de havde haft en >meget anstrengende< fær-
getur over Bottenviken sidste nat. Men det var jo
kun rygter. Vi fik intet svensk fly at se, hverken
:: iorden eller i luften.

\': :l!ltede nu ind på flyvepladsens motel efter

-::;: ::::lingsdagene at have boet på et fremra-
gend; i.:::::;en i Renko nogle få mil østpå,
polerede vinge::: er ckstra gang og gik tidligt i
seng. Det anså ri ior a: rære det værste, vi kun-
ne gøre mod svenskernes nerrekrig her forud for
den store dag.

,,
Mesterskabet ..

Vi vågnede til et prim4 arrangement. Vore finske
venner kan bare det der at arrangere F3B. Og
vejret var ind imellem fint. Også svenskerne var
>til at tale med<, selvom deres helt nye, unge
landsholds-generation flyver forbistret meget
bedre end den gamle. Men regn- og tordenbyger
forsinxede planen, der lød på2% runde lørdag
og l/z sønC,ag.

Aftensmadstiden nærmede sig, og vi kunne
end ikke nå to runder. Juryen blev indkaldt til
krisemøde. Maden måtte udsættes, så vi fik de
to runder om lørdagen, blev det besluttet. Men
hvad med vejrmeldingen for søndag? Ja, hvad
med søndagsvejret? Fat i felttelefonen til tårnet.



Vi kunne næsten forstå den finske samtale: Regn
hele søndag!

Det blev en meget hurtig spisning, og så tog vi
en 3. runde, der først sluttede lørdag aften klok-
ken halv ti. Vi kunne jo lige så godt udnytte den
lange, lyse aften her tæt på Polarcirklen, og tre
runder er det minimale, der kan kåres en mester
på.

3. runde havde iøwigt også fin termik, selvom
alle nu kunne se varmfronten trække op i syd-
vest. Klokken ti faldt de første dråber, og deref-
ter styrtede det ned uafbrudt. Men vi havde kla-
ret os godt. Peter Mikkelsen lå lunt i spidsen, og
også i holdkonkurrencen førte vi.

Søndag morgen på vej til morgenmaden blev
der lidt længere mellem dråberne - og sandelig,
jo, regnen kunne holde op igen. Vi kørte så to
runder nrere. De finske officials var åbenbart
urrættelige. Det gialdt ikke i samme omfang pi-
loteme. For første gang oplevede ri lidi krus i
det ellers velsmurte danske hold-.anaoe.::e. H-
loteme havde simpelthen el::: i::: L:ge -ra:g
ikke kræfieril del h:le ne:e- rrEB. i:aje råb m-
kring os beroligede os med, ar dct ikke stod stort
bedre til hc vore konkurrenter. F3B konkurren-
ce på mesterskabsplan er så krævende både fy-
sisk og mentalt, at man bare ikke klarer en 13 ti-
mers >arbejdsdag<< uden m€n.

Specielt i allersidste omgang - en hastigheds-
opgave - havde vi besvær. Banen var 45o skrå
på en tætliggende skovkant og krydsede en start-
bane i samme vinkel. De fleste af vore piloter
kunne ikke holde retningen i luften med alle dis-
se skæve landskabslinier og fløj derfor alt for
lange diagonaler.

Peter Juul Christensen lå til at vinde junior-
klassen med en god tid, men ak, på tredie ben
lød der et brøl fra Leif: Længere rd sammen
med Venstre, venstre fra mig. I{en der tredie
Dvenstre(( blev overdøvet af sikkerhedsliniens
landskamp-tågehorn. Nu hi,vde den flinke hn-
ske official siddet i to da;. med fingeren på af-
trækkeren til dette herligeBV-horn - så var der
da også synd, hvis han ikke skulle få lov bare en
enkelt gang. Men Peter rykkede ned på 3. plad-
sen, mens norske Ola Didrik Smith med nydelig
flyvning tjente sig en sikker og fortjent første-
plads i juniorklassen, ligesom der nu blev plads
til storebror Morten på 2. pladsen.

Det lød helt forkert, var Peter's.første kom-
mentar til ØV-hornet. Men han komrner stærkt
igen. Efter at have konstateret, at ØV-hornet
vist nok lyder, når kroppens midte passerer sik-
kerhedslinien, skitserede han straks en ændring
til sit næste byggeprojekt: Kroppen anbringes på
venstre vingetip!

I seniorklassen var alt åbent indtil præmieud-
delingen. Vi kendte tre piloter, der var med helt
fremme. Vi vidste også, at Peter Mikkelsens før-
steplads gennem hele mesterskabet i bedste fald
var meget tyndt grundet lidt skæv hastigheds-
flyvning og en varighedsflyvning af de for korte.
Men hvem skulle op på hvilke skamler?

Det viste kun Mauri Gadd, den utrættelige
konkurrenceleder. Som det ses i resultaterne, er
der i realiteten også tre nordiske mestre i år. De 7
points mellem Karsten og Gert svarer til f.eks.
mindre end 0,2 sek. i en enkelt hastighedsflyv-
ning eller mindre end I m i en landing. Afstan-
den mellem de tre første er således betydeligt un-
der de måleunøjagtigheder, som vi ved, at selv
de bedste officials begår, eller de decimalafrun-
dinger, som reglerne dikterer.

Modellerne
Lnder et så hektisk arrangement er det håbløst
a: :å E: krali:l;eret :nd:4k af konkurrenternes
i-i) . =Ei La: så ri da. JoaHm SdhI, Sr erige, har
en qet interessant egenkonsruktion, og den
havde vor egen Peter Mikkelsen også med i re-
servekufferten. Når Peter får den rigtigt lært at
kende, rykker den nok op som hans nr. I model,
og så får vi den alle at se til vore hjemlige kon-
kurrencer.

Nordmændene fløj dels Eismann Gentron,
dels deres hjemmelavede KITT-193 og KITT-2,
hvorai den første efterhånden har tre sæsoner på
bagen. >KITT( står for konstruktionsholdets
initialer: Kåre Schanche, Ivar Kalleland, Thor

Gresberg og Thorbjørn Jespersen fra Cirrus RC
klubb i Oslo. 193 står for Eppler 193 profil og
krængerorsbremser. Kåre havde som reservemo-
del en ny variant - KITT-2 - med Quabeck 2/9
profil, flaperons og konventionelle bremser.
Den skulle han have trænet meget mere med,
men så rykkede han vingerne i stykker i en høj-
start i stedet.

I det hele taget skal nordmændene helt sikkert
flyve mere, før de gør sig gældende på toppen.
Men det er svært, når man som Kåre det meste
af året bor ude i Vestnorges ødemarker med an-
svaret for bygning af vandkraft-anlæg. Vi må da
håbe, at hans dæmningsstyrkeberegninger er
bedre end hans vingebjælke-ditto.

Peter Mikkelsen og Karsten Jeppesen benytte-
de hjemmebryggede Optima-modifikationer,
mens Kjeld Sørensen benyttede sin egen KS-IC,
hans første forsøg med vinge af støbte glasfiber-
skaller med forspændt kulfiberbjælke. Vore ju-
niorer Morten og Peter Juul Christensen fløj
begge Multiplex Contest, vel nok noget af da-
gens bedste byggesæt køb, når vi undtager de
helt dyre super-orkideer i 6-8.000 kr. klassen fra
f.eks. Eismann.

Næste gang i Danmark
Lidt kritik skal der også til. Vi danskere skal jo
altid brokke os, så hvad er en dansk stævnerap-
port uden kritik af arrangøren? Vores kritik ud-
trykkes bedst ved forundring over, hvad finner
mon lever af. De må vel engang imellem få noget
ordentligt at spise? Eller kan man virkelig leve af
tørre boller, kartoffelsuppe og tynd kaffe? Vi
kunne jo bare supplere fra Brugsen i Renko og
benzinstationen i Forssa (hvor priserne er 2-3
gange danske) og iøvrigt tage det som en 48 ti-
mers oplevelse. Så det gjorde vi.

Men svaret fik vi få timer efter præmieover-
rækkelsen: Finnerne lever af noget, der på en-
gelsksprogede menukort hedder Smorgasbord,
og den indtages sammen med godt dansk øl på
færgerne mellem Finland og Sverige. Her benyt-
tede vi også chancen for at tage alvorligt revan-
che. Og holdlederens sidste Finmark måtte bag-
efter - som rituellet byder - spenderes på et
champagne-knald - vi havde jo trods alt slået
svenskerne!

Næste år er det så vores tur til at arrangere
NM her i Danmark. Heldigvis kan jeg ikke læse,
hvis min finske kollega om et år skriver i deres fi-
ne, farvetrykte modelflyveblad Lennokki: >>Ma-
den var god nok, men .....<<. I hvert fald er
det tvivlsomt, om præmierne næste år kan måle
sig med de helt utrolige pokaler, vi bragte med
hjem i år. Hvis tolderne havde set dem .... uha,
uha! f]

Peter Mikkelsen gør klar til start. Peter lå det meste of stævnet til at vinde, og det lykkedes
næsten for ham.

Den danske lejr i et stille øjeblik. Alle fotos: Lei"f og Peter Mikkelsen.



Fritflyvnings-VM I9B5:

Vellykket verdensmesterskab med mange deltagere
Jugoslavien qrrangør af VM i Livno, d. I I.-18. øugust

Verdens bedste flyveplads - en
stor slette ved den jugoslaviske by
Livno - blev rammen for dette
års verdensmesterskaber for
fritflyvende modeller. Og resten af
arrangementet levede op til
flyvepladsens kvalitet - det blev
et fremragende VM, der var store
oplevelser for såvel fl1vere som
tilskuere - også for det næsten
fuldtallige danske landshold.

Modelflyve Nyts udsendte
medarbejder Per Grunnet fulgte
slagets gang på tætteste hold og
rapporterer her. Billederne er,
hvor intet andet er nævnt, taget af
Bjarne Jørgensen.

- Kender du den om gasflyveren, der døde?
Englænderen Tony Cordes sidder i en lille re-

staurant i byen Livno, hvor årets verdensmester-
skab for fritfllvende modeller netop er erklæret
for afsluttet. Tony har hjulpet selskabet på l5-16
danskere med at få plads og er nu i gang med at
forkorte ventetiden for os, indtil den bestilte
mad kommer fra restauranlens o"erbebl'rdede
køkken.

- Jo, han kom op til Sankt Peter og fortalte,
at han gerne ville flyve FIC i himlen. Sankt Peter
førte ham hen til en dør, der stod >>FlC( på.

- Gå bare ind, sagde Sankt Peter.
Casflyveren gik ind .... og foran sig sa han

den mest utrolige flyveplads. Blødt, halvhøjt
græs i alle retninger. Solen strålede - det var
dejligt vejr.

Midt på flyvepladsen kunne han se en gruppe
mennesker. Det var de gasflyvere, der allerede
var kommet i himlen. Midt i flokken stod der en

mand i lyst tøj og stillede motoren på sin gasser.

Motoren hvinede med fuld fart, og manden ka-
stede modellen lodret op. Den steg med fanta-
stisk fart, motoren cuttede, modellen buntede på
plads, og den gled og gled .....

Gasflyveren måbede Hvem er dog
det? spurgte han Sankt Peter, dcr stadig stod ved
siden af ham.

Sankt Peter sænkede stemmen: - Det er Gud
..... han tror, han er Verbitsky ....!

Afbud til det danske hold
Det danske FIA-holds førstemand, Aage We-
stermann, har vieret plaget af problemer med sit
ene knæ, og nogle uger før den planlagte afrejse
til VM blev det helt tosset. En grundig lægeun-
dersøgelse viste desværre, at menisken i knæet
var brækket, og at ledbåndene var beskadiget.
Dermed var det udelukket, at Aage kunne delta-
ge ved VM, og holdets første reserve, Henning
Nyhegn, måtte træde til i stedet fbr.

Der var utroligt ærserliqt. at !r! l()tr \ , j : -. -

te melde afbud. !'f i,tiroltt l',.:i: iill. i'.r:. 1:,a;tr: :'-
stcritlii.k ncd lr.:::rlii i.a \ \f ;Si:,i:t:i'r c3'; )id::e
arsti.i. og efterioiri han - soni eneste dalske
FlA-l-lFer - har hele t-rre iremragende model-
ler - heriblandt en fly-off model med 245 cm
spændvidde.

Det andet afbud kom i absolut sidste øjeblik.
Niels Chr. Hammer sagde fra på F|C-holder
samme morgen, som han skulle køre til Livno.

Ole Vestergaard ved styre! på ntotorcl'klen,
sont han har et ganske særlifat .litrhold til.

Niels mente ikke, at der var nogcn fornuft i at ta-
ge til VM, når han aldri-c havde f1øjet med sine
modeller og i rirkelighcilcn ikke anede, om de
overhcretlcl !,:iir:,i :;-'re. -å,t hans molorer oven
i f:l-'::: .r::; a.i- r_r,. J,J l: han samme morgen
:::., j: lt;.. ":;:c., a;-- ir-,1... . :: itLl:te lorsøg på at
;; ::rn:ne: lljennei:a. gllrrca natLlrligvis beslut-
ningen lettere at tage.

lgen må man ærgre sig, for det viste sig, at
modeltlpen fløj glimrende ved VM. Thomas Kø-
sters modeller er identiske med Niels' - og de
kom let i trim o-tr ilrli i;cnrmscnde.

Derrned kom dct clal,:i.e lrolil tll at bcstå al':
Fl.A: t lr:r lj'.::;c. l{enning \1hc'gn og mig, Per

i ::i: -;: . r::.:e;isen, Bjarne Jørgensen og Erik
\ -*:,:.
, . . - '":--. .r...-.:: gg Tom Oxager.

- _:-: :- - lr-- \\-..-.
Og ud -.r.::..- :.:rJc r: lti-il hjælpere og

iedsagere, som 1c:ce en heit uvurderlig støtte

Henning Nyhegns slore solsejl var del dsnske ]nlds ti:::i-.',
jugoslaviske somntervejr. Birthe Knutlst'ti iior !t:.i , .;!- ., .

:\s\.S

, :-^-t*Y.



for vores >flyvende medarbejdere< som hjem-
hentere, holdere, termiksøgere, madlavere, mo-
ralske støtter og humørspredere. Værdien af et
godt hold af hjælpere kan simpelthen ikke vur-
deres højt nok - havde der været præmier i
denne kategori, havde vores bestemt hentet guld-
medaljer.

Før verdensmesterskabet :
Izet Kurtalic konkurrencen
Izet Kurtalic Memorial er en international kon-
kurrence, der i år blev afholdt for 9. gang. På
grund af placeringen nogle dage før VM blev den
i år af mange betragtet som en slags >opvarm-
ning< inden det store slag skulle stå. Det danske
FIA-hold havde valgt at deltage, og vi fik følge-
skab af Bo Nyhegn og Ole Vestergaard Peder-
sen. Bjarne Jørgensen ville ikke deltage og fun-
gerede derfor som effektiv holdleder for de fem
danske deltagere, der fløj fra samme pol.

Allerede efter anden periode havde hele 42-
holdet droppet -jeg pga. manglende trimning,
Finn og Henning fordi de fejlvurderede termik-
ken - så det blev Bo og Ole, der måtte arbejde
sig frem til fly-offlet. Det kiksede dog desværre
for Ole i syvende start, hvor han fik problemer
med at vurdere luften, fordi det var blæst lidt
op. Bo slap imidlertid igennem til fly-off sam-
men med 2l andre. Men så begik han samme fejl
som Ole og droppede. Ikke desto mindre var det
en flot præståtion af såvel Bo som Ole.

Fly-off'et fortsatte iøvrigt helt op til 7 minut-
ter, hvor det lykkedes Bob Isacsson fra USA at
flyve 8 sekunder mere end jugoslaven Mirko Ka-
ranovic.

Ved præmieoverrækkelsen fik de tilstedevæ-
rende danskere sig iøvrigt en behagelig overra-
skelse, idet Danmark - og det viste sig at væfe
Bo, Henning og Ole - blev nummer to i FIA-
holdkonkurreru'en. 'Holdetc var opståe! ved, at
Bo, Heamng og Ole baude dlmeldi sig på en
€ng- Arfir13raæ ba* troq at dc ogsa shrl-
le dlmc8es sm hol4 brdlta ver *cg rrra d
dc vzr blera klar over dct -----.

Fra hele Yerden
Åndcrs lflæsen er
oyerrastcpde i
ft€ste
sydlip del p{
ertigf),.kill

.æ

rr# )eæ*
Denforsvarende mester i klasse FIA, amerikaneren Matt Gewain, gjorde en god indsals isåvel
Izet Kurtalic som VM. Ved begge lejligheder gik han ifly-ofJ - og til VM klarede han en fin 12.

plads. Bemærk den meget spinkle vingestruktur. Hans kone Goil gdr lige bas ham med kasket pd.

Oslo i Tromsø. Det betyder f.eks,, at Anders al-
lerede var kommet halwejs til VM, da han kørte
gennem Skåne i det norske holds minibus. De
danske deltagere skulle helt til Østrig for at kom-
me så lang .....

Anders var nu ikke ene om at have langt til
VM. Kineserne, cubanerne, amerikanerne, mexi-
cane{ne, nordko-r-,panErne, jåpancrno, canadigtts
havde endnu liængere at rejse .... for ikke at tale
gq.pErS æalænderne og austf,ålierne'..,.
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Jugoslavisk sommerYejr
Ved EM sidste år var vejret ikke det samme to
dage i træk. I år startede vi også med noget usta-

bilt vejr, men efierhånden stabiliserede det sig,

således at vi fra søndag d. 11. august fik rigtigt
jugoslavisk sommervejr med masser af sol og
varme. Vinden nåede sjældent over 3 m/sek.,
temperaturerne kravlede langsomt i vejret fra ca.

30 grader de første dage til 37 grader på den af-
sluttende wakefielddag.

Så på trods af flittig brug af sololie og besk)'t-
telsescremer, var vi nogle stykker, som havde
problemer med at blive grillet l4 timer i døgnet.
Heldigvis var luftfugtigheden forholdsvis lav, så

ingen blev syce af. Ll{,Pel:,* 
.

Camping på flyvepla.$dp.,,,,,. .,,,:,,,.".. :,

Alle dån*q.deltadereleå ledqaeeis]i b dddri:på :ilqn!.|r., i.

ger lå. Og den ramte således, at forkroppen gik
midt igennem fire af Toms vinger, der lå i kas-

sen. Og vingetipperne sørgede for at rydde side-
rorene af kroppene i kassen.

.... Så på mindre end 5 minutter var det dan-
ske gashold blevet fire modeller fattigere ....
Thomas' model var selvfølgelig ødelagt, Tom
havde selv ødelagt 6n, og Thomas' model havde

taget sig af yderligere to . ... ! Heldigvis kunne det

meste repareres, så begge vore gasflyvere havde

alle modellerne med til VM.

åt dler ""'*i

om der ligger modelhr væsentligt højere og s{F
ger.

Wakefieldholdet brugte også meget tidrYå.at.
find9, tqrrni\ f1a jorden, nen kunrile rlaturligvis.r't
ikke flyve q.å voldsomt rnange starter, da deres

lager af motorgummi var begrænset.
Tom og Thomas fik på trimdagene fløjet lige .,

så mange sta{ter, soh de flyver i Danmark på et
helt år. Og de.fik virkelig hold pågrglet. Thomad '

imponerede mest' med sine nye plastik-modeller,
'der isaer uclmærkede sig vdd nogle flotte stig.
Orergangene var ikke altid lige gode, ikke
:::r::is: tti,:::::i'i:lle::e a3\a]e an tvnd.ens til at
i=.: ::i:::::: -:..:::--..' 
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overho.uådet itrG eiliiii"iClD meter oppe, sSN""";3.:.- l

om der lisser modeller væsentlist høiere oe sfTWs
f.eks. medbragt to kokke,.der brugte dagene til
at lave rigtig, nordkoreanbk mad til gutterne,.så,
de ikke blev slået ud af form ve{ at i1dt1g.g,
irdenlandsk mad før'og urrder konkuffencen. '

Forberedelserne

::'r.)Q

Det var ikke kun danskerne, der kom til I ivno
uden at have fløjet særlig megel derhjemme i

månederne op til VM. De fleste vesteuropæiske
deltagere klagede over, at sommeren havde væ-
ret helt håbløs set med lriifl,"-rningsø.ine. Eng-
lænderne f.eks. havcie kun hafi !o \onkurreace:
i 1985 med hæderligt vejr -... resten havde r.ær=t
opvisninger i storm, regn og rekordagrigr lave
temperaturer.

Der var dog også-nogle, som virkede saerdeles

velforberedte. Den'kinesiske.holdledeJ forrafle,
at det kin€siske hold havdq ligget i træningslejr
de sidste'tre måneder før VM! Hele holdet havde

+åtet på en plads i NordkinS, der.mlirdei'rdeget
"*Fq om flyvepladsen i Livno, som kinesernejo kend-

te fra et >venikabshold<s besøg ved EM sidste

,-.-1;... ,.,".- 'i'-.,. :itt tl
G. Orlov .fra Rusland'iar ikke heldig iIenrl|:'
.:rr_:. Lr! ,tl:. i _l'ur:te start ødelagde hans'og
': . -.- ,.-,'.-:- E:: ;:;r |-iclrLr Isoenkov.

l$

$ Der'dåirske€åshold havd€"'gjqrt sig store an-' 
strengelser for at være velforberedte, rnen disse

.. ansirengelser havde givet alvorligt balslag f-{ da-
ge før afrejseh til VM: På en af de få dTteher,

.' med flylevejr havde Niels, Thomas og Tomvae-
'' ret ud for at trimrnbjTotn havde faet en q1o$el

trykket i jorden pga. et dårligr kast komQineret
med en ny propel, der ændrede modellenS stige-

. \ tii*, Få iekunder tfæd\å$I[orrrhande båret sin

... halarercde'*blet.tituaåe.til .staiixq$et, !å'stedg
' Thomas sin nye rnodel. Ca. 20 ritetåi oppe'sattå

medellens moltor ud, hvorefter inodellen Vendte

i snuden må\ibldei og fræsede nedad. Den ram-
' . te nedJ iloini.modelkasse; hvoi hags.andre vin-

\\
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fløj lidr fo5Jrunigt.... menin$o.tr\tlom, atcie snak-ke om. I )-)T..nde sran in<ile<ire Henning
..valblandr ds.Sllerbedste.$odeller på pladsen. med at maxe, således ar han var igennem lil fly- '" r" ., s,s,. i ii\'.r ._i.,-'. ':1;'1:i'.r.1 ,,pft'$åblevdetFinnsfur,oghanhøjstarted€iN,'-..
Onsdag d. 1{. august: FlA. 

".e."liå 
iden.naesten r'aiririå r"ri. ij;;;;

, dei Aans*eA2-dl4iarpå'bgnene kl. i.45 *n " ogtilet'prd,blerrraifindeirdlf.hSorviridenkorr, ;.
ne morgen. Planen var, at vi skulle tage ndgle fra - ofre l6.unne den komme fradn side ved jor-

rrimsrarrer inden førsre*periode og chticke såvel . den og.&a en anden oppe i luften, hvor modellen
i "luftensom os selv. . . . i .i., :, '.,.,fl,Si: pgsåblev.{etvanskeligf atholde modellen'.' '

Henning og je,e harde valgt at fl1ve-førsre og i oppe på linen.

anden periode med modeller, der var trimmet ' Dette blev netop Finns problem, og han fik
specielt til høj gliderid. mens Finn ikke havde så rrukket så'nregBt line irid til slut, at han valgte 3t '"

neget at vælge imellem, ider hans Initium ter- lande modellen frem for at forsøge at spurt€ den

'.;iiknodåabsplutvardenbedste,hanhavde- itophøide.... r ' .. ,,' 
"t....''l'' . u?nset vejrfprholdene. . : lndtil Finn vg:,klar til sin omstå-'rt, ldgi,qC rnin . '

: pi\lFqrstd'*p$oOeeiåltid meget vanskelig til en så sidste siårl:' Jeg-var ved å1$eclte en.Uob,l3.. a1

itor konJ<urre*ce. Uånset hvor gode modellerne der kom en anden d$tager åal.qn.ge5nde. oe)av{
og vejre{ er, så er man halwejs ødelagr af nervø* .de linekryds. Heldifiis fiteiåb riåløst i-rirne'lig

siåq; inO*$.ma1ibl:.ke{ninet'gådt i gang msd a1--\rliuij4eo$!ikderforen i>giatischance<..$1is mo.g;'*
, høiitarte og;sd'!-q lqimik. Fienninglvirkede nu dellen ikkegnaxeddn,kqnng ]9e fa-e1 omstart - $_$Ii

;1 " .,rt..reget iolig, mleni .hån' b$'iundt og søgte efter men: det' blev ikke. n3$ve'15liq, 
. 
foi maxet blevr$S

hjælpsom luft - og efter godtr 20 minutters for- hentet hjem i fin højde.

lø5 fandr han nobet der så godt ud. Modellen Så skulle Finn bare lave sin omstart. Og fulgt

stjerneskud, rnens model fl yvesukkån"'å{K om: ;

kring 6n. .S..NN !\"\$!rrg.*N::rgi-5,,;*, rt!.\1..".".-:.i
Ikke alle caqlgister havde lag{,:civiliqi{$dnen '"

""""heltbagsig:"xp*nodlkcirb$dlbqg$$($lavde



af en række gode råd om at undgå linekryds (for
nu var der ikke flere omstarter til ham) løb han
ud for at finde en termikboble. Det lykkedes og-
så snart, og han lagde an til endnu en af sine flot-
te katapultstarter .... . da højstartslinen smuttede
fra ham! Modellen steg i termikken med linen
hængende i en lang bue efter sig. Og da tidtager-
ne først skal tage tid, når linen falder af model-
len, kunne fllvningen kun blive til nul sekunder!

En utrolig ærgerlig afslutning for Finn, der
hele dagen havde fløjet meget overbevisende. Og
ærgerligt for holdet, der ellers havde været 6t ud
af fire hold med fuld tid ,. . . . med deraf følgende
gode chancer for medaljeplacering.

I ærgrelsen skal man ikke se bort fra. at dette
uheld nok kunne være undgået, hvis Finn lige-
som de fleste andre, der flyver med løs line, hav-
de haft en lille pind eller ring bundet fast i enden
af linen, Finn havde kun en løkke - og den
sinutter'åbenbart let gennem fingrene ,... .

Næsten }ige så ærgerligt må det have været for
nordmændene. I første. periode blev Svein Ol'
stad slagtet i et linekryds, og han blev derlor
nødt ril at foretage sin omstart i periodens sidste

minutter. Tilsyneladende var der sket noget med
modellen, for i omstarten lavede den nærmest et
slow-motion spiraldyk og landede efter kun 63

sekunder. Da Svein og hans holdkammerater
Svein Larsen og Anders Klemetsen iøvrigt fløj
max i alle de andre 20 starter, havde der jo ellers
været lagt op til en norsk topplacering i hold-
konkurrencen.

Men hverken nordmændene. eller danskerne
havde tid til at hænge med næbbet - for der var
to fra hvert hold med i fly-off'et.

38 deltagere i fly-off
Ikke mindre end 38 deltagere havde kvalificeret
sig dl fly-off. Det startede planmæssigt, da vej-
ret var blevet lidt køligere, og vindhagigheden
var steget til ca.. 3 m/sek. I den ene ende,af start-
linien var der en gruppe, der fløj max i en svag

termikboble i stailen af l5-minutiers perioden.

De øvrige 25-30 stykker kunrte ikke finde noget.
Henning var kommet med i termikken, mens jeg

løb rundt i dårlig luft og blev mere og mere over-
bevist om, at nu var det slut. Luften var dårlig,
modellerne,der blerr ridløst, tdrqt{€dQ,n€d n.gi!
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konkurrence-officials, men udgangenpå det hele

bler', at alle de deltagere, der ikke havde fløjet
mar i første fl1-off. skulle flyve et nyt 4-minut-
rers fly-off. Så jeg samlede mine modeller igen!

Nu var vejret blevet meget bedre, Efter nogle
minutters forløb kom der termik foran startli
nien, og da jeg ville løbe op for at snylte på det,

. r" røg jegind i et aliårfiet linekryds. Min model
-'bley 

trukket mod jorden og i ca..25 meters højde
.'r måttd jeg udløse den, da jeg.ikke havde chance
' :' for at'kcimrlle ii6'af linekrydset, og da den ellers

var blevet trukket i'jbrden. Jeg f6r over efter re-
rservemodållen og ville haye omstarten med det

''ilsamrne, men tidtaggrne tog stadig tid på det før-

': : ste q.Wtfqr$øg. Og den blev hængende i ganske

lrlpv højde ..:. og fik de fire minutter. Hurra! .

i lalt 35 deltagere hdvde klaret de 4 minutter ef-
ter andet forsøg. Så startlinien til 5-minutters
fly-ofler var meget lang. Jeg stod yderst i den
ene ende, og Henning stod npsten yderst. i den
anden ende .... Jee Starledp i sarnnle,sekund pe-

' rioden blev skudt ind og gik lige op i den boble,
sorn jeg mente at. kunne mærke fra jorden. En
enkelt cirkql og afsted med modellen, der f1øjte-
de opad. {un-., pu. stykker nåede"at hægte sig
på umin" bo.ble - som skulle vise sig at blive pe-

riodeni enesle rigtige termikboblg Det lykkedgs
dog to kinesere åt flyrye max i ganSke lav højde i

\ periodens. sidste sekunder, hvorved ialt 6 mand

. 
" " Fik igennem denne runde.

Herurigg v4r blandt dem, der laldt fra, men en
I gcd fl1vfirng på$:45 gav ham en fin' 13. plads li-

.gqihælene qårendre notabiiiteter som Tchop.
Ivan Horejsi,Yictor Isaenkov, Matt Gewain og
finslceFieikkiTå\åiipiiå. i',....' sl" . ,. .

s ,. l.lr 1lMin m.gdelv4r le<iiiqkret så højt, at den.val for- .\
" siunilei for'hjegrfenlsK: så ieg måtte flyve vi-

.$".
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Zhou Yaodong, der selv blev nr. 25, med FIA-
vindermodellen, som tilhørte Liang Yue.

dere med min stillevejrsmodel >Andante< fra
morgenperioderne. Det passede mig fint at slip-
pe for selv at vælge mellem modellerne ....

Nu kom der igen en lidt kølig vind, så jeg be-
sluttede at tage en chance i 6-minutters starten.
Jeg ville løbe ud og udløse over et område med
halvhøjt græs, i håb om at der ville være lidt af-
tentermik over græsset. Jeg forventede på for-
hånd ikke at finde rigtig termik så sent på efter-
middagen.

Jeg oksede afsted, straks 0a,neli3aen jle!;' storfavoritter til FIC-hotdsejr, fra venste: Alexander Muhin, Nikolai Nakonechni og Eugeny
og kom langt ud foran og ved siden af startli- iirorts*y, aile fra Rustand. Desværre droppede Alexander, så hotdet blev >>kun< nummer fem.nien, hvor jeg ikke regnede med, at nogen ville
følge mig. Ude over området med højt græs fik
jeg pludselig ganske svag termikindikation og

?:: ;: :;i : 
r;,:' :::": : :;';' : :', 

* n.r "' u "'

udløste straks uden cirkel. Og modellen holdt
først højden nogenlunde .... så begyndte den
langsomt at stige, og efterhånden klatrede den
hurtigere og hurtigere .... og bremsen gik efter 6

minutter i stor højde.
Det viste sig, at fem ud af de seks fløj 6 minut-

ter. Så der skulle endnu et fly-off til.
Jeg valgte samme taktik endnu engang - nu

var vinden vendt, så jeg skulle et langt stykke
frem og uden om nogle telte og en parkerings-
plads for at komme ind i et område med højt
græs. Det var lige ved at være for meget - jeg

kunne godt mzerke, at jeg var træt .... men man
kan jo altid gi' den en tand til ved sådan en lejlig-
hed. Jeg kom frem til mit udvalgte startområde
efter 5-7 minutters løben igennem absolut ter-
mikfri luft. Ude i det høje græs fik jeg kontakt
med lidt urolig luft og besluttede derfor at tage
chancen. Katapultudløsningen var ikke helt god,
idet modellen stallede lidt i udløsningen. Men
den lagde sig hurtigt pænt og gled stille og roligt
ned til jorden uden at vise tegn på at flyve i løft.

Tidtagerne stoppede urene på 16l sek. Og så

begyndte ventetiden, indtil resultaterne bliver
indsamlet og bekendtgjort. Vi blev enige om, at
min tid nok var til fjerdepladsen, for den ene ki-
neser havde i hvert fald fløjet meget længe, og
den anden og australieren Vin Morgan havde la-
vet nogle pæne starter. Østtyskeren derimod
havde ikke fået så meget ud af sin start. Jeg var
nærmest ligeglad - min ambition om bare at
klare mig igennem til fly-off'et var blevet op-
fyldt for mere end to timer siden!

Men så kom Peter og fortalte, at jeg straks
skulle stille til modelkontrol i processing-teltet

- Liang Yue fra Kina havde fløjet 6:25 - så

han vandt - Sun Kai havde l1ojet 2:-1-1 og bler
nummer to, mens Vin \{organ harde tløjet 3:36
og dermed kom på lerdepladsen etler mig.

Og - kære læser - jeg kan godt sige dig, at
det er en dejlig fornemmelse at stå der med sin
model og få at vide, at man er blevet nummer tre
til et VM .... Også selv om man synes, at man
har været uforskammet heldig ved mere end 6n

lejlighed....!

Torsdag d. 15. august: FlC
Da Thomas Køsters model havde fløjet ca. 2:25 i
anden runde i torsdagens FlC-konkurrence, gik
termikbremsen. Modellen ramte jorden og i
samme sekund klikkede tidtagernes ure på 166

sekunder. Det var slutningen på Thomas' drøm
om at blive verdensmester i 1985, Og starten på
nedtællingen til VM-1987, hvor næste chance
byder sig ....

Årsagen til den for tidlige termikbremse var
naturligvis, at Thomas i år blev ham, der lavede
den klassiske fejl med at sætte Seelig-timeren i
den forkerte rille. Så går bremsen ca. 45 sekun-
der for tidligt, og det var præcis, hvad der skete.

Tom Oxager klarede sig til og med sjette pe-

riode på trods af, at modellens opretninger kun-
ne være væsentlig bedre. I pausen mellem sjette
og syvende periode besluttede Tom at tage et par
trimstarter for at trimme overgangen mellem stig
og glid og for at fjerne en svag stall-tendens i gli-
det. Trimstarterne gav tilsyneladende resultat -i den sidste trimstart fløj modellen stort set per-
fekt for første gang siden morgenens trimflyv-
ninger.

Sidste start virkede derfor nærmest som no-
get, der bare skulle overstås - i stedet blev det
slutningen for Tom i denne omgang. Efter et
perfekt stig krængede modellen kraftigt i over-
gangen og lagde sig ind i et spiraldyklignende
glid, hvoraf den først rettede ud i lav højde med
en sluttid på l,l0 sek.

Mens 3l mand fik lov til at fl)nre videre i fly-
off'et, måtte Tom og Thomas nøjes med hhv.
40. og 35. pladsen. Tom kunne glæde sig over at
dele 40. pladsen med en af de russiske gasflyve-
re, Alerander \Iuhin, der ellers sammen med si
ne makkere \-erbitskl' og Nakonechny var stor-
tavorit til at vinde holdkonkurrencen.

Første fly-off-runde blev et farvel til 9 deltage-
re, bl,a. den altid velflyvende svensker Gerald
Bohman, der blev eneste skandinav i fly-off den-
ne gang. Luften var ikke særlig hjælpsom i før-
ste fly-off, så det var egentlig imponerende, at
hele 22 klarede sig igennem.

I anden runde var luften god i de første minut-
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Thomas Køster med sin nye >plastic-modek< Excalibur. Hele modellen er støbt i roha-cell,
glasfiber, kulfiber og epoxy. Den flyver formidabelt, men mod for tidlig termikbremse hor den
ingen chance. I baggrunden vogter Dave Rounsaville over Thomas og modellen.

motoren sprang, lige når den skulle have de sid-
ste omdrejninger ..... I modsætning til, hvad vi
ofte før har set til VM'er, var der dog ingen, der
lavede så mange motorsprængninger, at de ikke
nåede at starte, inden perioden var slut. Ikke i de
>indledende starter(<, som vi var blevet vant til at
kalde de syv egentlige konkurrencestarter.

Det danske hold indledte med at flyve max'er i
første periode. Det var dog kun med kniberi, at
Bjarne fik halet de 180 sekunder hjem. Hans
modeller, der havde fløjet overbevisende på

trimdagene, havde tilsyneladende helt glemt,
hvordan de skulle stige. De fik næsten ingen høj-
de på, og alt for mange af starterne var nervepir-
rende. En forklaring er måske, at Bjarne valgte
at flyve med FAl-gummi, idet han ikke mente, at
Pirelli'et kunne holde i varmen (og det kunne
man forvisse sig om, at han havde ret i, ved at se

på de andre wakefield-flyvere, der sprængte mo-
torer til den store guldmedalje).

I anden start droppede Jens sølle 5 sekunder
ved at starte i nedvind. Trods en ihærdig indsats
med viftning under modellen, kunne den ikke
motiveres til at blive hængende de sidste sekun-
der. I næste periode indhentede skeebnen Bjarne
med en start på 108 sek. Og så i fjerde periode
blev sidste dansker frataget chancen for en fly-
off placering, idet Erik fløj 2:21. Også her virke-
de viftning under modellen, som om det kunne
hjælpe .... men så smuttede det alligevel. Eriks
drop var nok det mest ærgerlige, for modellen
blev kastet i termik, men power-stallede fordi
den ikke kunne klare stige-trimmet, når motoren
havde stået optrukket i nogle minutter. Da mo-

ter - derefter var det bare koldt og lidt blæsen-
de. Det kostede bl.a. engelske Stafford Screen
chancen for at komme til tops. Stafford ventede
og ventede og måtte til slut gå kort tid før perio-
dens afslutning. Luften var dårlig, men model-
len kom utrolig godt op og gled pænt. Men mod
nedvind kæmper selv de bedste forgæves - ikke
mindst i S-minutters starten - så Stafford endte
med en lidet tilfredsstillende 17. plads.

12 mand kunne gøre klar til 6 minutters star-
ten ved et nlt startsted, der blev taget i brug pga.

en usædvanli,e iindrerning. Luften virkede ikke
særlig hjælp.om. o_s resultatet blev da også, at
kun fire deltagere klarede skærene: Tc :,-.:s.e:e

- Verbitsky og \akonechnl'. en u:.-:1--: - Å:-
dreas Meczner selvfølgelig - 113 : -'::i.: :;4-.;:i,-.
Ki n g J on-e H :. de:, i g :... : .. : : : : . : i. ---: : :-" : 
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tio_r n':+d :-:3:F:-irri::3 =.: j:--: :;e:-:i::c:.
\;: iag:: i::-:el ::g :gen. solen riitede tiem

meliem aog:ie qnde skyer .... og stilheden sæn-
kede sig over sørtstedet, hvor de fire deltagere
stod på linie rned alle tilskuerne siddende i heste-
sko-form omkring sig.

lvlinutterne tikkede afsted efter periodens start

- alle vogtede på hinanden. Verbitsky og Nako-
nechni ventede på at de to andre skulle starte. Så
ville de bare flyve i samme luft og sandsynligvis
kunne vinde pga. højere flyvetid i rolig luft. Og
Meczner og King Jong Hi ventede naturligvis på,
at russerne skulle flyve i dårlig luft, så de selv
kunne få chancen for at flyve senere og måske få
bedre luft.

Situationen var med andre ord låst fasr.
Efter I I minutter begyndte deltagerne ai :nak-

ke sammen - og tilsyneladende blei de enige
om at starte lige efter hinanden, så tidragerne ik-
ke ville få problemer med at høre motorriderne.

Verbitsky fløj først. Et flot, flot srig, men mo-
tortiden var lige kort nok. kun 6.3 sek. Så var
det King Jong Hi, der sre-s heli lodret, men slet
ikke nåede Verbitsky's højde. Også Jong Hi's
motortid var ret kort - og hans model gled fan-
tastisk godt fra den ret lave udgangshøjde.

Tredie startende var Meczner, der havde 6,7
sek. på motoren og nåede en virkelig flot højde i
betragtning af, at han stiger i det >gammeldags<
proptrækkerstig (dvs. at modellen flyver >på
vingen< og drejer rundt på vejen op).

Nikolaj Nakonechni startede sidst og lavede
en drømmestart. Motortiden var 7,0 sek., stiget
var snorlige, opretningen perfekt - og så var

luften tilsyneladende hjælpsom. Det så ud til, at
luften var blevet bedre og bedre i løbet af
fly-off'ets sidste minutter.

Dermed blev resultatet, at Nakonechni vandt
en særdeles fortjent sejr foran Andreas Mecz-
ner, der kun manglede 3 sekunder for at flyve de
7 minutter (Nakonechni's model var 40-50 meter
oppe, da bremsen gik). Nordkoreaneren King
Jong Hi gled sig hjem på trediepladsen to sekun-
der foran Eugen Verbitsky, som altså heller ikke
denne gang nåede den førsteplads, som de fleste
er enige om, at han burde være endt på ved ad-
skillige lejligheder.

Fredag d. 16. august: FIB
\\=i.::-:.--:=::--- -:-;r ;:: ri:::.:3 lrc:hort-
:3:- \ij:: :;' -::.-. :.;; ::: ri: :en;e:arurer
på orer -ii grader - i sk1'ggenl Det var slemt for
mennesker, men endnu værre for gummimoto-
rer, især de fine, gamle Pirelli-motorer, som der
stadig er rigtig mange, der flyver med. Op ad da-
gen blev det almindeligt, at der stod to-tre mand
og skyggede for gummimotoren, når en wake-
field-fl1ver trak op. Alligevel gik det ofte galt -

Til højre bedste russer i wakefield, Jurij
Gulugonov, med typisk russer-model. Nederst

skygger franskmændene under et optræk.
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dellen ikke nøjedes med 6t power-stall men tog et
par stykker, når den nu var i gang, blev udgangs-
højden meget dårlig. Alligevel så det ud til, at
modellen kunne klare maret, eftersom luften var
udmærket. Men til slut fik den dårlige udgangs-
højde det afgørende ord, og vi måtte konstatere,
at danskerne var ude af legen for denne gang.

Men ialt tre drop på 2l starter er såmænd helt
pænt, og da ialt 24 mand kvalificerede sig til fly-
off, kunne Jens konstatere, at han blev bedste
deltager uden for fly-off'et med en 25. plads.
Erik blev nr. 35 og Bjarne nr. 5l ud afde 85 del-
tagere. Holdet endte på en hæderlig 9. plads -
men der er selvfølgelig langt op til de topplace-
ringer, som de danske rvakefieldhold opnåede i
halv lj erdserne.

Nye nationer er kommet til. I år var kineserne
og russerne i særklasse. Nordkoreanerne var og-
så tæt på at lå hele holdet i fly-off, men et drop i
sidste periode til Li Jung Goan betød, at de måt-
te nøjes med trediepladsen i holdkonkurrencen.

4-minutters runden blev farvel til to kinesere
og eneste skandinaviske f1y-off deltager, Leif
Ericsson fra Sverige, der flyver med Tilka. l7
fløj mar i perioden.

5-minutters perioden var svær - der var en
ret kort periode med termik, hvor l2 fløj og ma-
xede. Resten måtte nøjes med ringere luft - og
det gik bl.a. ud over en af favoritterne, Eugeny
Gorban fra Rusland, som droppede 16 sekun-
der. En anden favorit, Anselmo Zeri, droppede
28 sekunder.

I 6-minutters runden var vinden taget meget
til. Lothar D6ring, der fløj som lorsvarende me-
ster, kunne ikke sætte termikbremsen på sin mo-
del og fløj 6-7 kilometer ud på pladsen! Heldig-
vis var Bo Nyhegn hjemhenter for ham på mo-
torcyklen, der kørte under modellen til den om-
sider landede. Inden da var der gået mange mi-
nutter - så mange, at 7-minutters runden rar
langt fremskredet for de 9 deltagere, der harde
klaret forrige runde. Lothar havde trukket sin
reservemodel op, men ventede fortsat på sin bed-
ste model. 4-5 minutter før tid kom motorcyklen
tilbage med modellen - med brækket vinge!
Lothar limede resolut vingen sammen med cya-
no, satte en frisk motor i den, og stod så og fum-
lede med en lunte til termikbremsen, mens de al-
lersidste sekunder af pcrioclcn løb ud. PlLicl-.clig
var det som om situationcn( ahor Sii ir: :c:
ham, for han kllede rnoic.ir:. : r -':.r :.-.. -:. ..,-

dan kraft, at dcn :un:3 hrr: .i-r: r:. -- .:. r-.
faldt af i kastet. Sekunde: eiier. a: Lurrr;r r:r i;
sluppet modellen, skod Jrransorerne pe:io,::i
af. Tilskuerne jublede, og da det blev klart, ai
Lothars model var i termik, ville jublen ingen en-

de tage.

Men det var ikke kun Lothar, der fløj max i 7-
minutters runden. Ialt 4 mand gik videre til et 8-

minutters fly-off.
Lothar og Rainer Hofsåss trak begge motorer

op i samme sekund 8-minutters perioden blev
skudt ind. Lothar sprængte sin motor, men Rai-
ner fik trukket op og kastede straks modellen.
Og der var termik! Modellen steg stille og roligt
videre, efter at propellen var klappet. Nu kom
der liv over de to andre fly-off deltagere. Zhang
Wen Yi fra Kina startede først og lavede et fan-
tastisk flot stig - det højeste jeg så den dag -
men, ak, da propellen klappede kom der først et
lille stalt. Så et lidt større.... og så stallede mo-
dellen hele vejen ned og bankede i jorden på 240
sekunder.

Så startede Nordkoreas Chang Young Bem.
Stiget var ikke værd at skrive hjem om - det var
nærmest dårligt sammenlignet med Rainers og
Zhangs - men glidet var flot. Modellen sank
næsten ikke, så det varede 294 sekunder, før den
landede.
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ned, mens sekunderne tikkede ais::: .... --: : .,1
409 sekunder var modellen nede. Så der biei i:.
en andenplads i år - efter sejre ved de to fore-
gående VM'er. En utrolig præstation, der iøvrigt
er en gentagelse af finnen Arne Ellillå's præsta-

tion i samme klasse i 1949-50-51.

Og utroligt, at Rainer Hofsåss vandt med Lo-
thar på andenpladsen. De f-lyver med samme
grundkonstruktion, som Rainer iøvrigt er ho-
vedansvarlig for. De l11rer begge med et meget
avanceret (men ikke fejlfrit) termiksøgningsud-
styr .... og de brugte ulrolig meget tid i dagene
før VM til aI flyve. Del var eite r min mening ik-
ke mindst det sidste, der gjorde at de to tyskere
klarede sig så flot.

Og hvor blev russerne sa at'l Ja, de var ikke
heldige. Alexander Andrukor sprængte hele 5

motorer i 6-minutters runden og naede slet ikke
at få sin start. Jurij Gulugonov i1øj de 6 minut-
ter, men i 7-minutters startede kiksede hans for-
sinkede propelstart helt, så modellen stallede i
jorden med kantstillet propel efter det kraftige
kast. Men så kunne det nok være, at motoren

..' -....' t:i. i/)11!li,li!lit< Og

:csultatet blev selvfølgelig, at pro-
.:,. snadret. I omstarten nåede Gu-

-: - i- ,: 5 :::::r:ilic: og blev dermed nr.
: :. -, --- -...:.,-::.:,.linecloghold-
1 ::.. -r--- --- - -: - lll,: i i- :ll kiilC.rCrne -soni :.- ':.:- -: : . . : ..:: :l;;dige i t11-off'et.

Lette forhold for de forsvarende
mestre
De sidste par år er der blevet snakker cn clel om,
at forholdene er for lette for de forsvarende me-
stre ved VM'er og EM'er. Den forsvarende me-
ster har normalt et tidtagerhold for sig selv - og
dermed får han hele perioden til at loretage sin
start, hvor de andre deltagere skal v:erc tre om et

tidtagerhold og dermed let kommer i tidsnød.
Alle tre verdensmestre deltog i år som forsva-

rende mestre, og alle tre kom i fly-off. Det skal
man nu ikke blive forarget over, for det er natur-
ligvis nogle af de bedste modelflyvere, som der-
for - også uden fordelen af egen startpol - har
en ganske pæn chance for at kvalificere sig til
fly-off, når vejret er så godt, som det var tilfæl-
det. Men især i lidt dårligere vejr kan fordelen
ved at have en hel periode til sin start være meget

stor.
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Det er baggrunden for, at Fritflyvnings-unio-
nen har foreslået, at lade nr. l, 2 og 3 ved et VM
eller EM flyve som forsvarende mestre fra sam-
me pol ved det følgende mesterskab. Derved
kommer de tre til at flyve på samme vilkår som
de øvrige deltagere - og dermed får alle medal-
jetagere mulighed for at vise, hvad de duer til
ved næste konkurrence.

I den forbindelse kan man som en tankevæk-
ker indføje, at f.eks. Lothar Ddring - verdens-
mester i l98l og 1983 og nr. 2 i år - ikke vil væ-
re deltager ved VM i 1987, med mindre reglerne
ændres. Lothar er pga. de tyske udtagelsesregler
med sikkerhed ikke på det tyske landshold i
1987. Det ville jo være ganske rimeligt at lade så-
dan en kapacitet få chancen endnu engang ....

Tre lande dominerede
Nordkoreas landshold havde udviklet nogle an-
dre modeller end dem, vi så sidst i 1977. Tilsyne-
ladende havde man satset meget på gode glide-
egenskaber og mindre på stor højde i FlB og
FlC, så alt i alt var nordkoreanerne lidt af en
skuffelse at se på. Men skinnet bedrager. Også i
dette tilfælde, for da alt var overstået, viste det
sig, at det nordkoreanske hold tog medaljer i alle
tre holdkonkurrencer: De blev nr. to i FlA og
FlC, mens de i FIC >kun< blev nummer tre. Og
individuelt blev det til to trediepladser i FIB og
FlC, så Nordkorea blev - ganske somi 1977 -den nation, der hjemtog flest medaljer.

Det kinesiske landshold viste, at der er sket
yderligere forbedringer siden VM-deltagelsen i
1983, hvor kineserne klarede sig godt. Holdet
vandt FlA-konkurrencen og fik en andenplads i
FlB-holdkonkurrencen. Desuden fik man indi-
viduel 1. og 2. plads i FlA.

Det tredie dominerende land blev storfavorit-
ten i alle klasser. Rusland. Men en førsteplads i
FIB holdkonkurrencen og en individuel første-
plads i FlC rar nok i virkeligheden en del min-
dre. end hr.ad de l-lesre har.de fonel:e: af russer-
ne. Det rar orerraskende, åt FUi:itlii :ii: :.'_:
medaljer i F1A og FIC holdkorr:-::-:;::.;. S:
)el\ om Verbitskl's oS CJ:::_j--:.-'r'; -1. --_: i.
pladser selrielg:j:-r:ki.: !.\.' :::La-':-s. € rr-
den ru":'ie J.,1=-::-i 

=i:..1--3 e:: :Oren:e:.
\å. :-;is:ne skal nok komme igen - deres

man!:lende dorninaas i FIA kan jo bl.a. undskyl-
des med, at Andres Lepp ikke var på holdet pga.
aivorlig sygdom, og at wakefieldflyverne absolut
ikke havde heldet med sig på trods af deres flotte
holdsejr.

Den tendens, som blev tydelig i midten af
halvfjerdserne, at de østeuropæiske og asiatiske
lande efterhånden gør VM til et internt anliggen-
de, er blevet tydeligere end nogensinde før. Af
ialt t holdmedaljer tilfaldt kun broncemedaljen i
FIC et ikke østeuropæisk eller asiatisk land. At
regnestykket for de individuelle medaljer er 3

medaljer til ikke østeuropæiske eller asiatiske
deltagere skal ikke forlede nogen til at tro, at
tendensen i holdkonkurrencen er en tilfældig-
hed.

Der er ingen tvivl om, at lande som Kina,
Nordkorea, Sovjetunionen, Ungarn, Tjekkoslo-
vakiet og Polen er så dominerende, fordi disse

lande betragter modelflyvning som en sportsgren
på niveau med atletik, svømning, boldspil osv.
Og dermed stiller samme krav til træning og
grundige forberedelser til deres modelflyvelands-
hold, som man stiller i de andre idrætsgrene.

Det kan vi i Danmark lære noget af. Og vi kan
oven i købet glæde os over, at vores modeller i
hvert fald ikke er ringere end f.eks. de nordko-
reanske.

Kode-ord: Venskab
Og hvad er det så, der gør, at 500 mennesker
samles på en overdimensioneret græsplæne i et
ufrugtbart landskab fjernt fra turismens hoved-
veje?

Ja, der var jo VM for fritflyvende modelfly ...
Der er selvfølgelig nogle af de 500, som hellere

ville ligge og solbade 100 km sydpå ved Adriater-
havets kyster. Men de fleste af os trives i den spe-

cielle stemning, der opstår omkring et VM. Vi er
pludselig venner med alle, interessen for de små,
spinkle modeller udvisker de ellers uoverstigelige
skel, der normalt er mellem mennesker med så
forskellige baggrunde, som vi jo ret beset er. Vi
er knap nok konkurrenter .... hvis 6n kommer
ud for et havari, der kræver hurtig indsats, så ser
man ikke på nationalitet eller religion - cya-
noen dukker op fra den nærmeste værktøjskas-
-.e. hjælpende hænder er der heller ikke mangel

a3:
l-t: .: :.-:: -:.: :::. i: a:.11_ii: _:lnj Fa

-kab på iræ:s ai al-4.:. l_\-\a sa- -a.c-->tg \:i

ie slel, -en det prakriske, håndgribelige ven-
skab og samarbejde omkring en interesse, som i
sig selv appellerer til så mange af de talenter, de
fleste af os bærer rundt på. I

FIA: l. Liang Yue, CHl, 1260+24O+3m+360+405, 2. Sun
Kai, CHI, 1260+2,10+300+360+164,3. Per Orunnet, DK,
1260+2,10+300+ 360+ l6l, 4. vincent Morgan, AUS, 1260+
240 + 300 + 360 + 156, 5. Uwe Rusch, DDR, 1260 + 240 + 300 +
360+ 138, 6. Fabio Nutini, BRA, 1260+240+300+ 14, 7. Ioan
Bucazara, RUM, lz(fr+240+29o, 8. Victor Tchop, USSR,
1260+244+252,9. Ivan Horejsi, CSSR, 1260+240+246, 10.

Heikki Tåhkåpåå, SF, 1260+240+241, ll. victor Isaenko,
USSR, 1260+240+238, 12. Mau Gewain, USA,
1260+240+234, 13. Henning Nyhegn, DK, 1260+24O+ 225 ..--
81. Finn Bjerre, DK, 1080. Ialt 94 deltagere.
FlA.hold: l. Kina 3780 (1.-2.-25.), 2. Nordkorea 3780 (15.'19.'
21.), 3. Polen 3180 (20.-24.-36.),4. Frankrig 3762, 5. Tjekkov
Iovakiet 3750,6. USSR 3?38, 7. Vesttyskland 3722 sek., 8. Bul-
garien 3709,9. HoUand 3700, 10. Canada369? .... 18. Danmark
3.600. Ialt 33 deltagende nationer.

FIB: L Rainer Hofsass, D, 1260 + 240 + 300 + 360 + 420 + 480, 2.

Lothar Dairing, D, 1260+240+300+360+420+409, 3. Chang
Young Bem, DPR-K, 1260+240+300+360+420+294, 4.

Zhang Wen Yi, CHI, 1260+240+300+360+420+240,5. Jurij
Gulugonov, USSR, 1260 + 240 + 300 + 360 + 364, 6. Armesto Ar-
cangel, ARG, 1260+240+300+360+354,7. Bob Whire, USA.
1260+ 2,1O+ 300+ 360 + 352, 8. P. Fauser, AUS, 1260 + 2t+0 +
300+360+280, 9. Philipe Lepage, F, 1260+2!fi
+300+360+ 192, 10. Oh lk, DPR-K, 1260+2,10 +30O+ I23
..... 25. Jens Kristensen, DK, 1255, 35. Eilk Knudsen, DK, 1221,

51. Bjarne Jørgensen, DK, 1188. Ialt 85 deltagere.
FlB-hold: 1. USSR 3780 (5.-l l.-14.), 2. Kina, 3180 (4.-2t.-23.),
3. Nordkorea 3748,4. Holland 3723, 5. Israel 3712, 6. Vesttysk-
land 3707, 7. Ungarn 3671, 8. Argentina 3668, 9. Danmark 3664,

10. Italien 3654. lalt 28 deltagende nationer.

flcr l. Nikolaj Nakonechny, USSR, I260+2,10+300+160+
420, 2. Andreas Meczner, H, 1260+240+300+360+41?, 3.

King Jong Hi, DPR-K, 1260+240+300+360+378,4. Eugeny
\'::bi:.!.r. USSR. l:60+240+300+360+376, 5. Wang Xian,
CHl. ::6tr-lJO-iOO+351, 6. Kim Dons Sik, DPR K,
i :60 - :+i - 300 - -:13, 7. Oszkar \laczko, H, 1260 + 240 + 300 +

-i20, 8. Piorr Placherka. P, I 260. :{0 + 300 + 303, 9. Silvano Lu
strati, l, l260r2{0+100+302,10. Kenny Happersett, USA,
12@+240+ 300+300 .... 35. Thomas Køster 1246. 40. Tom
Oxager, DK, 1220. lah72 deltagerc.
Flc.hold: l. Ungarn 3780 (2.-7.-18.), 2. Nordkorea 3780 (3.-6.-
31.), 3. USA 3780 (10.-14.-24.), 4. Tjekkoslovakiet 3766, 5.
USSR 3740, 6. Jugoslavien 3734, 7. Kina 3703, 8. Bulgarien
1699, 9. Frankrig 3689, 10. Cuba .... 20. Danmark 2466. lalt 28
deltagende nationer.

Til venstre kaster russeren Eugeny Gorban - se, hvor hon kan lægge kræfterne i pga. den kantstillede propel. I midten ses en nordkoreansk
wakefield anno 1985. Til høire USA's top-flyver, Bob White. Øverst pri siden ses VM-frimærket, som udkom i Jugoslavien under konkurrencen

s.
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Herover Ole Hilmer Petersen's >>Druine

Turbulenk< med Enyo 46 4C motor. Den styres
på 4 kanaler og vejer 2.800 S. Spændvidden er
150 cm.

Til højre hyggesnakker en lille gruppe piloter
ved KFK's klubhus. Dette og alle andre fotos

på disse sider er tagel af Benny Steen Nielsen.
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d. L8. august 1985
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& RC Hobbyflyvertræf

KFK's modelflyveplads ved Soderup var
søndag d. 18. august rammen om det andet
hobbyflyvertræf, som KFK og RC-unio-
nens Hobbyflyverudvalg stod som atrar'gØ-
rer af.

65 hobbypiloter med 80 modeller mødtes
på KFK's dejlige modelflyveplads. Vejret
var simpelthen ideelt, og alle fik fløjet. Der
var virkelig trængsel på flight-linien ind
imellem, og det var fantastisk at se alle mo-
dellerne såvel på jorden som i luften.

Der var mange flotte fly, og det kan be-
mærkes, at der tilsyneladende er en stigen-
de interesse hos hobbyflyverne til enten selv

at konstruere spændende fly eller til at byg-
ge fly, som ikke ligner de almindelige byg-
gesætsmodeller, vi ser så mange af. Der var
bl.a. flere STOL (Short Take-Off and Lan-
ding) modeller, som så spændende ud, og
som fløj meget overbevisende.

Jeg kunne skrive side op og side ned om
indtryk og piloter fra RC Hobbyflyvertræf
S5. ::e:. :ror ii,r..e I heiiere vil se billeder fra

Så hermed vii jeg sluite med en tak til
KFK for husly samt en hilsen til alle hobby-
piloter og forhåbentlig på gensl'n til )RC-
pilot 86<. Benny Steen Nielsen

Gunnar Bryde Hansen vandt præmiefor bedst
udførte model med sin >Vitus II<.

Jørgen Meier med sin Flair Puppeteer. Den vejer 3.200 gram og har en spændvidde på 150 cm.

Motoren er en OS 40 FS.

rl'l
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Her er en af de store modeller - Mogens Ohlrich fra Radioflyveklubben fløj med denne kvart-
skalo model af Tiger Moth.
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Øverst til højre holder Eilif Madsen sin >Simitar<

flltvende vinge (fra RCM Magazine, USA). Den trækkes
af en Webra 40 Mark 1. Herover til venstre Ole
Rosenberg med Senior Falcon modificeret med variable
slots og flaps. Motoren er en Enya 46 4C. Øverst i midten
herover er Eild Madsens >Simitar<< igen og under den
Jørgen Bjørns selvkonstruerede >>Medilalor< med slotted
flaps. Den blev præmierel som stævnets mest
bemærkelsesværdige model. Til højre herover Sten
Hansen med selvkonstrueret minimodel pa 105 gram og
spændvidde 40 cm. Motoren er en Tee Dee 0.010.
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nede jeg i december 1979 Andante, som var
tænkt som en stillevejrsmodel, der også
skulle kunne fl) /e termik, når det ikke blæ-
ste for meget. Modellen skulle være færdig
til VM i Spanien i l98l - det blev den ikke,
og den havde heller ikke kunnet stille meget
op i storrnlc,tret vccl dcn lejlighed. Den blev
:rr::.i: :l:.::=:.:.;.:t':c:,:c-, 1933 - og
.-l .1.\J'....r_.'-;

slrrnmeri3jrei-i i i98.1. Den anden konkur-
rencestart var til EM i 1984, hvor den ene
tip brækkede af i katapultudløsningen,
hvilket var en væsentlig grund til min dårli-
ge placering.

Celeste fløj egentlig ikke overvældende
godt i termik og turbulens i de første par år.
Den virkede meget ustabil i turbulent luft
og havde også tendens til at lalde ud af ter-
mik, som andre modeller blev hængende i.

Et alvorligt havari i 1982 gjorde, at jeg
byggede ny krop og nyt haleplan til model-
len. Den fik underfinne og et tyndere hale-
plansprofil. Det hjalp en del. Eksperimen-
ter med turbulenstråde har ikke rigtig givet
resultat før for nylig, hvor jeg ved samme
lejlighed gav modellen den smule V-form i
centralplanet, der fremgår al tegningen.

Nu flyver den faktisk fint, hvis jeg selv
skal sige det. Ved VM så vi flere gange,
hvordan den endte højest i termikken, når
jeg fløj sammen med andre. Turbulenstrå-
den har tilsyneladende også kureret proble-
merne med ustabilitet i turbulent luft.

Jeg har fløjet meget vinterflyvning i stille
luft med Celeste, og det har været mit ind-
tryk, at den kan flyve omkring 3:10-3:15 i
død, kold luft. På stille sommeraltener
flyver den lidt mindre, men klarer normalt
maxet.

Per Grunnet med >Andante<< efter sidste

flyvning til VM. Holdleder Peter Buchwald
står til venstre, mens Karsten Kongstad (med
Kenneth på skuldrene), Thomas Køsler, Tom
Oxoger og Ole Vestergaard Pedersen afventer
det endelige resultat af fly-off'et.
Foto: Bjarne Jørgensen.

Stillevejrsmodel med dårlig
præstation
Andante var endnu vanskeligere at få til at
flyve. I starten gled den underligt - lange,
flade stall uden rigtigt højdetab. Jeg fik
indtryk af, at den gled særdeles godt på

trods af dette flyvemønster - i optimisti-
ske stunder anslog jeg flyvetiden i neutral
luft til omkring 200 sek.

For at ljerne stall-tendensen flyttede jeg

tyngdepunktet fra de 62u/0, det startede på,

frem til 5690. Det var let gjort - jeg borede
simpelthen nye huller i kroppen til piano-
trådene, så vingerne bare blev flyttet lidt til-
bage på kroppen, indtil det passede.

Denne lille operation fjernede med €t

slag problemet. Modellen gled nu stabilt
som på skinner - uden antydning af stall.
Desværre opstod der ved samme lejlighed
et nyt problem: I stedet lor at glide de for-
ventede ca. 200 sekunder, gled modellen nu

145-150 sekunder på stille sommeraltener.
Og det var jo ikke den slags tider, man la-
ver en stillevejrsmodel for.

Det nye problem viste sig imidlertid at
være let at løse. Jeg forsynede vingen med
den viste turbulenstråd, og straks ændrede
flyvetiden sig til 200-210 sek. på sommeraf-
tener. I Jugoslavien fløj Andante tider på

mellem 190 og 210 sekunder tidligt om mor-
genen, før der kom termik.

Manden frem for modellen
\ar jeg tidligere har skrevet om mine mo-
deller, har jeg flere gange gjort opmærk-
som på, at det selvlølgelig er ganske spæn-
dende, hvad det er for en model, der hæn-
ger i den øverste ende af højstartslinen -
men det helt afgørende er næsten altid den
person, der har fat i linens anden ende.

Tænk f.eks. på, at til VM fløj jeg ialt l0
maxer. I disse l0 starter fløj mine modeller
i termik og landede efter at termikbremsen
var gået - normalt gik bremsen i endog
særdeles stor højde. En hvilken som helst
anden A2-model ville have fløjet max, hvis
den havde fløjet i samme luft som mine
modeller.

En models præstation kommer først til
sin ret, når man rammer ved siden af ter-
mikken (så giver en høj stillevejrstid en
bedre flyvetid i nedvind, end hvis stille-
vejrstiden havde været lav), eller når man
kommer frem til det sidste fly-off, hvor der
ikke er mere termik.

En >præstationsmodel< kommer således
især til sin ret under forhold, hvor termik-
forholdene er så vanskelige, at flyvninger
under max snarere er reglen end undtagel-
sen. Og det kan f.eks. være regnvejr eller
helt død luft. I det, vi normalt kalder >godt
flyvevejr<, vil der være termik, og så er mo-

fortsættes næste side

Per Grunnets nummer-3 modeller fra VM

To FlA-modeller:
>Celeste<< & )Andante(

Det er jo ikke hver dag, at en
dansker bliver nummer tre ved
VM, men nu er det sket for Per
Grunnet. Derfor bringer vi her
tegning til de to modeller, som
Per fløj med i Jugoslavien - og
han har selv skrevet den
medfølgende artikei.

>Ceieste,, og )Andante<< er de foreløbig
nyeste modeller i den serie, som startede
med >Jessica<< i 1975- Altså modeller med
kraftig inspiration fra russiske svævemo-
deller, men generelt med større tipper end
russerne anvender.

Tredie model i serien var >Cirkeline<,
som Thomas Køster anvendte, da han
vandt VM i USA 1979 som proxy-flyver.
Celeste blev konstrueret på basis af Cirkeli-
ne. Det var hensigten at bevare Cirkeline's
gode flyveegenskaber, men at gøre ringen
både stivere og stærkere. Desuden ønskede
jeg at nedbringe træghedsmomenrerne i
modellen.

Celeste-vingen blev både stivere og srær-
kere - dct er nok den stærkeste ringe, jeg
har bygget - men desr;r:re JSia den tun-
geste, så træghedsmomenle:i- blev ikke
mindre.

Celeste blev færdig til EU i 1980. men
begyndte først at flyve med i konkurrencer-
ne i løbet al vinteren 80,/81. Fra loråret
l98l har den været min førstemodel i >al-
mindeligt< flyvevejr - og det er den sra-
dig!

Efter at Thomas havde vundet i USA,
kunne jeg se lrem til at skulle flyve som for-
svarende mester ved VM i 198 I . Derfor teg-

35



Eovv-706E 7c//oP/6a4s

LEPP Keq /6//H FA,%//+ r' t.H y-v7il€,e -,/OEe

570

/qz
235

a
4/5 6

,l<coP

HP/,EP/8,V

702fr2
\
s
$\
N t\IiqtsIt

$*u\
\N.)\
Ul

s
RRt,t r..

-N iN
$$\N
N$$$

t1iI
rI
r/l

ilrlt
LT
tl
t--
lr
Li*

ll
rf
rl
rl-

Ir
rf
rl

ANDANTE FlA
/<O^VS7/?UE2E7 .qF

Pg? CeuiluFr
DEPH/9f"2



Per Grunnet med >Andante< ved model-
kontrollen efter VM. Foto: Finn Bjerre.

dellens præstation underordnet i forhold til
modelflyverens evne til at placere modellen
i termik - og modellens evne til at blive
der.

Valg af model
Hvis nogen skulle linde på at bygge en af
disse modeller, så tænk lige over det en eks-
tra gang. Passer modellerne til din måde at
flyve på? Passer de til din måde at bygge
på? Hvis svaret ikke er et overbevist >ja< til
begge spørgsmåI, så find hellere en anden
model at bygge, for så får du næppe megen
glæde af mine.

Da min Cirkeline i sin tid var verdensme-
ster, var der nogle, som troede, at det også
var verdens bedste model, og som derfor
byggede den.

Det var i mange tilfælde en stor fejl, de
begik. For det var jo bare en udmærket
model, som passede perfekt til Thomas un-
der de forhold, der rådede den pågældende
dag i Taft. Og en del af dem, som byggede
Cirkeline, fik problemer med den. For det
meste lordi de var vant til helt ard:e nåC::
at fl)'\e pa. enc Crrkelin: lagcie op ::i. Dea
skal - ligesom Celeste og -A,ndante - flp'e
forholdsvis hurtigt, den skal trimmes på si-
deroret elter vejret, og den skal styres en

del i højstarten. Hvis man f.eks. tror, at
man kan få den til at glide ganske, ganske
langsomt og flyve nogle fantomtider i stille
luft, så bliver man skuflet.

Hvis du alligevel vil bygge en af model-
lerne, så sørg for at rette de fejl, som jeg
selv mener, de har. Celeste har for tunge
vinger. Vælg lette fyrrelister til vingen o_e

pas på ikke at spilde for meget vægt på be-
klædningen.

Andante har for bløde vinger. For ar spa-
re vægt har jeg undladt at sætte kr1'dsrib-
ber og forstærkningstrekanter i vingen -og det har jeg siden fortrudt. Der komm:r
meget let flutter i vingen med Cirl:,se i::a-
pultstarter til følge. Så hr is -'eg sii:tie bigge
modellen igen, ville jeg sæire diagonalrib-
ber helt fra hovedlisten til bagkanren. Det
har min nyeste model (som ikke er helt flær-
dig endnu), og dens vinger er stivere end
både Andante's og Celeste's. Og så kom-
mer de nok ikke til at veje mere end Andan-

Tegn qbonnement
på Modeftyve Nyt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten

hveranden måned i resten af 1985 - tegn abonnement! Abonnement for
det sidste nummer, der kommer i 1985, koster kr. 15,-. Du kan også

bestille abonnement for hele årgang 1985, hvis du ikke har de blade, der

allerede er kommet. Det koster 90,- kr. Bestil ved at udfylde og indsende
nedenstående kupon.

Vi har monge blode på loger ....
Vi kan stadig tilbyde en række af de gamle blade, men det begynder at
tynde alvorligt ud i lageret. Enkelte numre har vi kun ganske få
eksemplarer tilbage af, så bestil straks, hvis du vil have de gamle numre,
vi annoncerer til salg her. Årgang 1982 har vi fem numre tilbage af, dem
sælger vi til kr. 55,- incl. porto. Årgang 1983 har vi også kun fem
numre af, dem sælger vi også billigt samlet, kun kr.62,- incl. porto.

Og så har vi naturligvis årgang 1984 komplet, ialt 6 numre til kr. 82,-.
Vi sælges de tre årgange 1982 (uden nr. l/82), 1983 (uden nr. 2/83)

og 1984 samlet for kun kr. 185,-. Ialt 16 blade - eller knap 1.000 sider

- fyldt med modelflyvestof!
Enkeltnumre kan krydses af på skemaet til højre på bestillings-

kuponen.

Pqs på de gamle nltmre
- forær dem et samlebind!
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12

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

iiiles. ,,huiies,, eller klippes for ar få bladene til at sidde fast, og de kan
ler uges ud igen, hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fire
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 35,00 pr. stk. incl. porto.

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

Hermed bestiller jeg:

n Abonnement for resten af 1985
(l blad), pris kr. 15,-

fl Abonnement for hele årgang 1985
(6 blade). pris kr. 90.-

-- \rgarg 198-{, 6 blade, pris 82,- kr.

- .å;-eang 1983, 5 blade, 2/83 mangler,
pris 62,- kr.

Årgang 1982, 5 blade, l/82 mangler,
pris 55,- kr.

tr Tilbud: Årgang 1982, 1983 og
1984 (ialt 16 blade), pris 185,- kr.

! 

- 

stk. samlebind å kr. 35,00
i farverne:
n blå D rød tr gul E grøn

Navn:

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

1982:ln!tr!
1983: -l I !
1984: i--: n tr
1985:trtr!tru
Bladene fra 1982 koster 12,00 kr. pr. stk.
Bladene fra 1983 koster 13,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1984 koster 14,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1985 koster 16,00 kr. pr. stk.
Alle priser er incl. porto.

Nr. 6

D
I
tr

te's vinger.

Yderligere oplysninger om modellerne kan fås
fra: Per Grunnet, Blomstervænget 21, 5610 As-
sens, tlf.09-71 28 68. Adresse:

Postnr./by:
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Draken-semiskalamodel som opvisningsfly
ByS selv en LP-II Mork C, Drqken, ligesom mange medlemmer af
Viborg RC-klub allerede har gjort

Viborg RC Klub har bygget en
række semiskalamodeller af
Draken-jagerflyet, som de har
brugt til opvisninger ved
forskellige lejligheder. Den ene af
modellens bagmænd, Lars
Pilegaard, fortæller her om flyet,
der let kan bygges, men som ikke
er egnet for begyndere.

Som tidligere omtalt blev de første Draken-
fly i Viborg RC Klub bygget i foråret 1984

til PR-lormål for vores klub.
For at få medlemmerne med på ideen var

det nødvendigt at finde et fly, som var bil-
ligt og hurtigt at bygge, og som kunne ud-
styres med gammelt, tilfældigt radiogrej,
ud fra en betragtning om, at ingen ville rib-
be et nyt fly for udstyr, om det så var nok
så meget i klubbens interesse.

Et sådant fly var for mange år siden lavet
i Sverige under navnet A-4, men design-
meessigt var tiden løbet fra denne model. I
stilhed tegnede og byggede jeg derfor en ny
udgave, som min klubkammerat Lars Pe-
tersen lagde udstyr og flyveerfaring til. Ud
fra vore fælles forbogstaver fik flyet så

navnet LP-II.
Modellens data er følgende: Motoren

skal være 3,5-4,5 cmr, vægten ca. 1.200
gram, spændvidden er 84 cm og der kræves
et 3- eller 4-kanalers anlæg, hvor den fjerde
kanal evt. kan bruges til regulerbar nåle-
skrue - og så skal man have en elektronisk
eller mekanisk mixer.

Flyvningen med de første fly gav mange
flyveerfaringer, og det er således tredie ge-

neration der her beskrives. Men lad det ræ-
re sagt med det samme: Det er ikke nogen

Tegning i fuld størrelse
)LP-II Mark C, Draken< er desvær-
re så stor, at vi ikke kan lave en for-
nuitig byggetegning til den her i Mo-
delflyve Nyt. I stedet må vi bede evt.
interesserede om at henvende sig til
Lars Pilegaard, som sælger fuldstør-
relsestegninger for kr. 50,- pr, ekspl.

- Se adressen sidst i artiklån.

begyndermodel. Erfaring i kunstflyvning
eller pylon-race er påkrævet.

Aerodynamikken bag flpet
Fiyet er hverken en >skive< eller et traditio-
nelt plan, da det som sit forbillede bæres af
en såkaldt vortexhvirvel.

Hvirvlen dannes som skitseret ved over-
gangen mellem krop og vinge, og ruller så

ud over vingen, indtil den brydes af såvel
>luftledeskinnen(( som vingeknækket og
bøjer ned over centerdelen. Umiddelbart
uden for luftiedeskinnen dannes en nind:e
bæ:ende :r':rrel scn :;_:: ::: l":: :la:-
:lppe:. \-;irg:; i:a: så-:::i ::: r.ai:;rr.a-e
løfi på den inderste halrdel og bevarer der-

ved sin fulde manøvredygtighed i modsæt-
ning til fly, hvor vortexhvirvlen løfter mak-
simalt ved vingespidserne. Selvfølgelig har
vi ikke set modellen i vindtunnel, men at
teorien er omsat i praksis, bekræftes af, at
malingen på de første fly nu er slidt af på
oversiden af vingen, hvor hvirvlen bryder
af ganske som det ses på rigtige Draken ma-
skiner.

Generelt om bygning
Alt træ skal være af absolut god kvalitet,
da der ellers opstår )metaltræthed< under
påvirkning af motorvibrationer og vortex-
hvirvlen. Træet formeligt går i opløsning.
Endvidere er det nødvendigt hele tiden at
holde sig vægten for øje, da maskinen ellers
taber fart for hurtigt under de lodrette
manøvrer. Ingen fart - ingen styring. Alle
deltaplaner er ustabile ved lav fart. En tom-
melfingerregel er, at balsapladerne højst
må veje l0 gram pr. millimeters tykkelse,
f.eks. 50 gram for en 5 mm plade.

Ud over bøgetræ og et par bidder 2 mm
krydsfiner til motorlundamentet og lidt I
mm krt'dsfiner til lorstærkning af droptan-
ken må man regne
cirka:
I plade 4 mm
6 plader 5 mm
I plade 6 mm
I plade l0 mm

med et balsaforbrug på

samt to stk. 5 x 5 mm fyrrelister.
Det eksakte pladeforbrug afhænger lidt

af, hvor mange man bygger. Laves der
f.eks. 2-3 modeller, kan pladerne udnyttes
meget rationelt. Det samme gælder byggeti-

-r:-. P:\-:o:) p:: biei :ræfærdig på en
t eekenå, og der samme gjorde de sidste tre
modeller med to mands indsats. Til sam-
menlimning har vi anvendt lim af typerne
Araldit, Superepoxy, cyano, hvid lim og
kontaktiim.

Motorfundament
Motorfundamentet består af:
4 stk. bøgetræ l0x 15 mm
2 stk. 2 mm krydsfiner
I stk. 3 mm krydsfiner (brandskottet).

Fundamentet sammenlimes med Araldit,
som varmehærdes i en bageovn ved 75-100
grader. Ovnen holdes tændt i ca. 30 minut-
ter og emnet henstår i den slukkede, men
endnu varme ovn i yderligere en halv time.
Aralditten bliver under opvarmningen sær-

deles tynd og levende, så det må anbefales
at udføre limningen i flere tempi. Pas på, at
emnerne ikke glider under hærdningen. Det
er en god id6 at lægge emnerne på et brædt
og så stive af med nåle og balsapinde.

Tegningen angiver fundamentsmål til en

Webra 3,5 cm3, så kontroller inden udskæ-
ringen, at din motor kan være i gaflen. Det
færdige fundament bør ikke veje mere end

BREV I

Modelflyve Nyt
Blomstervænget 2l
DK-5610 Assens



Vortex-hvinlen ligger pd de hvide omrdder af
vingen pd denne skitse.

et almindeligt købefundament, så her er
sparet nogen vægt, og selv om det hele kan
virke lidt spinkelt, er der endnu ikke gået
nogen itu i forbindelse med flyvning og ha-
varier.

Yingen
Hele vingepladen sammenlimes med cyano
af de letteste 5 mm balsaplader, og forkan-
ten forstærkes med 5 x 5 mm fyrrelister
som slibes skarp. Listen kan undvaeres,
men vingen bliver så meget sårbar under
f.eks. landing i højt græs med frøstrå. I et
enkelt tilfælde har et sådant strå skåret en
vinge halvt igennem.

De fire hvirvelledeskinner samt missilbæ-
rerne, der også tjener som afstivning afbal-
sapladerne, udskæres af 4 mm balsa og på-
limes. Vær uhyre nøjagtig med placerin-
gen. Brug en stor vinkei ell:: e:. :-o,. e:..:.;:-
::- 

"::.:-..:.:.:r--. l-:. .::-:.:.:: r. 
=.:a:

..i:-i-i::.:. ::;- ..:-- :;,: '::. i: :--"::..::..:
a-::.: : -; :: :::.---:-+S:agLi.

R,rr=;: udskæres af den hårdeste 5 mm
':ai.apiade. Det lidt særprægede design
skrldes, at rorfladen overalt er afpasset ef-

P r i nc i ps k i t se af fu ndame n tsopby g ni n g.

Sidestykke
af 2 mm krydsfiner

Bøgetræspinde,
I0xI5 mm

ter vingekorden. Gør ikke de yderste rorfla-
der større end anvist, da den ønskede
krængrorseffekt i stedet bliver omdannet til
regulære bremser, som omgående sender
flyet ind i et >superstall<.

Udskær hængselhuller/spalte, men mon-
ter først rorene, når hele flyet er malet.

Kroppen
Motorfundamentet,/brandskottet pålimes
vingen med epoxy i forlaengelse af vingens
centerlinie. Kropssiderne af 5 mm balsa på-
limes mcd c1'ano lang-s vingen og spritfor-
:''::a: :':a1." :: ::::.:..:::::. Epo:r;en
::.:. :-::-j;: :-.::: :.L'--::::;:. tlg .;:i:::1.
::. ^ ::åce p:. ,'Eii,,. skal omrøres omhl'_e-
geligt. Lidt besværligt men godt. Den tynde
lim trænger godt ind i træet, og er der brugt
superepoxy, nedsættes hærdetiden yderli-
gere. Ved anvendelse af f.eks. Bostik skal

Brandskot
of 3 ntm krydsfiner

der ved fortynding anvendes en anelse mere
hærder end limbase.

Når epoxyen er hærdet, rejses spantet
bagest i tankrummet med træårerne liggen-
de vandret og i bagkroppen laves der bund
af 5 mm balsa med årerne på tværs af flyets
længderetning, og til sidst limes det bageste

spant i.
Lav herefter låg af 4 mm balsa (fastlimes

med cyano) og vær opmærksom på, at træ-
et over den forreste del af kroppen har årer-
ne på tværs for at lette krumningen. Krop
og vinge er nu arbejdsstabile, og med hvid
lin' monieres en trekantliste (10 mm balsa)
langs 1'dersiden af samlingen mellem krop
og vinge.

Fremstil finnen af 6 mm balsa med den
angivne åreretning og forstærk evt. forkan-
ten med en rest skarpsleben fyr. Finnen
monteres nøjagtigt i kroppens centerlinie
med spritfortyndet epoxy. Den øverste del
af kroppen, som giver flyet sit udseende
med kabine etc. udskæres af tre lag 6 mm
balsa og samles med hvid lim eller kontakt-
lim og pålimes. Brug helst fortyndet epoxy,
hvor den forreste del limes på motorfunda-
mentet. Når >stokken( er monteret, er
yderligere forstærkning af finnens pålim-
ning unødvendig. Som afslutning fremstil-
les den lille antenne af 2 mm krydsfiner og
fastlimes i en slids,

Lav herefter den langsgående liste og
droptank,/kastehåndtag under kroppen af
sammenlimede l0 mm balsalister. Listen
monteres med fortyndet epoxy under fun-
damentet og med kontaktlim resten af ve-
jen, da man jo næsten ikke kan få sat em-
nerne i spænd. Droptanken monteres som
anvist på tegningen med I mm krydsfiner
på hver side. Brug igen her fortyndet epo-
xy. Lav ikke om på droptankens placering.
Det viste montagepunkt giver den bedste
balance, når man skal holde flyet med star-
tet motor.

.fortsælles næste sideaf 2 mm krydsfiner
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Låsemøtrikker over
og under kuglelink
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Krcengerorsservo
i mixerslæde

Trrekslang til
højderorsservo

--

Kropsbund

Principskitse for styreløj

Missiler
Missilerne laves af lOx l0 mm balsa, som
rundes og forsynes med styrefinner af pap
monteret i et udsavet kryds. Sav krydset ca.
5 mm længere end pappet. Stik pappet på
plads. Snør missilets bagende sammen med
f.eks. en strimmel vandslibepapir eller an-
det voksbehandlet materiale. Dryp cyano
på langs finnerne og hold sammen i nogle
sekunder. Når snøren slippes, er missilet
smukt rundet i bagenden uden brug ai
sandpapir, og savsporet er usynligt. Pappet
opnår den nødvendige styrke ved lakerin-
gen. Missilet monteres med c1'ano. ;lar ::) e:

er malet. Lav et par i reserve. når I er igang.
Maskinen er herefter træfærdig. Laker

overalt og lorstærk vingens over- og under-
side med japanpapir mellem krop og vin-
geknæk. Herefter skæres låget løst, forsy-
nes med lukketøj fieg bruger en bid I mm
krydsfiner foran og to selvskærende skruer
i en stump fyrreliste bagest), og der lakeres
overalt indvendigt mindst to gange, ligesom
der limes små trekantlister på indersiden
mellem kropssider, bund og brandskot.

Maskinen kan males efter ønske, men
sørg for at der er god kontrast mellem over-
og underside. Vore maskiner er malet i ori-
ginal Draken-farve, men med lyseblå un-
derside, og det går an. Strø sand på drop-
tanken, mens malingen endnu er våd. Her-
ved sikres, at kasteren kan få ordentligt fat,
selvom maskinen er blevet tilsølet med olie.

Tekniske installationer
Tanken (100 cm' rækker til almindelige pi-
loters udholdenhed, men der er plads til 150

cm3) lægges på plads. Såfremt tankrørene
ikke føres ud gennem brandskottet, skal

40

der monteres en træklods mellem tank og

skot, da tankrørene ellers skærer sig gen-

nem slangerne, hvis tanken under en lidt
for hård landing glider frem i tankrummet.

Motoren monteres med gennemgående
bolte og møtrikker. Selvskærende skruer
taber hovedet efter få flyvninger. Bemærk,
at der ikke er nedadtræk, men højretræk,
og det sidste er afhængigt af motorkraft og
propeldiameter. Som en rettesnor kan vi
oplyse, at de bedste kombinationer indtil
nu er:
\\-r'L'ra 3.5 at.-r :r!'t ! 5::r::. - -i,l 1."-:-- --._--__-l: _ : :-: . ,' : ar

OS -i ::r-' ;:.:c 9 ' 6 prc-rprl - skal have -1

graciers højretræk.
Propeller af større diameter må direkte

frarådes, da de i alt for stor udstrækning
påvirker flyets krængningsstabilitet ved
overgang fra langsom til hurtig flyvning.

Strømforsyningen monteres helt agter
bag et >skihop((, som ved styrt slynger ak-
kuen ovenud af kroppen, så det foranlig-
gende radiogrej ikke beskadiges.

Horn og trækstænger laves al 2 mm
jerntråd med gevind. >Hornet< forbindes
til servoerne via kugleiink. Kuglens place-
ring fastholdes med en iåsemøtrik på hver
side af kuglen. Almindelige kontramøtrik-
ker går erfaringsmæssigt op, så spar ikke
her. Vær nøjagtig med placering af de to
kugler, da udslagene ellers ikke bliver lige
store. Med flyets høje hastighed vil en anel-
se unøjagtighed her betyde, at flyet ruller,
når der gives højderor. Virkeiig en oplevel-
se for kendere især i startøjeblikket.

Radiogrej og eventuel mekanisk mixer
anbringes, så flyet kommer i balance.
Tyngdepunktet skal være præcist som an-
givet i en linie mellem vingens knækpunk-

Træk- og glidestænger af 2 mm jerntråd

ter, og afvejningen sker med tom tank.
Flyttes tyngdepunktet blot få millimeter
bagud, bliver maskinen helt ustyrlig. Gan-
ske vist udnyttes dette på fuldskalafly, men
så støttes styringen af en computer. Kom-
mer tyngdepunktet for langt frem, kan ma-
skinen til gengæld ikke holde næsen oppe,
hvis der skal gennemføres en nødlanding
med stoppet motor og delvis fuld tank. Ser-
voer og mixer monteres med skruer. Servo-
tape har været forsøgt, men holder ikke un-
der de kraftige påvirkninger.

R.r::.1.i.lge r: :kal r'ære følgende:
H.3jdiior : -10 grader til hver side.

Krængror = l0 grader til hver side - og
gerne kun 7 på de første ture.

Øges krængrorsudslagene, opstår den
tidligere nævnte farlige bremsevirkning, og
mindskes højderorsudslaget, kan man ikke
holde næsen oppe med død motor og halv-
fuld tank.

Flyvning
Når motoren er startet, må fl1'et ikke hol-
des i vingen under motorjustering og af-
prøvning af ror. Med fuld motorydelse har
rorene virkelig mag: 3.q vingen vil sandsyn-
ligvis brække eller i bedste fald revne langs
en limning. Hold kalorius i nakken, prøv
rorene og få se:-'idig indblik i kasterens
største problem, nurulig piloter med nervø-
se håndbevægels.'r.

Starten foregår som antydet ved hånd-
kast, og her har du orug for en hjælper. In-
gen er endnu shrppet godt fra at kaste selv.

Fremgang::-ir.en €r sorl følger: Når pilo-
ten er (:ar til afgang, trækkes en anelse

høideror, mens kasteren har ved med begge

hænder, Herefter løfter kasteren maskinen



op over hovedet med et godt tag i droptan-
ken. Efter et kort tilløb slynges flyet afsted
med næsen en anelse nedad, og vingen pa-
rallelt med kasteretningen. Kun derved op-
når man straks den fornødne styrefart og
stabilitet. Først nu må piloten igen røre i
gryden. Gør han det tidligere, taber kaste-
ren modellen. I bedste fald bliver kastet for
svagt, og flyet opnår ikke den stabilitet det
bør have, hvilket medfører en kraftig
krængning til venstre efter reglen jo større
propel, jo større krængning, omend der til
en vis grad kan forebygges med højretræk,
der så til gengæld går ud over topfarten.
Hvis krængnin_sen opstår. gælder det om at
styre sine nen-er og vente længs: irullgt
med at korrigere med sntd udsl:,:. :: :l:-:
rorbevægelser som beke:.:: :..::.'::: .-.
vist opbremsnir:e. T::::;.._: -:.:-:.;: - .--.

siiualion. hrc:;:c;.:i::3: a.a:op ir iriang-
lende fa;i.

I luften
Med et lige,/veltrimmet fly er flyvningen
faktisk problemfri, omend det går hurtigt.
Maskinen lader sig ikke påvirke i nævne-
værdig grad af vind og turbulens, men den
er, hvad jeg kalder ustabil stabil. Det skal
forstås sådan, at har du f.eks. krænget ma-
skinen 5 grader, ja, så skal der styres kontra
for at komme tilbage til 0. Der er ingen
selvopretning. Endvidere bør man tage i be-
tragtning, at et deltaplans manøvrepro_sram
har sine begrænsninger. Flyvevåbner an-
vender følgende manøvrer til sine opvisnin-
ger, så det er da et grundlag at træne på:
Loop
Immelmann
Split-S
Slow,/fast,/four-point roll
Chandelle
Kløverblad
Cubansk ottetal

- Samt vekslende angreb på flyveplad-
sen,/tilskuerne med to- og iirskibsformatio-
nefne. ...:i:j

Bemærk, at alle manøvrer skai flyves
med store, bløde sving. En Draken er ikke
skabt til bratte kursændringer, men kæm-

per på sin hastighed. Undgå at trække for
meget højderor. 5-6 grader rækker under
almindelig flyvning. Større rorudslag ved
høj fart medfører, at vingefladen >planer<
mod flyveretningen med en voldsom op-
bremsning til følge, som kan sende flyet ind
i det blandt Draken-piloter så frygtede >su-
perstall< eller i bedste fald medføre en
krængning til venstre, eller at den ligefrem
flyver sidelæns. Sidstnævnte er stadiet mel-
lem superstall og krængning. Det ser flot
ud, men det er jo ikke til at lave i forma-
tion. Laves et loop for skarpt, kommer mo-
dellen helt sikkert sidelæns ud på toppen af
O'et. Det kræver nogen øvelse at udføre
manøvrerne store nok, og selv da vi mente
;.: :;'ha:s\!' k';ns:en. r'al Commen fra Fly-
'.:::::,--.. !i.:-;. t: :r:;.:1.::, ::: :eal:s:isk

for snaeven. Fonr-irl iørrigr ikke, hvis du
ikke kan lave et geometrisk rundt loop. Det
kan en rigtig Draken heller ikke. Det ser ba-
re sådan ud grundet den høje fart og store
vendediameter.

Superstall er en mellemting mellem et
stall og et spin. Maskinen ligger helt vand-
ret på vingerne, mens den skruer sig mod

Mor og femlinger. Dette og de øvrige fotos er taget af Lars pilegaard.

jorden. Halen er i centrum af drejningerne,
og motoren svinger yderst. Flyet kan teore-
tisk rettes op ved at give fuld gas og fuldt
dykror, men det er individuelt fra fly til fly,
beroende på vægt, motorkraft og propel,
hvor hurtigt flyet kommer på ret kurs. Får
man ikke styr på modellen i rimelig højde,
så tag gassen af. Modellen rammer jorden
med minimal fart og næsten uden skader i
de fleste tilfælde.

Landing
Husk at flyet bæres af en vortexhvirvel,
som kræver en forholdsvis høj hastighed
for at bære. Løft derfor ikke næsen for
højt under svævet. Med død motor er der
ingen tendens til venstrekrængning, så ro-
rene kan bruges luldt ud, når farten flyves
af på det sidste stykke.

Byg selv Draken
Flyet er som sagt beregnet til 3,5-4 cm3 mo-
tor, men vil du bygge til f.eks. 6,5 cm3, skal
alle mål og dimensioner ifølge teorien gan-
ges med 1,2.

Jeg håber ikke, at foranstående råd og
advarsler har virket alt for afskrækkende
på byggelysten. Når man først har lært del-
taplanets særheder at kende, vil man opleve
maskinen som en virkelig all-round maski-
ne, som kan anvendes til såvel Junior Stunt
som flyvning i vejr, hvor andre maskiner
end ikke kommer ud af hobbyrummet.

Det største problem ved flyvning med
Draken er faktisk, om der er en kaster til
rådighed, når man kommer på pladsen. Vi
har løst problemet ved at lave en katapult,
som selvlølgelig også klarer andre hjulløse
jagermodeller.

Skulle du få problemer med maskinen
under sår'el blggeriet som flyvningen, kan
du kontakte mig skriftligt eller telefonisk,
ligesom du for kr. 50,- kan få tilsendt en
fuldskalategning.

Lars Pilegaard
Teglmarken 65
8800 Viborg
Tlf. 06-61 59 5t

Viborg-klubbens >>drage-kanon<<, hvorpå den første >Draken<< gøres klor til kotapult-stort.

41



Al be7yndelse er svær:

De første erfaringer med helikopter
>Da jeg tit har hørt folk sige, at
vores blad kun er for eksperter og
ikke hjælper nybegyndere, har jeg
prøvet at beskrive en typisk
nybegynder situation og nogle af
de problemer, der følger. Det er
mit håb, at nogle der går og
tænker på at starte, måske har
mere mod på at gå igang efter at
have læst, hvordan andre starter,<<
skriver Ulrik Franken i
følgebrevet til denne artikel. Vi
giver igen ordet til Ulrik:

Som antydet i overskriften er al begyndelse
svær - ikke mindst helikopterflyvning.
Dette fik jeg fortalt af flere piloter, der dyr-
kede eller havde dyrket helikopterflyvning.

Hvordan får man så lyst til at prøve no-
get, som alle siger er så svært? - For mit
vedkommende er det startet således:

Haderslev havde tidligere på året et stort
stævne, hvor jeg deltog med en almindelig
model. Til dette stævne deltog også nogle
helikopterpiloter, bl.a. K.H. Nielsen, som
ved sin flyvning imponerede mig så meget,
at jeg (ifølge min kone) skulle have sagt:
>Sådan en tingest må jeg absolut have.<

Da pengene jo altid sætter sin grænse
(ihvertfald for de modelflyvere jeg kender),
måtte jeg prøve at gøre det så billigt som
muligt.

En gennemgang af de modeller, der var
på markedet, afgjorde hurtigt sagen, og
valget er blevet en lille >Baron 20 cp< aftre
grunde:
l. Prisen var på et acceptabelt niveau.
2. Motorstørrelsen .25-.28 (sådan en hav-

de jee).
3. Reservedele var lette at få fat i.

Helikopteren hentede jeg hos Axel Mor-
tensen i Hobro en fredag på vej hjem fra
arbejde, og om aftenen var montagen i fuld
gang. For første gang fulgte jeg byggevej-
ledningen til punkt og prikke, tidligere har
jeg nok været slem til at arbejde efter et sik-
kert velkendt princip: >Hvis alt slår fejl, så

læs instruktionen.<
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Her viser flyvevåbnets 5-61 redningshelikopter
en typisk redningssituation ved opvisningen pd
Egeskov. Nedenunder ses mandskabet fra sdvel
5-61'eren som piloten på RC-helikopteren Bell
212 i en afsloppet stund efter opvisningen.
Læs mere om Egeskov-flyveopvisningen i
Modelflyve N1't 4/85.

Disse to -i'tttos €r td?ei tt-i Pr.tu! ,\[i.lt:si).r!.
d,, ::'r:. ;.: :-'.': -.. i: - .' :.:' ,

las-':..e.- -..; E;-.. . ,-":---:: I -'::i-:. -j j-: i:
bedes kanrukie Pat. ;.: -'-'-----:-' - , =.---. .!r.

Når man åbner kassen, bliver man hur-
tigt overbevist om, at alle de skruer, lejer,
stænger osv. kun kan samles til en helikop-
ter, hvis man følger anvisningerne i instruk-
tionsbogen ganske nøje. Så går det til gen-
gæld også let og ret hurtigt, for Kalt, som
laver dette byggesæt, har puttet alle delene i
små plastikposer med numre på, så man
ved at læse i bogen monterer helikopteren
trin for trin.

Søndag var den store dag, hvor helikop-
teren var færdig. Nu skulle den prøves,
men da vi ikke har nogen helikopterpilot i
klubben, og da jeg har mine styrepinde om-
vendt af de fleste, måtte jeg jo selv være
testpilot.

Dette giver selvfølgelig sommerfugle i
maven, så alverdens sindrige systemer til af-
prøvning bliver gennemtænkt. Her kom-
mer jeg til at tænke på en af de historier,
jeg har fået fortalt:

>Et medlem havde lige færdigbygget sin
helikopter og skulle til at afprøve denne.
Da han var nybegynder, måtte han også ud-
tænke en sikker metode til at afprøve sin
nye helikopter. Til dette formål finder han
en af de gamle trebenede malkestole af so-
lidt egetræ. Helikopteren bliver nu bundet
godt fast oven på skamlen.

Ved larmen fra helikopteren, der nu
snurrer lystigt oven på skamlen, bliver na-
boens interesse vakt, og han læner sig nys-
gerrigt ind over hækken for at se på.

Piloten synes nu også at have så meget
kontrol over situationen, at han forsøger
med lidt mere gas, hvorefter helikopteren

- til naboens store fryd - letter fra jorden
med skamlen solidt bundet fast nedenun-
der.

Sådan endte denne pilot sin helikopter-
karriere.<

Denne skæbne skulle ikke overgå mig, så

det største havebord blev fundet frem, heli-
kopteren blev placeret på det, og en gum-
mirem blev trukket igennem understellet og
i;ndi om bordet. Nu ville helikopteren
kunne ber'æge sig næsten frit.



Husk helikopter-
seminarerne
For de modelflyvere, som vil gøre
starten på deres karriere som heli-
kopter-piloter så nem som muligt,
må vi varmt anbefale Helikopter-sty-
ringsgruppens Heli-seminarer, der
sædvanligvis afholdes to gange om
året. På disse seminarer kan man få
hjælp af erfarne piloter, således at
man dels kan få sin model checket
og indstillet korrekt, og dels får in-
struktion og hjælp med de første,
vanskelige flyvninger.

Hør mere om heli-seminarerne ved
henvendelse til styringsgruppen (se

telefonnumrene bag i bladet under
meddelelser fra RC-unionen). red.

Dette system fungerede også godt. Heli-
kopteren blev trimmet ind, og jeg fik en
fornemmelse af styrefunktionerne. Nu
skulle den prøves rigtigt. Afsted til flyve-
pladsen og teste, men her endte mit første
forsøg dog ret hurtigt med et par knækkede
rotorblade (130 kr.). Sådan en helikopter
kan jo også startede sidelæns i et >take
off<, hvilket var noget helt nyt for en al-
mindelig pilot, der er vant til at flyve >fast-
vinget< model.

Da jeg købte et sæt nye hovedrotor-
blade, fik jeg et godt råd af Aksel Morten-
sen, som kan hjælpe til at bevare rotorbla-
dene noget længere. Som beskyttelse skulle
bruges en hula-hop-ring, som man monte-
rer under mederne (understellet). Dette har
siden vist sig at være så effektivt, at der ik-
ke er ødelagt nogen roiorblac: ..:::: ::-
dårl:o <'-'- :- r;- -

HJ::..: .:r :.-1i ::,.:-:=-:: :o-: iire
o\srs:a3:. i iøbei ai de næste forsøg øde-
lagde jeg to halebomme, ved at hovedroto-
ren gik ned og klippede dem over. Dette
kan skyldes, at jeg ingen mixning havde
mellem pitch (stig: gas) og halerotoren. El-
ter at have fået dette mixet korrekt, har der
ikke været nogen problemer, og min flyv-
ning er begyndt at gå hastigt fremad (nu
har jeg da en hel model med hjem hver
gang).

Som slutning kan det da lige nævnes, at
lige meget hver slemt et styrt har set ud, har
det ikke taget mere end to aftener at genop-
bygge helikopteren, så hvis man skal vende
tilbage til overskriften, skulle den nok hed-
de: >Al begyndelse er svær - men ikke
umulig<.

Ulrik Franken tilbyder interesserej: l.derligere
information om >>Baron 20 cp<, så::enr der
skulle veere interesse for det. Kontakl ram på
tlf. 05-75 64 08 - eller pr. brev på adressen He-
devang 5, 8654 Vrads.

Støjdæmpning pa G-Mark
Lige før sommerferien blev jeg ringet op af
en fynsk modelflyveklub med støjproble-
mer fra ikke mindst små modelfly, og selv
om et par medlemmer havde anskaffet sig
de små G-Mark motorer med dæmpere,
hjalp det øjensynligt ikke.

Det kanjeg for så vidt godt forstå. Vel er
der en dæmper med til G-Marken, men den
har på begge mine ører kun psykologisk ef-
fekt, idet jeg næsten ikke kan høre forskel
på dæmpet og fri udblæsning. Faktisk er de
målt med dæmper på samme dB-tal som
mine I cm3 Paw diesler for fri udblæsning,
og da der er toner til forskel (dieslerne
,,11o:ge: h.. c: E,edr-:o:srno:ore:ne h!i-

Det sidste kan forekomme lidt mærkeligt,
men da maskineriet samtidig mistede om-
drejninger, var diagnosen, at modtrykket i
den forseglede potte nu var så stort, at mo-
toren ikke kunne trække gennem et yderli-
gere modtryk i slangen. Tidligere var luften
blot drønet ud gennem diverse utætheder.
Herefter var der ingen grund til at tro, at
motoren ville fungere med efterdæmperen,
så den er droppet, men til gengæld vil jeg
nok lege videre med forskellige slangelæng-
der og -tykkelser.

Det skal bemærkes, at de opnåede resul-
tater er foretaget med gummiophængt mo-
torfundament.

De'. går iøvrigt at dæmpe Paw'erne. For
ca. l,i kroner får man en lille dæmper til
Paw 0,8 cm', der er anvendelig på I cm3

motoren, blot de tre afgangshuller bores
lidt op.

På billedet af Little Lady ses iøvrigt, at
jeg har forlænget indsugningen med en bid
plastslange. Slangen har ingen hørbar virk-
ning på lyden, men maskinen puster meget
mindre brændstof ud af droslen, med
mindre rengøring og bedre brændstoføko-
nomi til følge. Lars Pilegaard

--; ;- ::-1-(;

:iaJi:;.:::.
Alligevel satte samtalen en lille irritation

over G-Mark'ens dårlige dæmper igang, og
i en ledig stund lavede jeg en lille efterdæm-
per af en filmdåse. Den havde overhovedet
ingen effekt. Om jeg så lukkede alle de små
udblæsningshuller, var lyd og omdrejnin-
ger uændret. Det samme var de også, da jeg
i irritation spærrede udblæsningen på origi-
nalpotten, men - hurra - så var jeg på
sporet.

Pottens samling og monteret på motoren
var bogstaveligt talt hvinende utæt, så jeg
rensede delene af for olie og genmonterede
hele herligheden med flydende silicone. Og-
så snapshullet blev lukket, da det er unød-
vendigt ved start med snor og Lego-hjul
som beskrevet i min tidligere fortælling om
Little Lady (se Modelflyve Nyt l/85).

Efter en uges heerdning foretog jeg en ny
prøvekøring, som med målinger på I me-
ters afstand gav følgende resultater:

Fri udblæsning: 102 dB
Udblæsning gennem dæmper: 94,5 dB
Udblæsning gennem dæmper med påmon-
teret 5 cm plastslange: 92 dB
Udblæsning gennem siliconeforseglet
dæmper: 86 dB
Udblæsning gennem siliconeforseglet
dæmper med 5 cm plastslange: 88 dB
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Flaps og tyngdepunkt
Jeg vil gerne spørge, om nogen kan forteelle mig,
hvordan jeg skal kombinere flaps på min nybyg-
gede >Hummel<, da jeg har krængeror hele vin-
gen ud. Jeg har en løs elektronisk mixer til at
placere i flyet. Kan den bruges? - Og hvordan?

Jeg vil også gerne vide, hvordan man finder
tyngdepunktets placering på selvkonstruerede
modeller.

Venlig hilsen,
BENT DYBAA

Brorsonsvej 12, 7800 Skive

Vi har sendt ovenstående spørgsmdl til RC-Hob-
byflyve-udvalget og har fået nedenstdende svar
fra Benny Steen Nielsen:

Hej Bent!
Jeg har forstået dit spørgsmål således, at du øn-
sker at koble en flaps-funktion med på balance-
klapperne på din Hummel.

Det skulle nok kunne lade sig gøre. Den form
for styring, der skal anvendes, kender RC-svæ-
veflyverne. Systemet kaldes Wiilbklappen og an-
vendes til at trimme en svæver til langsom eller
hurtig flyvning (se fig. 1). En beslægtet form for
styring af balanceklap/højderor (elevons) på

deltafly styres også af en mixer og to servoer (se

fig.2).
I begge tilfælde bevæger en servo hver sin sty-

reklap. Bevaeges senderens styrepind oplned,
bevæges de to servoer i samme retning. Bevæges

styrepinden til balanceklapstyring, kører de to
servomotorer hver sin vej (se fig. 3).

Denne form for styring frembringes normalt
ved hjælp af en elektronisk mixer i senderen (en
sådan har tidligere været beskrevet i Modelflyve
Nyt), men virkningen kan også frembringes ved

F/67 I . ly'ob=n'lz?PE/v p.i sræra -Ft/
rA) /2ryqsa,,(4 F./-yt/.V/.!+ AF--
VØZs BEqqE Ep2/?2.F 42-2?-
PEP /UØ. 57YFtp€z otæE 16
sæ/æ2 t"æ z+raR

mA, Z .,4øz'>a,roz/,*+z-a.uæ f,24 z
57 YK//u4 (r1zra.us ) en' zz- -
7-222122-. 57y/7/ru4
70 JiEFraE? 2E2 ,q7.Yfr.
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Fra Hobbyflyvertræffet i Soderup ses OIe
Rosenbergs Sr. Falcon med slots og flaps.
Foto: Benny Steen Nielsen.

hjælp af en såkaldt mekanisk mixer, der installe-
res i flyet.

Du nævner en elektronisk mixer til at placere i
flyet, men du nævner ikke fabrikatet. Jeg har ik-
ke fundet frem til denne mixer, men du kan an-
vende den, såfremt den trækker rorene som be-
skrevet.

Når du så evt. får rigget din styring til som be-
skrevet, hvor store udslag skal klapperne så ha-
ve? Tja, her kommer du nok til at eksperimente-
re lidt selv, du skal blot sørge for altid at have en
tilstrækkelig balanceklapvirkning.

Et flapudslag fra 0' (strømlinie position) til
ca. l5o ned tror jeg er OK, men start evt. med at
køre flaps l0o. Oven i flapbevægelsen skal være
en balanceklapbevægelse på ca.2O-25" fra den
individuelle flap position.

Når du anvender flaps - som regel i forbin-
delse med start og landing - kan der komme et
næse-ned moment på modellen, samtidig med at
vingens opdrift og modstand øges. Dvs. at moto-
ren skal køre med større kraft under start og lan-
ding.

Foretag nu endelig dine indledende forsøg
med flaps-koblingen i en rimelig højde, således
at du lærer modellens nye flp'eegenskaber at
kende i en sikker højde.

Senere kal. iu ;å:r-r. :o::eg: led s:g-e og
større l'iapudsiag, =lr t-ølgelig uden ar der går ud
over balanceklappernes effektivitet.

Det er ikke helt ligetil at besvare spørgsmålet
med tyngdepunktets placering på en selvkon-
strueret model. For skal det være korrekt, skal
der tages hensyn til flere aerodynamiske faktorer
såsom vingeprofil-data, vinkelindstilling mellem
vinge og haleplan, krav til modellens stabilitet
omkring tværaksen, haleplanets profiludform-
ning mm.

Med andre ord, vejen til dette svar går via en
forståelse af grundlæggende aerodynamik. Her
kan jeg henvise til bl.a. Per Grunnets artikel i
Modelflyve Nyt 3/85, Aage Westermanns arrikel
i nr.4/85 samt til debatsiden i nr. l/85. prøv
evt. at kontakte KDA's bibliotek i Roskilde ved-
rørende litteratur om ernnet,

Men fortvivl nu ikke! Den >gamle< regel, at
tyngdepunktet skal ligge et sted imellem % og A
af vingekorden fra forkantet, pa_cser sadig. I
den forbindelse kan det nævnes, ar flere rigtige
(store) fly flyver rundt med vægre i næsen. Det
er altså ikke alene os modelflWere, der har pro-
blemer med TP.

Andetsteds i dette nummer af Modelfllre Nyt

- i referatet fra Hobbyflyvertræf 85 - finder
du billeder af STOL (Short Take-Off and l_and-
ing) RC-modeller med flaps og slots. Noget kun-
ne tyde på, at der er en stigende interesse hos
hobbypiloterne til at eksperimentere med disse
ting. Jeg håber, at vi senere kan bringe en artikel
her i bladet vedrørende STOL-RC-modeller.

Allan Severinsens Robbe >Charter< før havariet i modellens 106, start.

Oplæring af nye Rc-piloter
Hugo Dueholm fortæller her,
hvordan han lærer nye RC-piloter
at styre deres fly. Går man frem
trin for trin, opstår der kun
sjældent alvorlige problemer
undervejs.

RC-skoling er kun få gange tidligere blevet
berørt seriøst i Modelflyve Nyt, selvom det
utvivlsomt er et problem for mange menne-
sker - nemlig for dem, som ønsker at lære
at flyve med RC-modeller.

I Modelflyve Nyt 3/84 skitserede Preben
Davidsen, Holbæk, et fortrinligt skolings-
system fra en klub med mange medlemmer
og derfor også mange instruktører. Den
klub, jeg er medlem af, er af beskeden stør-
relse, og jeg fungerer næsten udelukkende
alene som instruktør, når vi får nye med-
lemmer. Dette skyldes ikke, at jeg er klub-
bens dygtigste pilot - tværtimod er jeg

bange for, at nogle vil påstå det stik mod-
satte. Det skyldes alene, at jeg gerne vil in-
struere, og at de andre gerne vil være fri for
den opgave.

Det første, man må forlange af sig selv
som instruktør, er, at man sammen med
eleven grundigt gennemgår hans model
mht. rorforbindelser, motor- og tankinstal-
lation mv. To forhold, som det vil være en
dødssynd for instruktøren at ignorere, er,
om rorenes udslag sker til den rigtige side i
forhold til radioens kommando, samt om
tyngdepunktet er placeret korrekt. Natur-
ligvis skal eleven gøres bekendt med den ri-
siko. der trods alt er lorbundet med en mo-
dels iørs:e i1p ning. Endvidere skal han gø-
res opmærksom på, at han næppe får lov at
røre styregrejerne under den første flyv-
ning, da denne er beregnet til trimning,

iagttagelse af modellens flyveegenskaber
mv.

Det er meget vigtigt, at der fra starten
etableres et tillidsfuldt forhold mellem elev

og lærer. Et sådant forhold får man svært
ved at skabe, dersom man under den første
flyvning kaster rundt med den nye model i
diverse halsbrækkende manøvrer.

Gå trinvis frem
I det følgende vil jeg skitsere, hvordan jeg

trinvist går frem i oplæringen af en ny pi-
lot. Jeg vil naturligvis ikke hævde, at denne
metode er den eneste rigtige, men på den
anden side vil jeg påstå, at metoden er
fuldtud anvendelig.

Da vi ikke flyver med instruktørkabel,
starter vi med at flyve i relativ stor højde -
gerne i frisk vind. Eleven får besked på at
holde kurs og højde mod vinden. Når mo-
dellen er langt fremme, overtager jeg den
og flyver tilbage til udgangspunktet, hvor-
efter proceduren gentages. Efter ganske få
passager begynder eleven at lave sving -
store og med ringe krængning. Dvs., det er
min mening, de skal være sådanne, men ik-
ke sjældent udvikler de første sig til at være
skarpe med stor krængning og med ud-
gangskurs direkte mod jorden. Efter nogle
forsøg får eleven imidlertid føling med,
hvordan han skal modvirke modellens til-
bøjelighed til at gå i spiraldyk. I reglen fly-
ver eleven efter en halv snes flyvninger 8-
taller med rimelig sikkerhed, mens han står
med solen i ryggen. Når dette stade er nået,
holder vi en pause - forstået på den måde,
at eleven flyver en del ture (4-5 stykker),
hvor han udelukkende flyver 8-taller, fir-
kanter o.lign. Dels får eleven på denne må-

fortsættes næste side

Med venlig hilsen, Benny Steen Nielsen
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de en vis rutine og dermed også nogen selv-
tillid, som han har god brug for, når han
skal til at nærme sig jorden.

Landingen
Indlæringen af landingen begynder med, at
jeg sammen med eleven gennemgår landin-
gens teori - såvel indflyvningens som selve
sætningens. Derefter betyder vi at øve ind-
flyvningsproceduren. Indflyvningsbenet
(finalen) er åbenbart temmelig vanskelig at
administrere. Hvis modellen af en eller an-
den grund vil bøje af til en af siderne, er
eleven de første gange næsten hjælpeløs.
Det sker endog, at han igen skal op til 8-tal-
lerne og tudes ørerne fulde med, at det er
ham og ikke modellen, der bestemmer kur-
sen. Indflyvningsøvelserne afbrydes nor-
malt i ca. l0 meters højde, hvorefter mo-
dellen umiddelbart flyves rundt i en ny lan-
dingsrunde.

Når eleven har >fod< på indflyvningen,
lader han modellen komme længere ned, og
han bliver gjort bekendt med, at når den
ideelle indflyvning viser sig, bliver han sat
til at lande. Jeg bliver altid stående tæt ved
ham og taler hele tiden til ham. På denne
måde kan de allerfleste elever >tales ned<
til en landing af rimelig kvalitet. Mht. fina-
len vil jeg nævne, at det er min erfaring, at
den bør gøres forholdsvis lang. Den skal
nemlig have en vis varighed, der før det
muligt for eleven at få ro og fuld kontrol
over modellens glideflugt. Omvendt må
den ikke være så lang og så tidskrævende,
at elevens koncentrationsevne er sluppet
op, når udfladningens øjeblik kommer.

De 106 første starter
uden havari
Som et bevis på, at min metode er anvende-
lig, vil jeg kort omtale klubbens senest ud-
dannede pilot. Han hedder Allan og var 14

år, da han i maj måned begyndte skolingen.
Efter omkring 30 flyvninger landede han
selv, men endnu l5-20 landinger var nød-
vendige, inden hans sikkerhed i landings-
proceduren var tilfredsstillende. Han fløj
videre med samme model, og først ved flyv-
ning nr. 107 var han uheldig, idet han fejl-
disponerede en flyvning og havarerede mo-
dellen. Han byggede den imidlertid op igen
og har på nuværende tidspunkt fløjet 165

ture med sin begyndermodel (en Robbe
Charter).

Det er efter min mening sandsynligt, at
tiden er kommet, hvor det ville være for-
målstjenligt, om der i RC-unionens regi
blev udgivet et lille hæfte eller en folder til
brug for såvel elev som instruktør, hvori
skole-flyvningens mest elementære princip-
per er skitseret. Lad os i de kommende
numre få nogle bud eller direkte initiativer.
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Toptreff igen,
Viborg d. 31l8-l/9
Det var med nogen skepsis, at vi så frem til
afviklingen af det forsinkede Toptreff
1985. Dels var vi rykket efterårsstormene
nærmere, og dels var der i de samme dage
mange andre arrangementer inden for såvel
modelflyvning som andre lokale publi-
kumsmæssige aktiviteter såsom byfester og
lignende. Mange af vore egne medlemmer
var også bundet af vagter eller var på lerie,
så det var en beskeden flok, som fredag af-
ten samledes på banen for at klargøre i'iad-
sen.

Af hensl'n ti1 søndagens lu::s!:ori ;ned
deltagelse ai rigrige t-i)- måne starrbanen
forlænges 200 meter ud over en netop afhø-
stet rapsmark. Sikken et slid. Der måtte bå-
de rives, planeres og tromles, men ved mør-
kefald var banen stort set klar. Flyvevåbnet
havde allerede om morgenen inspiccrcr
baneforholdene og indøvet anflyvning med
en T-17, så denne side af sagen var også
klar.

Sliddet blev belønnet med den mest vid-
underlige sommernat, og vi sad længe på
banen og sludrede i skæret af et enligt stea-
rinlys. Noget vi ikke har været forvænt
med i år.

Lørdag bød for en gangs skyld på herligt
stævnevejr hele dagen, og ved middagstid
ankom de første udenbys deltagere. Det
blev til meget god flyvning den dag med ri-
gelig tid til at snakke med gæsterne, som
det sig hør og bør ved et hobbyflyvertræf.
Sidst på dagen kom en af de >store stævne-
deltagere< forbi og fotograferede det hele
lidt fra oven, netop som vi rejste festreltet.

Søndag startede med øsende regn og fæl-
les morgenbord, men for engangs skyld lik
vejrtjenesten ret. Det klarede op og holdt
tørvejr resten af dagen med let vind og ikke
for megen sol. Fint for både flyvere og til-
skuere.

Ved middagstid ankom de store maski-

Nederst til venstre ses T-17 piloten >Pef< fra
flyvevdbnet. Han viste senere store evner som
Rc-pilot. Derover er ,>ræyen<< ved at blive
giort klør til start til den obligatoriske rævejagt
i Toptreff. Herover et par piloter og modeller.
Til højre er man ved at starte en linestyrings-
model. Derunder ses Viborg RC's plads lidt fra
oven, mens Bent Jensen nederst starter en
rævejæger. Alle fotos: Lars Pilegaard.

ner, og udstillingen blev etableret. Ved toti-
den løb selve opvisningen af stabelen veks-
Iende mellem flyvning med modelfly og rig-
tige fly samt faldskærmsudspring. Desvær-
re deliog Cer ingen modeller i den sidste dis-
:::-.:.. :..:-:;: iOlff-e: nOii.

Den oprisningsmæssige dei, der underri-
den var temmelig hektisk, hvilede som van-
ligt på gæstepiloterne, da næsten alle Vi-
borgfolk var tildelt officialposter, og gæ-
sterne har derfor en meget stor del af eeren
lor den positive efteromtale, som stævnet
fik i pressen.

Enkelte gæster udtrykte efter opvisnin-
gen ærgelse over, at de store maskiner hav-
de beslaglagt en ud af tre opvisningstimer,
men det er jo netop en af ideerne bag Top-
treff, at selve opvisningen kører som et PR-
fremstød for fritidsflyvningen som helhed.
Til gengæld er der jo fri modelflyvning fra
lørdag formiddag til søndag over middag,
så alt i alt skulle man vel nok kunne til-
fredsstille sin flyvelyst i løbet af stævnets to
dage. Givet er det, at Toptreff i sin nuvæ-
rende form har nedbrudt mange skranker
og bidraget til en holdningsændring om-
kring modelflyvning her på egnen.

Hvordan Toptreff afvikles i 1986 er i
skrivende stund uvist, da vores parke-
ringsplads næste år skal bruges til kartof-
felavl. Enten må stævnet helt udgå, eller
også skal vi finde andre stævnearealer. En-
delig er der selvfølgelig den mulighed, at
stævnet afvikles som et rent hobbyflyver-
træf uden særlig publikumsopvisning. Men
det bliver op til klubbestyrelsen.

Lars Pilegaard
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Øverst viser Jens Jørgensen Jra Silkeborg sin
selvkonstruerede model med OS 120 motor.
Jens bruger Multiplex-radiogrej. Det lille
billede herover viser Svend Plougstrup med
Musffire. Svends radio står der Robbe Mars
Rex pd. Det store billede herunder viser Finn
Lerager, der deltog med en Mogic forslnet
med OPS 60 SPA motor. Og ganske sonl det
er tilfældet for Svend Plougstrup, sd stor der
Robbe Promars Rex pa Finns radioatticeq.
Alle DM-fotos er taset a.f Ejner Hjorr.

Danmarksmesterskaber i
kunstflyvning, Sønderborg
Vært for mesterskaberne var Sønderborg Mo-
delflyveklub på den dejlige ø Als. Dejligst selv-
følgelig når solen skinner. Men vejrguderne var
som så ofte i dette år fortørnede, og det var sik-
kert en af årsagerne til, at der kun var mødt 9
kunstflyvere op til den store dyst, som kom til at
strække sig over fire flyvninger.

Om formiddagen var vejret endda rimeligt
fint, så der var mulighed for opvarmning. Un-
derlegnede rar uCen fcr \::r-::::.:::-- :; :.,.;:
>:.ieI: !\'- -.- -.. i. -r..--J..:....J.i -i

::. Dt: '- =- .;= =.-..:::c:..:::: .:;;. E.-. c;-
:a,ie. :oin jeg specieil iagde mærke ril, r'ar Svend

Plougstrups Mustfire. Motoren, en Rossi 6l
ABC, var forsynet med en firebladet, hjemmela-
vet propel og var hængt op i gummipuder (som
dem, der sidder i en køleskabskompressor).
Svend påstod, at det bragte lydniveauet ned med
6 dB. Det viste sig senere under støjmålingen at
være korrekt. Niveauet lå langt under støjgræn-
sen.

Efter lidt spisning og hyggesnak var der brie-
fing præcis kl. 12.15. Der blæste en stiv vind,
som lå på tværs afbanen, og skyerne tårnede sig
faretruende op i horisonten. Men efter en prøve-
flyvning gik den første maskine, en forstørret
Skymaster med Peter Christensen ved pindene, i
luften.

Efter første omgang måtte vi styrte i læ for det
første kraftige regnskyl. Det silede ned. Det blev
til flere afbrydelser eftermiddagen igennem, men
ikke længere end 20 min. ad gangen. Der var
mest stemning for at afvikle dysten om lørdagen,
og kl. 20.00 var det en kendsgerning, at Peter
Christensen var Danmarksmester i kunstflyv-
ning i klasse A og Svend Plougstrup i klasse B.
Begge fra Falcon-klubben i Veerst.

Claus Reinke fra Sønderborg Modelflyveklub
deltog for første gang i noget mesterskab over-
hovedet. Og i betragtning af, at han opnåede 900
points, synes jeg, han klarede det fint. Men som
Claus selv siger, havde det været sjovere med fle-
re deltagere i B-klassen.

K. Hermanni

Firtakterne var på retur, idet kun to brugte dem.

Selv Peter Christensen var lige gået over til
>fjenden<. Han anvendte en Webra Long-
Stroke, som trak Sky'masteren noget bedre end
firtakteren.

I modsætning til forårs-konkurrencerne havde

ingen til DM nogen problemer med at holde stø-
jen under 105 dB-grænsen. Nogle havde lavet
virkelig meget for at få støjen bragt rimeligt ned.
Der forsøges meget med diverse indsugningsfil-
tre og forskellige former for gummiophæng.

Også forskellige propeller finder anvendelse,
og Svend Plougstrup skærer selv sine firebladede
9,5 x9" propeller ud. Fordi, som han siger, an-
dre firebladede er svære at opdrive herhjemme,
-'_: :r:: ::: lri!.;s. er Ce -så dyre, at de ikke er til
:: r-::-:-. : :-=::.-:eL :i.

Der bier risr meget trn t11r'ning ind im-ellem.
Erik Toft ville have blandet sig alvorligt i toppla-

Svend Plougstrups Rossi 6l ABC-mo.- ira
Mustfire'n i nrprbillede. Motoren er hængt op i
gummipuderne fra ophænget af kompressoren
i et køleskab. Det dæmper motorstøjen.
Propelstøjen er agsa reduceret kraftigt pga. at
Svend anvender en _firbledet træpropel, som
han endog selv skærer uci.
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Øverst Peter Christensen, Danmarksmester i
klasse A, med Webra LS-forsynet Skymaster.
Claus Reinke derunder flyver med en Optimist,
som trækkes af en OS 61 FSR. Nederst sidder
Jørn Sør<ø med sin >>Aero<<, der har en OS 6I
VF plantet i snuden. Peter og Jørn har
Multiplex-anlceg, ntens Claus fl1ter Robbe.

ceringerne, hvis ikke han i to af sine flyvninger
havde fået motorstop på et tidligt tidspunkt.

En tak til Sønderborg Modelflyveklub for det
fine arrangement, som de tacklede fint på trods
af det grimme regnvejr. Regnvejret gav også en
af piloterne problemer, fordi der var kommet
vand ind i senderen.

Xhsse A:

Ejner Hjort

l. Peter Christensen, Falcon ..,......,...,......,..,.....,..,., 2591 pt.
2. Jørn Søvsø, MKG ....-.............-2246pt.
3. Per Andreasen, NRC ......................................... 1987 pt.
4.EdkToft,NRC ...................... t845pt.
5. Erik Nymark, Falcon ......................................... I 82? pt.
6. Jens Jørgensen, Silkeborg ................................... 1758 pt.

Khsse B:
l. Svend Plougstrup, Falcon ................................... I 142 pt.
2. Finn Lerager, NFK ........................................... I 124 pt.
3. Claus Reinke, SMK ........................................... 900 pt.

Gudenå-Open, 11,/8-85
Stævnet, der er en udsættelse fra foråret, kom i
gang med 30 min. forsinkelse. Vejret var fint he-
le dagen med megen sol, spredte skyer og meget
forreven termik i de ca. 6-10 m/sek vind. I løbet
af dagen nåede vi 4 runder, og som noget af en
sjældenhed i F3B deltog der en sjaellænder (vi bi-
der ikke!). Der var faktisk ingen, der på noget
tidspunkt tog føringen, dog øgede Carsten Jep-
pesen og Peter Mikkelsen stØt deres forspring
med konstant flyvning i topklasse. Alt i alt var
det en god dag, der dog til slut spoleredes af 6-7
linesprængninger, som brød en ellers god rytme.

Erik Dahl Christensen

l. Carsten Jepp€sen (Optima, Robbe), BMC ............. 6184 pt.
2. Peter Mikkelsen (Oprima, Robbe), BMC ..............5993 pt.
3. Kjeld Sørensen (KS-1, Robbe), BMC ................... 5459 pr.
4. Niels Ejner Rasmussen, BMC ... 5333 pt.
5. Torben Rasmussen, BMC ................................. 5 I 52 pt.
6. PeterJuulChristensen, BMC ...5011 pt.
7. Morten Juul Christensen, BMC .......................... 4384 pt.
8. John Rasmussen, BMC .................................... 4021 pt.
9. Hans Hansen, FMK ......................................... 3918 pt.
l0.ErllDahlChristensen,MKG ...3310pt.
. - C:::::: \'r-::e:!jrl, L\IFK ....- 1421 pt.

Junior Stunt hos The Flling
Tigers, Holsted d. 17. august
Dårligt vejr om formiddagen og ulige konkur-
rence fra andre modelflyvearrangementer var
sikkert skyld i, at kun fire deltagere stillede op.
Det kan vel ikke have været fordi Modelflyve
Nyt med indbydelsen først kom ud to dage før
stævnet?

Dog var det rart at to ret nye folk havde mod
til at stille op. De har først lært at flyve her i
sornmer. Den ene lærte det på sommerlejren. Al-
le fløj højvingede fly. Med lidt mere øvelse skal
de nok komme helt frem i forreste linie.

Til næste år kan alle dem, der blev hjemme i
år, bare komme an i kampen om vores flotte
vandrepokal. Vi har nemlig fået noget træning!

Ejner Hjort

l. Kurt Jensen (Snoopey, Webra 40, Robbe) ................ 146 pt.
2. Finn Elbæk (Snoopey, Webra 40, Robbe) ................ 136 pt.
3. Dennis Rasmussen (Charter, Webra 40, Mpx) ........... I I 5 pt.
4. Ole Svendsen (Tumler, OS40, Robbe) ..................... 53 pt.

Helitræf den 17.-18. august
i Toftlund
Der var mødt en pæn lille flok deltagere op på
flyvepladsen lørdag kl. 11. Ved briefingen i
klubhuset bød Lars velkommen og bad alle om
at huske frekvensklemmen, inden man tændte
sin sender.

Alle gik til standpladserne. Der faldt lige et
par dråber regn, men så klarede det op, og vejret
var fint resten af tiden.

Den her i bladet omtalte Lockheed 286 L hav-
de også fået lov til at komme med til træffet. Jeg

bemærkede, at det er en model med personlig-
hed; den knurrede lidt af sin herre og mester, lidt
efter logrede den ganske småt med halen - og så

var det også slut med den slags. Perfekt hovering

- og den var i luften, hvor den så flot ud med sit
optrukne understel. I det hele taget synes jeg, der
blev vist en masse god fly/ning - og pæne mo-
deller.

Lars havde en ny helikopter med, den var fær-
digmonteret om natten. Den blev trimmet og gik
så i luften - ned igen - ny trimning, en del
tænken - diskussion om rotorblade, nye på, og
så fløj den: Fin model!

Otto har et vist tag på det der med at flyve;
han venter med at lade modellen gå i stykker, til
den er en halv meter over jorden, så sker der ikke
noget! (Det var en split, der knak!)

Der var desværre to styrt, et lille og et, der var
temmelig slemt. Trist, men begge blev ordnet
inden søndag.

Efter spisningen tilbød K.H. Nielsen at gen-

nemgå de internationale regler og figurer for he-

likoptere. Det lød svært - og det er svært. Bag-
efter fik vi kaffe og diskuterede videre efter en
vellykket og hyggelig dag.

Søndag mødtes alle på pladsen. Der blev flø-
jet, trimmet, og erfaringer blev udvekslet. Der
blev også kridtet en hoverbane op, hvor piloter-
ne kunne øve sig på de figurer, som K.H. gen-

nemgik aftenen før.
Rasmus Thorsen var også mødt op - og han

har jo den helt rigtige bil til sådan en hobby. På
sin hyggelige måde klarede han flere smårepara-
tioner, selv et fladt batteri kunne han klare på

stedet.
Undertegnede fik af både Lars og Rasmus et

kursus i kunsten at afbalancere og finde tyngde-
punktet på rotorblade. Tak for det, jeg er jo kun
>fastvingepilok<.

Den nye Schliiter-importør Per Strandhauge
fra Langeland var også mødt op. Han fik lavet et
par handler. I skrivende stund har jeg hørt, at
der er nogen, der har fået nogle billige helikopte-
re. De har brækket Schliiters færdiglager op og
tjernet de pænt pakkede modeller - min model
var også imellem!

Vi fik besøg af en hel flok køer, så der blev
etableret en fælles kovending, og så blev de
sendt afsted til de hjemlige græsgange.

Det blev fløjet, snakket, repareret og trimmet

- alt i en hyggelig atmosfære. For mig at se blev
det en vellykket weekend.

Kai Dall Buchwald

Rødspætte Cup,
FrederikshaYn d. 18. august
Det var nogle lidt skeptiske piloter, der var mødt
op til briefing kl. 9.30 pga. det ikke alt for loven-
de vejr.

Det småregnede, så man enedes om at udsætte
konkurrencens start til middag med mindre det
ville klare op forinden.

Der blev opklaring over middag, så konkur-
rencen blev startet. Der kom dog et par tvungne
pauser pga. et par småbyger.

Vi nåede de obligatoriske tre runder uden de
store rekorder, men der blev fløjet pænt hele da-
gen.uden et eneste uheld.

Tak til piloter og officials for deltagelse. Vi
håber på bedre vejr næste år.

l. Karsten Jeppesen 43 l6 pt., 2. Niels-Ejnar Rasmussen 4233 pt.,
3. Peter Mikkelsen 4125 pt., 4. Leif Mikkelsen 4105 pt., 5. Peter
J. Christensen 3972 pr., 6. Morten J. Christensen 3894 pt., 7.

John Rasmussen 3830 pt., 8. Torben Rasmussen 3808 pt.,9. Jan
Abel 3396 pt., 10. Jørgen Anker Simonsen 3315 pt., ll. Hans
Hansen 3l l5 pt., 12. Leif Vestergård 2353 pt., 13. Erik Christen-
sen 1739 pt., 14. Henning Hansen 1083 pt.
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Danmarksmesterskaber i skala,
d.24.-25. august i Brønderslev
DM i skalaflyvning blev i år afholdt på det hidtil
nordligste sted, nemlig hos Brønderslev Model-
flyveklub. Klubben har en aldeles fortræffelig
plads 3-4 km syd for byen. Alt var klappet og
klart fra klubbens side, pladsen var trimmet, og
selskabsfaciliteter var etableret. Fredag aften da
jeg ankom, var vejret rimeligt godt, men pladsen
var fugtig efter sommerens rigelige nedbør.

Det er første gang, at tre skalaklasser er blevet
afviklet ved samme stævne, hvilket naturligt nok
stillede ekstra strenge krav til planlægning og ad-
ministration af selve stævnet. Det var på for-
hånd påpeget, at museumsklassen (F4C) ville få
første prioritet i forhold til de to andre klasser,
idet museumsklassens placeringer samtidig vir-
kede som udtagelse til VM-86 i Norge.

Ved stævnets start havde F4C 7 deltagere,
hvoraf €n senere udgik. Flyvehistorisk spændte
stævnet over tiden fra slutningen af 20'erne til i
hvert fald 70'erne.

Vejret var lørdag morgen under al kritik. Me-
teorologerne ville uden tvivl have tildelt vejret
betegnelsen: Byger eller bygeagtig regn. Under
sådanne omstændigheder er det vanskeligt at få
en konkurrence i gang, men ved middagstid lyk-
kedes det at få den første pilot i luften, hvorefter
den første runde i museumsklassen blev afr ikler

- men trægt. En vejrudsigt blev indheniei. og
den lovede endnu dårligere vejr om søndagen.

Ved en kort briefing blev det besluttet, at mu-
seumsklassen skulle flyve også anden runde lør-
dag, hvilket også lod sig gennemføre i regnens
pauser - dog - den sidste pilot startede, fløj og
landede faktisk i regnvejr.

Lørdag aften havde Brønderslev Modelflyve-
klub arrangeret en festlig sammenkomst i et
>stationært( telt på pladsen. Denne sammen-
komst blev ekstra festliggjort derved, at der blev
underholdt med levende musik leveret af nogle
klubmedlemmer og nogle af deres venner. En
dommer sagde til mig søndag morlen om stæv-
nelederen: >>Han er åbenbart ved musikken både
dag og nat.< Dog - den veltilrettelagte festlige
sammenkomst kunne ikke bortjage mine bange
anelser for søndagens flyvekonkurrencer.

Ved opvågning søndag morgen skinnede solen
imidlertid lrods foregående dags vejrudsigt fra
en skyfri himmel. Det er min erfaring, at når en
sommerdag starter på den måde, får vi et altøde-
læggende regnvejr inden middag, men ved denne
særlige lejlighed, blev jeg overrasket til den posi-
tive side, idet vejret hele søndagen var anvende-
ligt modelflyvevejr - kun afbrudt af enkelte,
kortvarige byger. Det udmærkede vejr foranle-
digede, at de resterende fllvninger afvikledes i et

kvikt tempo.

D: 16 it:::::i.:: ;-.::;=:. -:!J: :.-. ::=.:=;;::
:eko:C rei e: D\l l siaia;lpil:_a: Dar-larit. Ei
så sron aniai dehagere sriller naturligsis hidril
usete krav - også til dommerne. Men dommer-

ne blev på deres post og udførte uden vrøvl deres

opgaver trods regn og kulde,
Byggestandarden omtalte jeg ved sidste års

DM som værende generelt stigende. I år kan til-
føjes, at niveauet åbenbart også hæves mht. de
tekniske præstationer, idet ikke mindre end tre
af de deltagende modeller i museumsklassen var
flermotorede - den ene endda 3-motoret. Den-
ne sidste var en model afFokker F XII - en pas-

sagermaskine, som bl.a. anvendtes af DDL fra
1933 til 194'1. Prototypen havde kapacitet til 16

passagerer og to besætningsmedlemmer. Typen
anskaffedes af DDL i to eksemplarer, som blev
bygget på orlogsværftet i København. Jeg

finder den først og fremmest interessant derved,
at dens to udenbords motorer ikke på vanlig vis

er bygget ind i vingens forkant, men fastholdes i
en bardunanordning mellem vinge og understel.
Den var iøvrigt den sidste Fokkertype hos DDL
af en række på tre. Det kan her indskydes, at
Fokkeren og en anden deltagende model, Britten
Norman Islander, allerede tirsdag d.27 /8 figure-
rede i dagspressen, nemlig Politiken.

Erfaringerne med at afvikle tre skalaklasser
under 6n hat er ikke rigtig gennemarbejdet end-
nu, idet vi i styringsgruppen endnu ikke har haft
kontakt med hinanden, men min personlige wr-
dering er den, at samkøringen af de tre klasser
sandsynligvis er sund og bør fortsætte, indtil del-
tagerantallet evt, umuliggør det.

Brønderslev Modelflyveklub har været så be-
gejstret for at arrangere skalamesterskaber, at
den har inviteret os til hurtigst muligt igen at af-
holde skala-DM i det nordjyske. Jeg ved iøvrigt
fra helt pålidelig kilde, at mesterskaberne lkke
har givet klubben underskud. På skalastyrings-
gruppens vegne r.il jeg her gerne rakke Brønder-
slev llodelflyveklub for velvillig modtagelse og
for et godt arrangement. Vi er glade for at få lov
til at vise vor formåen mht. at demonstrere efter-
ligninger af historiske og nutidige fly i deres rette
element.

Udtagelser til diverse mesterskabsstævner er
meget vigtige - dog er det vigtigste ved ethvert
skalastaevne efter min mening samværet om in-
teressen. Skalafolk ses sjældent på landsplan -
så meget deslo mere grund er der til, at vi opnår
en inrensir' g1æie ved at møde hinanden og hin-

Hugo Dueholm

Ihr*llh:
l. Helge Madsen, Hjøring(Piper Cup) .................... 981,3 pt.
2. Steffen Johansen, Sydfyn (Thomahawk) ............... 885,5 pt.

Øverst F-16, nederst Islander.Svend Hjermitslev flyver sin jumbo-skala Pitts Special ind til landing.

Danmarksmester lvar Nobel med Nieuport 28. Foto: Bo Lybæk.
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3. Per Holm, Falcon (F84-C) ..........
4. Frede Winther, /rMC ..,...........:

Sådan! Vores nordiske mester Karsten Jeppesen kaster dette års dsnske mester, Kjeld Sørensens model med sådan et ryk, at man næsten fdr indtryk
af, at unionens nye højstartsspil er overflødigt. Foto: Kirsten Dyhrberg.

Å

I

Danmarksmesterskaber klasse
F3B, d. 24.-25. august 1985
På trods af vejrgudernes legen kispus lykkedes
det at gennemføre fem runder i løbet af de to da-
ge, som DM i højstart traditionen tro afholdes
over.

Meteorologen havde meldt regn fta lørdag ef-
termiddag, så det gjalt om at få startet konkur-
rencen.

Naturligvis blev der holdt skarpt øje med det
netop hjemvendte NM-hold. Karsten Jeppesen,
n1'kåret nordisk mester, startede med en splinter-
nl hjemrnekonstrueret model, men i første start
sprang den af i 15 meters højde, og så skulle man
tro, at )smid-\'æk<-runden >var i hus<, men nej,
det skulle gå endnu vzerre for ham.

Af de øvrige piloter fløj mange 6 min. i den
gode luft, og rundens speed blev vundet af Peter
Juul Christensen med 24,6 sek.

Anden rundes speed tog Peter Mikkelsen sig

af med en flyvning på 25,4 sek. Han lavede også

en god termikflyvning og vandt således denne
runde med 2.203 points skarpt forfulgt af Orla
Abildgren med 2.201 points.

Kjeld Sørensen gennemførte ikke speed'en
pga. radiofejl, og det så således ud til, at nogle af
toppiloterne havde alvorlige problemer.

Tredie rundes termikdel blev uden større dra-
matik, men i speed'en indledte Peter Christensen
med at flyve i jorden på det sidste ben med en

brækket krop til følge. John Rasmussen og Mor-
ten Christensen krydsede begge sikkerhedslinien,
og blev disket, men til disse piloters udelte glæde

kom regnen, og speed-delen kunne ikke gennem-

føres.
Konkurrencens første dag sluttede således kl.

15.30 med 2t/z gennemførte runder. Nogle pilo-
ter fik dermed lidt ekstra tid til at genopbygge
modellerne efter dagens strabadser.

Søndagen startede kl. 9 med et nyt forsøg på
tredie rundes speed. Hurtigste tid blev igen fløjet
af Peter Mikkelsen på 23,4 sek. Karsten fortsatte
sin test af den nye model så grundigt, at han trak
den delvist i stykker i højstarten og kunne ikke
gennemføre speed'en. Han var derfor med hele
to >smid-væk<-runder uden chance for at place-
re sig.

.............. 759,5 pl

.... .... .. .358,5 Pl

Jumbo-skalai
1. Poul Miinsberg, RFK(Pitts Special) ................... 2879,5 pt.
2. PeerMikkelsen, Brønderslev (PiperCupPAl8) ..... 2751,7 pt.
3. Svend Hjermitslev, Skagen (Pitts Special) ............ 27 19,0 pt.
4. Poul Erik Nielsen, Midtjysk (Tiger Moth) ............ 2621,0pt.
5. Flemming -Icnren, Hjørring (Tiger Moth) ............. 2016,6 pt.

Det øverste lille billede til højre viser en Tiger
Moth, mens billedet nedenunder er Dan-skala-
vindermodellen, Helge Madsens Piper Cub.
Billederne er taget af Børge Martensen.
Herunder ses Leo Eriksens .flotte Fokker I-' XII
der ikke kont so lis.it op pa rcsultatli\teil. .for.li
dottttnerne /t:../:.'i. -: :..-.- . - :t,,:--t:'-:.'.t.rt:
rar no?et nianze!iuii.
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Tredie rundes speed blev afslutningen på DM
for Erik Dahl Christensen, da han i sidste ven-
ding fløj sin model i jorden, så det gibbede i os

alle.
I 4. rundes speed havde Kjeld genfundet for-

men og vandt med 24,5 sek. for de 600 meter,
mens Niels-Ejnar Rasmussen forsøgte at flyve
sin meget stærke selvkonstruerede model under
jorden, uden den dog tog skade af det!

Kjeld var sidst startende i 4. rundes termik og
manglede 2 rnin. af de 6 minutter, da et sandt
uvejr brød løs med styrtregn og vindstød op til
20 m/sek. Det lykkedes ham at nødlande i den
nærliggende kornmark, hvor han gennemblødt
måtte hente sin model. Omflyvningen blev gen-

nemført i småregn efter en halv times venten.
Femte runde blev vundet af Karsten med stæv-

nets bedste rundescore på2,2321d af 2250 muli-
ge efter en speed på 24,4 sek. Han havde om end
for sent fundet sin bedagede Optima frem igen.

Orla mistede speed'en, men havde ellers i ube-
mærkethed fløjet meget stabilt i hele konkurren-
cen.

Alle troede, at Peter Mikkelsen var sejrher:e.
men på trods af radio-fejl, regnrejr. orrL-tåi:e:
mm. lykkedes det alligevel til alles orerraskelse

Ringeren sidder på sin ensomme post pti B-
linien. Foran sig har han sigte-apparatet og
bag sig det røde markeringsflag. I luften
Karsten Jeppesens nye model.

Kjeld Sørensen at genvinde det danske mester-
skab foran Peter.

Præmieoverrækkelsen fandt sted i regnvejr,
men mange fine præmier lettede lidt på humø-
ret, og man kunne trods vejret vende hjemad
med et godt DM bag sig. Hans R. Grønne

l. Kjeld Sørensen 8535 pt., 2. Peter Mikkelsen 8480 pt., 3. Peter
Juhl Christensen 8241 pt., 4. Orla Abildgrca82zg pt.,5. Morten
Juhl Christensen 8163 pt., 6. Torb€n Rasmussen 1935 pt.,'1.
John Ræmussen 7889 pt., 8. Peder Laursen ?806 pt.,9. Karstcn

Jeppesen 7784 pt., 10. Niels-Ejnar Rasmussen ?5,13 pl.. I L Leri
Mikkelsen 73?2 pt., I2. Jan Abel 66I 3 pl., I3. Poul \laJren 6t!-1
pt., 14. Hans Hansen 5790 pt.. 15. Erik Dah, Chriri.Liei 19js
pt., 16. llads B€ndt l:15 pt., l7- Torb€n Ktogh,:139 pl.

SMSK 2-meter Cup,
Stensletten d. 25. august
Der var i år kun tilmeldt 9 piloter til vores 2-
meter Cup. Ved starten af første runde begyndte
det at regne, så konkurrencen måtte ud-sk)'des

lidt. Det klarede op, og resten af dagen var det
tørvejr og 4-5 m/sek. vind med spredt termik.
Der blev fløjet 3 runder efter de nye 2 meter-reg-
ler, hvorefter jeg kunne overrække den flotte
vandrepokal til John Olsen.

Knud Hammeken

l. John Olsen 5237 pt., 2. Børge Hansen 5 145 pt., 3. Rene Mad-
sen 504? pt., 4. Henrik Andersen 5028 pt., 5. Knud Hammeken
4922 pt., 6. Jørgen Meyer 3855 pt., 7. Michael Høj Ræmussen
3593 pt., 8. Jørgen Tønnesen 3201 pt., 9. John Justesen 285 pt.

Danmarksmesterskab skrænt,
d. 31. august 1985
NFK-mesterskabet i skrænt 1985 blev .... Ja,
hvis ikke Lars Petersen havde deltaget, kunne re-
feratet fra DM lige så godt starte sådan. Sølle 7

deltagere, heraf 6 NFK'ere .... det er lige før, det
ikke burde kaldes for et DM.

For de få, der deltog, blev det et sportsligt og
kammeratligt højdepunkt, som blev afviklet på
toppen af Store Karlsminde skrænten (33 meter
høj). Vinden holdt sig på 5-6 m/sek. rent syd.
Kondien blev testet i den fugtige varme, da der er
ca. 200 meter ned til landingspladsen (smal sti).
Efter landingen på frimærket var det bare at
styrte op ad bakken for at nå næste start.

Tendensen efter de tre første runder var klar:
Bjørn Krogh var tydeligvis på hjemmebane og
lagde stor afstand til Nils Wium, Lars Petersen,
Rene Madsen og Kim Zachariassen, som alle sat-
sede på sølvet. I fjerde runde faldt vinden efter-
hånden fra 6 til 4 m/sek., så Bjørn fik dårligste
tid, som han blev så sur over, at han vandt de to
sidste runder klart. Bedste tid blev sat i 2. runde:
58,4 sek. Kun er uheld blev noleret: Arrid måtte
en tur ned i srrandkanren efter sin vildfarne mo-
del og vaskede derefter modtageren i varm kaf-
fe. Han fik en dåse microballoner med hjem som
trøst.

l. Bjørn Krogh, NFK (Raja, Robbe Promars Rex) ....... 5000 pt.
2. Lars Petersen (Selvk., Robbe \lari Rex) ................. 4639 pt.
3. Nils Wium, NFK (Speed! Conzale.. Robbe \lars R) .. 4608 pt.
4. Rene Madsen. NFK (SF.l\ Coiæls. Fulaba) ........ 4594 pt.
5. Kim Zachailar,ir. \F( lRa:3, Fuiaba) ....-.....--.-.-- 4572 pa.

6. Tomnr P.rii.. \Fl .........-.--3747 pt.
-..\i:iC \:a-:: \a:t ........................................3134pt.

':',.*;^,,,,.

Stævnets største model, en 4-meters Alpina, kastes af Karsten Jeppesen. Modellen blev yndefuldt

fløjet af Peder Juhl Laursen, der faktisk kun viser sig til enkelte konkurrencer, men alligevel
placerer sig pænt. Det kunne være spændende at se, hvad han kunne fd ud af en >>ren<< F3B'er.

Jør?er Tia/:53: i.-:'.-3.-.:- 'ara-,aa-s i;;r i;:ur:;=r
- O,ær Clp.
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BMF 2-meter + Open Cup,
d. 1. september, Kløvested
Borup Modelflyvere afholdt for første gang en
svæveflyvekonkurrence, og l5 friske piloter var
mødt frem til den forsinkede briefing kl. 10. Den
var udsat pga. tåge og regn, men endnu en bøn
til vejrguderne, og vi kunne starte med en times
forsinkelse.

Vinden var jævn til frisk om formiddagen, så
der blev scoret en masse points i første runde i
begge klasser. Efter middagspausen var det
blæst yderligere op, så de små 2-meter modeller
havde det lidt svært.

Der blev fløjet på to gummitove - et for den
åbne klasse og et for 2-meter klassen, og som det
jo er efter 2-meter reglerne, skal alle hjælpe hin-
anden, og de gjorde det sgu igen, og der blev ud-
vist en disciplin, som næsten ikke er set magen.
Det blev en dag, som BMF sent vil glemme, må-
ske prøver vi en anden gang. Kai Andersen

Breitenbach, Schweiz,
d. 18.-19. maj 1985
Der var et enkelt dansk team-race hold med ved
denne store, internationale konkurrence i
Schweiz. Vi har fået en resultatliste, som vi brin-
ger et par pluk fra:
F2A, Speed:

l. OtelloVitr. 1 ... .................................
2. Stefano Zanr1. 1 ................................
3.Ale\aii::3.:i,.. C:
Iolt I: ca.::a.':

F:8. Srtrlt:
I. H.niieJong, \L ..........-..... .. . . .

:. Claus \lailis, D .................................
3. Toni Salath€. CH
Iqlt lS.ielto?erc.

l'2C, Tsm-na:
l. Voghera-Ilenozi, I:

35 omg. 3:42,6 3:38,0 3t40,2 1t18,23
2. Fischer-Straniak, A:

3:40,3 3i44,4 3:31.6 disk. 7:50,5
3. Smith-Brown, GB:

3:4J,2 3:-19,6 3:31,8 4:16,3 98 omg.
22. Petersen-Ges.isendrner. DK:

llta l.tÅ

Dutch Combat International,
Amerongen, Holland 3-4/8-85
For første gang i dansk combathistorie mødte al-
le danskerne op til en FAI-konkurrence med helt
færdigbyggede modeller - og så endda 1-2 dage
før konkurrencen startede.

Bjarne Schou og Henning Forbech kom via bil
fra Å;hus og Stig Møller med fly fra hovedsra-
den. For tredie og allersidste gang efter 4-5 kog-
nak'er på business-class.

Fredagen gik med test af jomfruerne (her tæn-
kes på flyene ....). Stig fløj i en for ham ny pas-
siv stil og tabte til Tribe, England.

Bjarne tabte også til en ældre englænder. De
var endda så frække om aftenen at fortælle os,
at det var tre år siden de havde fløjet FAI-com-
bat sidst. Suk!!!

Henning vandt over en ny hollænder.
I anden runde vandt Stig over Ougen, Fran-

krig, efter en omflyvning. Grunden til denne var
lineklip. Modellen fløj helt væk, ligesom en an-
den af Ougen's fjorten dage før. Han var svær at
trøste.

Bjarne fandt formen igen og vandt med 5-2 i
klip over M. Disler fra Schweiz.

Henning trak endnu en ny hollænder og med
de reference-mekanikere han havde, kunne han
ikke andet end vinde.

Under arrangementet om aftenen blev der
trukket lod til tredie runde næste dag. Da Stig
så, at han skulle møde verdensmesteren Wakker-
mann, købte han l0 øl til ham, men den gamle
ræv hoppede heller ikke på den finte. Stig tabte
til Wakkermann trods dennes dansker-kom-
pleks, efter en uheldig kamp for Stig. På trods
af, at Wakkermann tog det hele inden et minut,
tabte Stig på lidt mekanikerrod samt et model-
brud mm.

Bjarne og Henning vandt i denne runde.
I fjerde runde vandt Bjarne igen over J. de

Jong, Holland, og Henning tabte til Willis, Eng-
land. Willis' Super Tigre gik næsten som
USE'erne. Dette skyldes, at de var totalt ombyg-
gede med integral cylinder.

Bjarne vandt i femte runde lidt rodet over
Fred Meyer, Holland, og Henning satte sig på
pigen Monique Wakkermann. I sjette runde gik
det galt. Bjarne fløj mod Tribe, England, og ef-
ter to engelske z-er, havde hver mekaniker en
model med jord i motoren.

Henning fløj mod Willis og brugte de fire mi-
nutter til at opsamle 4 jordbundsprøver, hver på
ca. 2,5 cm3.

Sammenlagt kan vi konkludere, at vi havde de
stærkeste, bedst flyvende, samt mest komplice-
rede modeller. Som tidligere manglede vi kun
kamperfaring, på trods af at vi ikke fik et eneste

strafpoint for mekanikerfejl.
En ting er i hvert fald sikkert: Næste år er vi

der igen, om ikke for andet, så for kammerat-
skabet, både med os selv og de andre, som vi
snart kender godt.

Slutresultatet blev, at Loet Wakkermann
vandt foran D. Willis fra England og E. Saadi
fra Frankrig. Bjarne og Henning blev placeret i
,::.r:qe:r nr. 6-8, mens Stig blev nr. 20. Der del-
:c,: ::,: ll ::: .eks lande. Præmierne til nr. 1 og

Stig .\[øller

Hedeslaget d. 17-1El8-E5
Fra Sumetras side var der håbet på mange delta-
gere i de tre klasser, der skulle udgøre konkur-
rencen. Også det, at der skulle afholdes de første
danske mesterskaber i Mouse Race skabte nogen
forventning i klubben, der havde kontakt til de
lokale aviser og radioen for derigennem at skabe
nogen presseomtale af konkurrencen.

Desværre blev forventningerne ikke helt ind-
friet, men til gengæld mødte samtlige deltagere
op med frisk mod på weekendens begivenheder

- og en del lokale fik lejlighed til at se på line-
styring. Og at dømme efter publikums udbrud,
så r'ar det ikke nogen spildt tur. de havde gjort til
rnesseareaiel i Herning. hvor konkurrencen blev
aii'iklet.

Vejret var næsten godt det meste af weeken-
den, hvor det var rimeligt stille vejr. Desværre
for mouse-race-DM blev det hele afbrudt af en
gevaldig regnbye. Det var nu ikke det eneste,
som generede DM'et, idet der var andre aktivite-
ter på området, så flyvningen i mouse-race måtte
udsættes til lørdag efter kl, 17.00, men dette og
regnvejret kunne ikke kue deltagerene, som fuld-
førte i nogle meget fine tider.

Især Jan Lauritzen og Ole Bjerager imponere-
de med deres meget fine flyvning, så de satte den
bedste tid nogen sinde her i landet med 4:46 i de-
res første heat. Denne tid kan desværre ikke
anerkendes som dansk rekord, idet det kun var
et to-holds-heat. Men til gengæld kan deres fina-
letid på l0:16,3 gå ind som dansk rekord. Meget,

Bjarne Schou undersøger kropsbruddet på sin
lille mouse-racer. Foto: Dan Hune.

meget fin flyvning, og til lykke med det danske

mesterskab.
Andre hold var mere uheldige, bl.a. havde

Preben Carlsen og Thomas Johnsen oplevet, at
modellens hastighed konstant droppede gennem
prøveflyvningen i løbet af lørdagen, og der kun-
ne ikke rigtig findes en årsag til dette.

Der var ind imellem en del besvær med at star-
te motorerne, men at dømme efter nogle af hea-
tene, så er det kun et spørgsmål om at lære,
hvordan de små motorer vil have det, når de skal
startes.

Efter at konkurrencen var afviklet i mouse-
race, viste Bjarne Schou, at en mouse-racer slet
ikke behøver at være nogen >kedelig< model,
som kun kan flyve rundt, idet han på banen be-
gyndte at lave loops og 8-taller mv., og det var
vel at mærke tilsigtede manøvrer. Og under kon-
kurrencen beviste holdet, at det sagtens kan lade
sig gøre at reparere en braekket krop med lidt
cyano og være klar til næste heat.

Mouse-race viste nogle tendenser i retning af,
at det med lidt mere træning osv., kan blive en af
de morsomste klasser i linestyring - også ved
>fun< flyvning på klubplan og ved >træf<.

Vejret var meget fint til diesel-combat - dog
var der måske nogle, som gerne ville have haft
lidt mere vind, men der var ikke de sædvanlige
problemer med at lave manøvrer i den forkerte
side af vindretningen osv. Hovedparten af kam-
pene var meget velfløjne, og der var ikke de store
problemer med motorerne - dog var der natur-
ligvis enkelte, som havde nogle problemer, men
det hører jo ligesom med til konkurrencerne, at
tingene ikke altid virker efter hensigten.

Dan Hune vandt fortjent, da han havde fløjet
konstant og godt gennem hele konkurrencen, og
han levede op til det, som efterhånden er blevet
reglen i diesel-combat - nemlig at vinderen ikke
ødelægger nogen modeller i konkurrencen. Det
var dog meget tæt på, at vinderen var blevet
Tom Pedersen, som med denne konkurrence er
kommet over sin passive flyvning og er blevet be-
tydelig mere agressiv i sin flyvestil, og der skulle
da også være hele to kampe for at få afgjort fina-
len, hvor Tom for at vinde skulle vinde begge
kampe, mens Dan kunne nøjes med at vinde den
ene, hvilket han så giorde i den sidste kamp. Beg-
ge kampe var virkelig velfløjne, så det blev en fin
afslutning på en god konkurrence.

Før et referat af FAl-combat skal lige fortæl-
les, at deltagerne lørdag aften hyggede sig sam-
men ved grillen om et stykke død ko. Denne hyg-

..-..-.-271,49 km/t

........261,66km/t

. ....... 159.93 km/r
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geaften gør det, som er forskellen på en-dags og
weekend-konkurrencer, nemlig at man har en

hel aften sammen, hvor man kan hygge sig med
hinanden, en lille ting, som der ofte kan mangle,
når der er mange deltagere i en-dages-konkurren-
cer.

FAl-combat blev som de øvrige klasser afvik-
let stille og roligt - bortset fra flyvningen, hvor
det gik hurtigt, men det overrasker vel ikke no-
gen. Bjarnes combatmodel Mjølner er efterhån-
den blevet lige så populær som tidligere tiders
Dominator, men den fl1nrer unægtelig anderle-
des. Der var nogle fine kampe, men måske ligne-
de de hinanden for meget. Deltagerantallet var
ikke stort.

Hedeslaget kommer igen til næste år, for nu er
der i det mindste en vandrepokal i Diesel-com-
bat, som der skal kæmpes om, så afsluttende
skal lyde en tak til dem, som i år gjorde det mu-
ligt at afholde konkurrencen, nemlig deltagerne
for at de ville komme og ikke mindst til tidtage-
re, omgangstællere og kliptællere, som gjorde
det muligt at fly/e, nu når man var kommet.

Benny Furbo

Mous.nce:
l. Jan Lauritzen/Ole Bjerage., ELK:

4:46 4:54 l0:16,3
2. Henning Forbech/Biarne Schou, ALK:

5:22 udg. 10:59,4

3. Tom Pedersen/Per Ussing Nielsen, Sumetra:
24 omg. 5:30 15:08,4

4. Preben Carlsen/Thomas Johnsen, ALK/635:
6:54 6:15,5

5. Dan Hune/Stig Møller, Kjoven:
udg. udg.

FAI.combat:
l. Bjarne Schou, ALK
2. Stig Møller, Kjoven
3. Henning Forbech, ALK
4. Dan Hune, Kjoven

Diesel{ombrt:
l. Dan Hune, Kjoven
2. Tom Pedersen, Sumelra
3. Jan Ovesen, Aviator
4. Henning Lauritzen, Comet
4. E.iner Hvid, Looping Star
6. Jan Lauritzen, ELK
6. Per Bjerager, ELK
6. Ole Bjerager, ELK
9. Stig Møller, Kjoven
9. Kurt Sørensen, Looping Star
9. Søren Larsen, Looping Star

Danmarksmestre i nrcuse-race: Jan Laurit:err
og Ole Bjerager. Foto: Dan Hune.

Danmarksmesterskaber 1985,
Aalborg d. 3.-4. september
Linest;nings-Unionen afholdt med stor hjælp
fra Aviator Danmarksmesterskab i Aalborg.

Da deltagerne mødte om lørdagen, gik de alle
rundt og så på deres urs datovisere. Det, der ikke
stemte, var, at vejret modsat de sidste seks års
konkurrencer i Aalborg var fantåstisk flot. Det
var vindstille - ja, der stod vindstille - og så

endda solskin.
Trods denne lammende oplevelse gik de 24

mand (flere fløj 2-3 klasser) frisk igang med at få
fordelt de 21 medaljer og 4 pokalcr. Hat'c:, al
det meget lige lorhoid mellem d.eltagef. og me-

daljer kan betSde en kapring af medlemmer fra
de andre unioner, eller måske endda tilgang af
helt nye medlemmer!

F2A, Speed

I første runde lagde Leif Eskildsen ud med en
flyvning på knap 250 km/r efterfulgt af Niels
Lyhne med knap 230 km/t. Palle Edslev og Tom
Pedersen fik ikke nogct resultat notcret.

2. runde bler rundet ai \ieis n-i:i lil kn i
ræt fulgt ai Palle med 2-10 km' t.

I tredie runde blev der satset hårdt, men stil-
lingen stod dog ikke til at ændre. Det var glæde-

ligt at se, at Tom (der jo er nybegynder) kom på

resultattavlen med en hastighed på l8l km/t -
flot klaret.

Alle deltagere anvendte Rossi-motorer. Niels
og Palle brugte den gamle type, mens Tom og
Leif brugte den nye. Niels, Palle og Tom havde
tanktryk fra lyddæmperen samt anvendte opret-
stående modeller, mens Leif anvendte sugetryk
og sidevinder model.

Der var i år tilmeldt 7 deltagere, som alle kom
fra Jylland. Konkurrencen var meget åben med
Henning Forbech og John Amnitzbøll som svage

favoritter, men med flere farlige outsidere.
Første runde blev fløjet om lørdagen, hvor al-

le havde svag og stabil vind. Resultatet blev, at
Leif Eskildsen vandt denne omgang tæt fulgt af
Henning og John.

Om søndagen blev vinden mere chancebeto-
net, idet den vekslede i styrke og kom fra for-
skellige;etninger.

-{nden runde bler igen vundet af Leil tæt fulgt
at John og med Henning som rredie et godt styk-
ke efter - han havde været uheldig med vinden.

Tredie og afgørende runde blev vundet af

...-...249,3 km/t

.......240,8 km/t

.......240,0 km/t

....... 180,9 km/t

Niels Lyhne fik kun fart nok på til andenpladsen i årets DM. Foto: Dsn Hune.
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John med Henning og Leif på de næste pladser.
Resultatet blev et meget tæt løb mellem de tre
første pladser.

l. LeifEskildsen,630 ............................................3921 pt.
2. Henning Forbech, ALK ..................................... 3899 pt.
3. John Amnitzbøll, Aviator ................................... 3867 pt.
4. Jan S. Jensen, Aviator ...............................,....,.. 3528 pt.
5. Leif O. Mortensen, Aviator ................................. 3350 pt.
6. CarstenThorhauge, Aviator............,................... 3304 pt.
T.HansRabenhøj ......................3202pt.

F2C, Team-race:
Med kun fem deltagende hold er det ikke som
for 5-6 år siden, hvor der var semifinaler, og de
fire-fem første tider kunne placere 6n i enhver
europæisk konkurrence.

Vinderne Hans Geschwendtner og John Mau
var klart de bedste med det hurtigste grej og en
fortjent Danmarksrekord. De små skønhedsfejl
skyldes sikkert det lange hi.

Jesper B. Rasmussen/Carsten Thorhauge er i
rimelig træning og fik en optimal tid med det nu-
værende grej.

Jørgen Kærgård/Jørgen Boberg bærer præg
af at bo langt fra hinanden. Grejet kan gå 10-15
sek. bedre. I finalen fik piloten Jørgen at vide, at
de var færdige, hvorefter han lægger håndtaget.
Mekanikeren Jørgen starter motoren og slipper
modellen for at flyve de sidste 22 omgange alene,
hvilket gav anledning til en del morskab.

Jens Geschwendtner/Luis Petersen havde he-
vet de gamle modeller frem og taget nissen med.
I begge heat drillede han i opvarmningen og det
blev til en hel del overhalinger til de andre.

Kurt Pedersen havde fundet sin gamle makker
Niels Lyhne-Hansen frem. Både grej og hold
trængte til en afpudsning.

Generelt må det siges, at holdene mangler træ-
ning, hvilket nok skyldes de generelt dårlige ba-
neforhold i Danmark, bortset fra Aalborg, samt
at vi ikke ko:i::::::er nei; ::drl rde-r.

l. -rl:i \:i i--, i:-:- -- --. \l=- :. -:
: 'i <

:. Jspei Bulh RæmussenrCssren Thoir:j::. i.-:::-
3:51,? 3:35,8 ?:16.0

3. Jergen Kærgård/Jørgen Boberg, S!d1!nlCor,ei.
{:57,5 3:54,8 l?8 omg.

.1. Jenj Caah*erdrn.i/Luis Petersen, Comet:
7:1 I,0 4.47,5

5. Nieis L;hne-Hansen/Kura Pedersen, 635/Haderslev:
7:22,4 16 omg.

Good-Year:
De nye regler havde skuffende nok ikke fået fle-
re til at stille op. rien re,elernc- mei largsonmers
motorer og inrei hur:ig:anklngsaniæg havde
udjævnet liderne. så.leia a: der var srore spæn-
ding om finalepiad-.erne.

Super Tigre mororen er populær, men det kni-
ber lidt med resenedelene. Hvad med at få fat i
de rigtige, gamle hård-cylindersæt?

l. Niels Lyhne-Hansen/Kurt Pedersen, 635/Haderslev:
5:16,7 5:56,0 9:54,0

2. Jesper Buth Rasmussen/Carsten Thorhauge, Ariator:
5123,'1 5:04,6 10:58,0

3. Jørgen Kærgård/Asger Bruun Andersen, Sydfyn:
5:04,3 5;13,0 45 omg.

4. Jørgen Boberg/Jesper Boberg, Comet:
6:4't,t 5:20,8

Combat:
Den største overraskelse ved dette års combat-
DM var, at der var en ny FAl-pilot, Tom perer-
sen, der viste fin flyvning, men dog var håbløst
handicappet af de forældede modeller og motor
han havde lånt. Det ses tydeligt på Toms flyr-
ning, at han har stor rutine fra diesel-combat, og
i hans kampe mod henholdsvis Henning Forbech
og Bjarne Schou havde han flere bud, som ud-
mærket kunne have givet klip, hvorved han let
kunne have wndet over sidstnævnte, da denne
havde taget hele Toms streamer i 6t klip. Tom

Dan Hune fandt disse teom-race vetersner til DM.
Geschwendtner til højre med modellen.

måtte således se sig ude efter de første to kampe.
Dan Hune tabte også de to første kampe, da

han i sin første kamp mod Bjarne havde trimmet
sine modeller for livligt, således at han ikke uden
at se på dem havde dem under fuld kontrol (hvil-
ket er en absolut nødvendighed i kampflyvning).

Uffe Edslev, hvis flyvning bar præg af, at han
ikke havde fløjet kamp siden sidste DM, tabte
sin 3. flyvning til Henning, da Uffe fik hele
streameren i 6t klip (forbiflyvning), og det lykke-
des Henning at få to klip, hvorved kampen om
medaljerne måtte stå mellem Stig, Henning og
Bjarne.

Stig Møller havde på dette tidspunkt ikke tabt
i.=pe. hvor Henning og Bjarne hver havde tabt
;.--. I-:,:::=i::::ge: :alc: i;d sadan. at Bjarne

=.r:..:'.ir:s:---t- S:.;:::. \i:-:. r.':- S::g r:tC:.
:: B-a--.,-= ::::: :: :.:r: i=a j::', :: :;':;l ::-:. -:-
nerik-ling ikke kunne ionsærre rlpningen, da
den ene line på reservemodellen knækkede efier
mere linevikling.

Stig skulle så bare vinde en af to kampe mod
Henning for at få mesterskabet. At dette ikke
skulle lykkes, skyldtes at Henning, der også i sin
anden kamp havde fløjet mod Stig, havde luret
hans tendenser til at vikle liner, og Stig måtte se

sig henvist til en velfortjent 2. plads.
Som helhed kan man sige, at der blev vist vir-

kelig god flyvning, og på trods af andendagens
vind var det få modeller, der gik til de evige
streamer-marker.

Efter konkurrencen var der flere diesel-
combat piloter, der fik lov til at prøve FAI-mo-
dellerne og kunne bekræfte, at modellerne trods
den høje hastighed ikke er svære at styre, da de
er meget stabile og har et godt træk i linerne i
forhold til dieselmodellerne, så lad os håbe, at
flere af de diesel-piloter, der lusker rundt med
ønske derom, tør ta' skridtet fuldt ud og begyn-
der at flyve fuldblods-combat.

l. Henning Forbech, ALK
2. Stig Møller, Kjoven
3. Bjarne Schou, ALK
4. Uffe Edslev, ALK
5, Tom Pedersen, Sumetra
6. Dan Hune, Kjoven

Som en festlig afbrydelse i FAl-legene blev der
afholdt bespisning/drikning for 30 personer lør-
dag aften. Under aftenen, specielt hen ved to-
tiden blev der diskuteret nye, vilde modeldesign,
også til strikketrøjer, samt det skæve forhold
mellem teori og bitter erfaring.

,l
:v
4

&

Det er Luis Petersen til venstre og Jens

Konkurrencen foregik i bedste CL-ånd, med
smilets fane i top og de personlige bemærkninger
helt i bund.

Til sidst en stor tak fra unionen til alle hjælpe-
re m,/k, som gjorde det smertefrit for os andre
bare at flyve.

Referatet er skrevet af Luis Petersen, Ulfe Ed-
slev og Leif Eskildsen.

Midsummernight Trophy,
Holland d.22.-23. juni 1985
De meget aktive hollandske fritflyvningsfolk har
efterhånden skabt tradition for en international
konkurrence omkring Sankt Hans. I år var der
deltagelse fra 8 lande: Frankrig, Tyskland,
Østrig, England, New Zealand, USA, Holland
og Danmark - ialt ca. 100 deltagere - bl.a.
Frank Dahlin, Kristian Andersen og undertegne-
de fra Skjern Modelflyveklub.

Der blev fløjet i klasserne FIA (61 delt.), FIB
(16 delt.), FIH (18 delt.) og FlG,/Coupe d'Hiver
(5 delt.). Konkurrencen var planlagt med tre pe-
rioder lørdag fra kl. l8 og fire starter søndag
med 4 min. max. i sidste periode lørdag og 1. pe-
riode søndag.

Konkurrencen fandt sted på Hollands svæve-
flyveplads >Terlet< tæt ved Arnhem og Rozen-
daal Heide, hvor de tidligere konkurrencer har
vaeret afholdt. Gode campingmuligheder og re-
staurant fandtes på pladsen, der dog rent flyve-
mæssigt ikke var helt ideel med sit bakkede ter-
ræn og ret store bevoksninger af lave træer. Det
gav problemer med at finde modellerne - og
især om søndagen gav det anledning til kraftige
hvirveldannelser på startområdet. En del flyv-
ninger blev også afkortet ved landing i træer og
bag bakketoppe.

Lørdag var vejret fint med næsten helt dødt
vejr i sidste periode. Frank havde lidt trimpro-
blemer, mens Kristian og jeg var mere heldige.
Efter lørdagens flyvninger lå vi som nr. 4 og 3.
Ingen af os klarede 4 min.-starten, hvad 5 mand
i FIA og 4 mand i FIB gjorde. Nærmest var jeg
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Opsløgstavlen
Opslagstavlen kan benyttes of bladets læsere til
ikke-Jorretningsmæssige køb- og salg-annoncer
af modelfly og tilbehør til modelfly. Annoncer
for ikke-modelflyvegrej smides uden videre i pa-
pirkurven! Redak t ionen bort redigerer skånsels-
løst pladskrævende beskrivelser af effekterne
mv. Opremsninger af småting btiver udeladt et-
Ier - i bedstefald - sldet sammen i et >med me-
re<. Indsenderne bliver ikke orienteret om vor
evt. redigering i teksterne.

Til gengæld er annoncerne gratis.
Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes en

mdned før bladets udgivelse til:
Modelflyve Nyt
Blomstervænget 21, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til ind-
sendte annoncer modtages ikke under nogen om-
stændigheder pr. telefon. Vi fortæller ikke un-
der nogen omstændigheder, hvad der står i et
kommende nummers Opslagslavle, hvis man
Jorsøger ot få det at vide. Utldeligt skrevne an-
noncer og onnoncer uden telefonnummer (hwk
omrddenummer!) eller adresse smides uden vide-
re i redaktionens store papirkun!

Sælges: Aeromodeller 1959-68, Observers Book
of Aircraft 59-66, forsk. numre af M.A.N. og
F.M.T. 58-64, Modelflyve Nyt l-10 samr 20
modelbygger-bøger (eng. og tysk).
Søges: Folk med erfaring i propfans og store
motorer. 09-89 12 00 (Carl Gimbel).

Sælges: Futaba 27 MHz m. 3 servoer og akkus,
1.200 kr. Varioprop C4 SSM 2'7 MHz 2-kanals
anlæg m. 2 servoer og akkus, 6ffi kr . 09-22 26 83
(Kurt Larsen).

Sælges: Robbe RC-anlæg, flyveklar Tumler m. 4
servoer, modtager og Os-motor samt startkasse
m. power panel, el-starter og braendstofpumpe.
Desuden Bravo 20 byggesæt samt meget andet
udstyr, f.eks. oplader. Sælges samlet ca. 2.900
kr. 06-31 70 73 (Dan).

Jumbomodel sælges: Pitts Special i halv skala
m. 82 cm' solomotor elektronisk tænding. Er:.
andre modeller i bytte. Tlf. 10 .17 82 (omracie-
nummer ikke opgivet - red.).

Sælges: Craupner Mini Nimbus svæver, spv. 3,5
m, let skadet, 500 kr. Optima, spv. 3 meter, fly-
veklar, 700 kr. SBl0 krop fra Carrera m. meka-
nisme til vinger og ror, 100 kr. 02-97 87 54 (Steen
H. Jørgensen).

Sælges: Ikke-påbegyndte byggesæt til Multiplex
Alpina 4 m-svæver og til Wanitcek >Ger< F3B
svæver. Begge modeller er smukke og velflyven-
de. 05-15 N'71/15 04 99 (Poul Madsen).

Sælges: Grundet ophør sælges Graupner herre-
gårdssæt m. dual rate, lader, akkus,4 servoer,
WIK Piper Cup m. OS 6,5 cm', gløderør, pro-
peller, hjul, masser af smådele, balsa osv. Sæl-
ges helst samlet. 07-85 59 05 eller 07-85 07 90
(Peder Roi) bedst aften.

Thunderbird, Snurren & Coyote samt OS Max
15 RC sælges, prisidd 550 kr. 05-36 28'17 (Mi-
chael Kragh).

Sælges: Bell 47G med plexiglas kuppel og andre
rekvisitter. Robbe Starion m. akkus og oplader.
Desuden div. udstyr. Fast pris 5.000 kr. 08-88 34
00 (Jesper).

Pilot Ace 20 sælges, spv. 1240 mm, uden motor
og RC-anlæg. 04-45 8'7 19 (Knud Pedersen) efter
kl.17.00-18.30.

Sælges: Multiplex 35 MHz Royal sender m. 4/7
kanaler, fin stand, incl. lader, 700 kr. 06-65 90
l6 (Tom).

Sælges: Færdigbygget RC-svæver Robbe Hor-
net, 520 kr. Pilot QB-1400 RC-begyndersvæver
(ubeklaedt) 175 kr. 0l-78 89 l8 (Jesper Madsen).

Sælges: 6,5 cm3 motor m. lyddæmper, har kun
fløjet 2Vz år, 500 kr. Trent 35 bygget halvt, uden
motor kr. 900. 06-98 80 06 (Claus Jensen),

Optima, som ny, forstærkede vinger m. høj-
kantsståI, sælges til ca. byggesætspris. 06-99 14

12 (Frede Sachmann).

Helikopter til salg, Baron 40 m. koll. pitch, u.
motor og RC-anlæg, pris 1.500 kr. Evt. bytte m.
andet grej. M-62 36 02 (Evald).

Sælges: El-startspil m. ny motor og nyt 12V 70
Ah batteri, komplet m. omløber, fodkontakt, li-
ne og faldskærm. Alle metaldele i spillet er frem-
stillet i rustfrit stål og alum., incl. ny Bosch-
autolader, kr. 1.250. Graupner termiksvæver
Cirrus 75 m. ribbevinge og krængeror, spv. 3 m,
kr. 900. Robbe ASW-19 svævefly, abachibe-
klædte skramvinger m. krængeror og bremser,
spv. 3,13 m, kr. 1.000. WIK Salto skræntsvæ-
ver, ribbevinge og krængeror, spv. 2,3 m, kr.
600. Impala termiksvæver m. ribbevinge, be,
klædt m. Mica-film, spv.2,67 m, kr. 700. Allc
fremtreeder som nye, har aldrig rærct skader.
tegning og by_øgebeskrivelse medlølger 08-92 27
l0 (Bør,ue }fartensen).

For skalafan: SIG's Bellanca Citabria som OY-
AUG, flWeklar, fra 6,5 cm', kr. 950. 09-14 l0 97
(Torben Rasmussen).

Multiplex Alpina sælges, næsten færdigbygget,
kr. 2.000. 06-15 78 45 (Torben) bedst ml. 18.00
og 19.00.

Sælges: F=:.::_:: :--:: -'-:::,- T:3.: \1::-.
skal: ;:a P:.o:. Jun'cer Tu;buieni .-skaia. Jum-
bo Laser 200. Craupner Jodel Robin. Hegi Su-
per Fli. Cee Bee model D, kunstfly til l0 cmr.
Byggeseet: Pilot Jumbo Diabolo. Hegi Skylab.
Topp F-18. Cosmos 3. Graupner Super Chip-
munk. Dave Platt T-28B. Alle flyene sælges med
eller uden motor. 02-39 44 85 (Palle).

Sælges: Topp-Fiberlin Jetfire 2, spr'. 190 cm, pil-
formet færdigbeklædt skum-balsavinge og glas-
fiberkrop, 1.000 kr. M/K Karo rræb-vggesæt
>Crusader<, vinge skum-balsa, næsehjulsstel
mm, I .000 kr. Henv. Kai Dall Buchri ald, Søpar-
ken 59, 6230 Rødekro.

Sælges: Turbulent m. Quadra motor, kr. 3.500.
Dobbeltdækker Lazy-Ace m. 15 cmr Enya 4+akt
motor, kr. 3.500. Futaba FPT8JN RC-anlæg, 8

kanaler m. 12 servoer, modtager, 3 batt. til mod-
tager, elektronisk oplader model Serup, ialt kr.
3.000. 05-52 85 74 (Benny' Påskesen).

Sælges: OS FS 120 m. div. propeller og gløderør.
Fin stand, sælges pga. overgang til langslagsmo-
tor. Lavvinget kunstflyvningsmodel spv. 182

cm, aldrig skadet, passer til optr. understel. Beg-
ge dele har været anvendt til konkurrence i 1984.
Sælges samlet eller hver for sig. 02-88 15 55, lok.
1404 (Peter Christensen) eft. kl. 17.30.

Sælges: K&B gløderørsmotor m. Irving karb., 2
stk. 7,5 cm3 m. dæmper kr. 185 og 275. Profil
12,65 cm' m. dæmper kr. 585. Specialdæmper
m. 6 udstødningspiper for hængende motor, 200
kr. Minivox tokammerdæmper for 40-60'er, 140
kr. 02-87 77 69 (Lillesøe).

Sælges: Færdigbygget Fairchild PT-19, 650 kr.
OS 25FP motor, kørt 2 timer, 350 kr. QB 15 mo-
dificeret m. krængeror, flyver godt, 300 kr.
Thunder Tiger 4 cmr motor, 150 kr. G-Mark 0,5
cmr motor, ny, 200 kr. To forlængerkabler til
Robbe/Futaba, pr. stk.25 kr.07-52 37 5l (Bent
Dybaa) efter 13.00.

Sælges: To stk. Logitrol 5-kanals anlæg komplet
med hver 4 rormaskiner og ladeapparat, pr. stk.
kr.600. M-5262 85 (H. J. Kristensen).

Færdigbygget Robbe Geier, der har fløjet, sæl-
ges for kr. 3m.04-42 58 92 (Claus Reinke).

Sælges: Pitts SlA, %-skala, spv. 1780 mm, glas-
fiber og skum. Curare 60 med el. uden optræk af
hjul, glasfiber,/skum. 06-32 66 03 (Valter Han-
sen) efter 16.00.

Søges: Piper 22 Tri Pacer og Me 109 H og P6
New Gull, alle fra Graupner. 0l-?0 34 96 (Arel).

Cox Medallion 1,5 cm' motor m. lyddæmper
sælges kr. 2æ. 09-21 76 46 (Steffen).

Sælges: RC-anlæg Robbe \lars 35 lr{Hz FM m.
akkus i sender o,e modtager. 3 rerroer og lader
medføiger. Er ubru-ci. 1.100 kr. Pabc'g1ndt Flair
-A.tiiia m. dir. tilbehør (hjul, rank osv.), 150 kr.
09-.11 5l 33 (Flemming Jørgensen).

Sælges: Piper PA 18, spv. 180 cm, flot, kun flø-
jet få gange, 2 stk. Futaba servoer indbygget i
vinger til krængeror og klapper, 1.300 kr. 07-18
19 34 (Bent) efter kl. 16.

Futaba 5 FGK m. .1 senoer og lader, 2.500 kr.
Helikopter. 3.0(}1 kr. Begl nderfly m. motor, 700
kr. Startka.:e rl. !o\\er panel og pumpe, 500 kr.

Sælges: Multiplex Europa sporr 4/7 sender,
modtager (kanal 79) m. 3 servoer, som ny, 900
kr. 3-meter svævefly, 500 kr. 04-82 26 l7 (rgon).

Sælges: Fabriksny OS 10 FSR. Prøvekørt OS
Wankel (gl. type) sælges. 09-57 l5 Ori (Finn Ras-
mussen).

Sælges: Enla 09-iV RC m. dæmper, 100 kr. OS
Max 10 FSR m. i;:np;r. l(X) kr. Cor Babe Bee
0,8 m. extra cllinder. stempel. :pinner, propel-
ler, tank, gløderør, '5C kr.
Købes: 6,5-10 cmr motor. 0-5.9, ,rt .J+ (A. Weng)
efter 17.00.

Sælges: Glow-driver, i00 kr., 12 V Sullivan-
startmotor + forseglet l2 V akku,400 kr., start-
kasse incl. startmotor, akku, pumpe, 2 V akku,
amperemeter, 700 kr. 0,8 cm' RC-model m.
flaps, 150 kr. PAW 29 dieselmotor (ikke tilkørt),
300 kr. PAW 1,5 RC (m. dæmper, ikke tilkørt)
samt model, 250 kr. NIills 0,75 diesel, 150 kr. DC
Dart 0,5 cm3 diesel, ikke tilkørt, 200 kr. Turnling
m. Cox Black Widow, 200 kr. 05-65 82 54
(Hans).

Annoncer til Opslagstavlen i nr, 6/85 skal være
os i hænde senest d, 5. november.

56



i.,,.]]]']j.l:],i..]il:!'j]...'.
'I ...-r.ltrå.: :i.,.,,..:@-irt: ." r.,rr ,,. :.... ..

Anselmo Zeri vandt wakefield. Billedet er taget
af Bjarne Jørgensen ved VM i år.

med en 220 sek. start med en Wake Up, der dog
mistede nogle sekunder ved at lande i et træ.

Søndag blæste det op i løbet af 1. periode,
hvor arrangørerne dog fastholdt 4 min.-starten,
selvom kun dn i hver klasse havde fuld tid - i
FIA Cenny Breeman og i FIB Jef Hacken. I
slutningen af l periode begyndte termikken at
gøre sig gældende, så 12 mand i FIA og Jef Hac-
ken og undertegnede fløj 4 min. Jeg anvendte
min begynder-wakefield, som jeg ellers havde
gemt i kassen til VM. Mange modeller - bl.a.
rnin - blev ikke fundet efter denne start, da de
fløj ind i en afspærret narurpark med bl.a. en del
tætte, laYe,eranberoksninger. En eflersogning
efier konkurrencen med en mororglider s<aif.-Je
en del modelier ril veje - do,s ikk: -i::' --_::_:.

Vejret udanede ril krafiig r:::. --;.'-:-::.::::
LI .:. .:r -- :-.-- -'Ui. .:.i:.-.\::,:-:1.:::::-::::3:::_
række heje ::=::. F:-i. .t;t::.,,of"i'Jir.
o_s bedr:. ;r:t j:g i-i ei par elendige saner med
min \\'ake Up, der ikke er begejstret for kraftig
vind. FIB blev vundet af Anselmo Zeri fra Hol-
land kun 5 sek. foran Jef Hacken. Frank blev nr.
8, Kristian nr. 6 og jeg nr. 5 - nok til at placere
os som nr. 4 i konkurrencen for klubhold, hvor
der deltog 12 hold.

Desværre var der ikke megen tid til at se på
andres modeller under selve konkurrencen, men
vi så en del til de hollandske wakefields, der steg
meget imponerende - de fleste med automatisk
propelstart. Især havde Zeri og Jef Hacken me-
get velflyiende modeller.

Konkurrencen var velorganiseret med et tidta-
gerhold til hver 5 deltagere. På trods af den lidt
dårlige plaos v - det en god og hyggelig konkur-
rence med bi.å. >social evening< i restauranten
lørdag aften. Konkurrencen kan anbefales - vi
tager i alt fald derned igen næste år, hvis det kan
arrangeres, Erik Knudsen

FIA: l. F. Richer, F, 1280 sek.,2. E. J. Krouwel, NL, 1255 sek.,
3. Cenny Breeman, NL, 1196 sek.,4. W. cerlach, D, ll93 sek.,
5. F. Wilkening, D, 1l89sek., 6. M. Fantham, cB, lt86sek., 7.
C. van der Ven, NL, I 140 sek., 8. S. Rumpp, D, I 12 I sel., 9. Su-
zanne Schmitt, D, I 120 sek., 10. p. Dorn, F, lO98 sek. FIB: t.
A. Zeri, NL, 1273 sek., 2. Jef Hacken, NL, 1268 sek., 3. p. Ruij_
ter, NL, ll58 sek.,4. Arno Hacken, NL, ll34 sek.,5. E.ik
Knudsen, DK, 1090 sek.,6. Kristian Andersen, DK, 1063 sek., ?_

Th. Andre, NL, lO49 sek., 8. Frank Dahlin, DK, 1028 sek.,9. S.
Marriot, C8,887 sek., lO. U. Sommerfeld, D, g5l sek. FIH: l.
M. Poussard, F, ?90 sek.,2. M. Aarts, NL,693 sek.,3. R. Ribe-
rolle, F, 690 sek., 4. c. Madelin, cB, 672 sek., 5. M. van Dijk,
NL,616 sek. Flc: l. Nf. Dilly, GB, 5?l sek.,2. B. Brand, F,5lO
sek., 3. I. Kaynes, C8,497 sek.,4. H. Sommerfeld, D,439 sek.,
5. K. Behr. D.65 sek.

- '. 13/10 KM 85, København, alle klasser

ffi Til udtagelse i klasse F2D tæller Windy pokalen,
- . Limfjordsslaget, Hedeslaget, DM oe KM.

Konkurrencekalender
6/10 Høst Vest, Ålborg, alle klasse undta-

gen F2D

Materialer/tegninger fra
unionen
Transfers, pr. stk. .......................... kr.
Transfers, pr. l0 stk. ....................... kr.
Transfers, pr. 100 stk. ..................... kr.
Trøje m. bomærke, voksen størrelse ... kr.
Trøje m. bomærke, barnestørrelse . ..... kr.
Stofmærke, pr. stk. ........................ kr.
Tegninger:

1

16,-
140,-
70,-
50,-
11

Coyote, begyndermodel 1,5-1,8 cm3 .... kr. 20,-
Focus, speed,2,5 cm3 ......... kr. 20,-
Focusjunior, stunt 2,5-4,5 cmr .......... kr. 20,-
Starlett stunt, 6 cm' .. . . ...... . kr. 30,-
Pirat, stunt,6-8 cm' ......... kr. 30,-
Filur, begyndermodel,2,5 cm3 ........... kr. 10,-
Tangent I, mouse-racer kr. 20,-
Klotz Junior, team-race kr. 20,-
Dominator combattræner kr. 20,-
Diesella, dieselcombat . kr. 20,-
Boomy, dieselcombat .. kr. 20,-
Spiril, 0,8 cm'combat . kr. 20,-
Lil'Quickie, Good-Year kr. 20,-
SpeedyGonzales,2,5-3,5 cm3 stunt ..... kr. 20,-
FokkerDVII, dobbeltdækker,6cm, .. kr. 20,-
Zero, profilkskalamodel, 2,5 cm3 ....... kr. 20,-

Betaling skal ske over unionens postgirokonto
rr. 5 lO 87 69. Br.stillingen kan angives på gi-
:::.--:: -:.-::'i. n. i'::;:.

Kontaktadresse
Modelflyveklubben Kjovens kontaktmand Dan
Hune har telefon. Det fremgik ikke af klubli-
sten, der blev bragt i Modelflyve Nyt nr. 3,/85.
Men her er det: 0l-71 51 27.

Cl-redaktørens hjertesuk
Som det vil være læserne bekendt, så har der i et
stykke. tid manglet linestyringsstof i Modelflyve
Nyt. Arsagerne hertil er mange, men den væ-
sentligste er nok, at du ikke skriver til bladet -om du ikke selv vil fortælle noget, så kunne du
da spørge om noget. En anden del af problemet
er, at hvis man læser samtlige numre af Model-
flyve Nyt, ja, så vil man opdage, at næsten alle
grundlæggende ting i linestyret modelflyvning er
blevet beskrevet, og der er jo blandt andet en vis
uvilje mod at gentage sig selv.

En anden ting, som desværre mangler, er no-
get om al den flyvning, der foregår rundt om-
kring uden for Linestyrings-Unionens område.
Fra tid til anden høres rygter om, at der flyves
her eller der, men det bliver aldrig til andet end
rygter. Det ville være meget spændende for alle,
såfremt vi her i Modelflyve Nyt kunne læse om
nogle af de ting, som sker i modelflyvekredse
rundt omkring.

Sidst men ikke mindst har linestyringsstoffet
manglet noget i retning af oplevelse og fornøjel-
se ved at flyve linestyret modelflyvning, enten
det nu er i konkurrencer eller ikke. Dette er ikke
fordi fornøjelsen mangler, for så ville jo ingen

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og F6d6ration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 145,-kr.
for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en
af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Neermere oplysninger herom fås fra
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen
Østergårds A116 28, 2500 Valby
Tlf. 01-30 05 5l

Bestyrelse iøvrigt:
Combatpilot Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.tv., 2450 Kbh.
SV
Tlf. 0t-46 28 U
Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Tlf . u-t1 66 62

Combatpilot Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær,
5700 Svendborg
Ttf. 09-22 70 92

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 51 0l
Modelflyver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabr and
Tlf.06-26 13 53

Combatpilot Benny Furbo
Samsørej 2, 7400 Herning
Tlf .0't-22 50 89

T,/r-GlY-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtilften 33, 9280 Storvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat :

Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf. 01-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7 4A0 Herning
Ttf.07-22 s0 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03-62 68 37

flyve det, men det har måske ikke tydeligt nok
fremgået af de artikler, som er bragt. Tænk på,
hvad du gerne vil læse om, og find så ud af, om
du ikke også kunne skrive noget.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe
til linestyringsredaktøren (det er mig) og få en lil-
le snak om dine ideer.

Tænk - og så afsted til telefon eller papir!
Benny Furbo, ry. 07-22 50 89

':;;g,k$'**q' : '

. ..,i . ... i'.].Y
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Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F6d6ration Aeronautique I nternationale.
Arskontingentet for juniormedlemmer er
95 kr., for seniormedlemmer 230 kr. Ind-
meldelse sker ved at indbetale kontingen-
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
Cårdhøjen I,
4690 Haslev
Tlf. 03-69 51 88

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Tlf . 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Provsteløkken lD, 5200 Odense V

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen
Thorsgade 46E' 4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.01-81 81 28.
Ciro: 7 13 95 35.

Konkurrencekalender
6/10 HøstkonkurrenceØst,Hillerød,

kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

13/10 OM-F's klubmesterskab i klasse A,
St. Højstrup, Odense, kontakt Claus
Bo Jørgensen, 09-12 36 95

2'7/10 Høstkonkurrence Vest, Otterup,
kontakt Finn Bjerre, 09-15 85 77

3/11 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
(Hillerød) og Vest (decentraliseret)

16-1'7 /ll Landsmøde, Århus,
kontakt Ole V. Pedersen,06-10 19 86

24/ll Sidste flyvedag, OM-F, St. Højstrup,
Odense, kontakt Claus Bo Jørgensen,
09-t2 36 95

30/ll Indendørskonkurrence, Helsingør,
kontakt Carl-Age Andersen, 02-10 04
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l/12 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
(Hillerød) og Vest (decentraliseret)

Landsmøde i Fritflyvnings-
unionen d. 16-17l11-85
Hermed indkaldes til landsmøde i Fritflyvnings-
unionen d. 16.-17. november på Lystrup Skole i
det nordlige Århus.

Alle unionens medlemmer kan deltage i lands-
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mødet, introduktionsmedlemmer har dog ikke
stemmeret.

Dagsorden ifølge unionens love.
Forslag fra medlemmerne skal sendes skrift-

ligt til formanden, så de er fremme senest l0 da-
ge før landsmødet; forslag til lovændringer dog
senest 6 uger før mødet.

Mødet begynder kl. 14.00 og forventes afslut-
tet søndag kl. 13.00. Sjællænderne anbefales at
benytte Kalundborg-Århus-færgen med an-
komst lørdag kl. 12.15; afrejse søndag kl. 15.20.
Det er ikke noget problem at få transport fra
færgen til Lystrup (bus-linie 90), så det kan ikke
betale sig at tage bil med færgen.

Ligesom sidste år vil vi ud over det egentlige
møde sammensætte et program af foredrag, de-
monstrationer mm. --denne gang håber vi at få
nogle af de skrappe eksperter til at fortælle om
deres nyeste modeller og byggemetoder. Ideer til
andre aktiviteter er stadig velkomne.

Den praktiske side af arrangementet står Ole
V. Pedersen og Poul Erik Christensen for. Vi får
rådighed over to lokaler - mødelokale og sove-

rum - og et køkken.
Der bliver serveret tre måltider under lands-

mødet - varm mad lørdag aften, morgenmad
og frokost søndag. For at få mad skal man til-
melde sig - prisen bliver rimelig.

Sidst i oktober udsendes en komplet indbydel-
se med dagsorden, komplet program, besked om
tilmelding til bespisning og nøjagtig besked om,
hvordan man finder Lystrup skole.

Bestyrelsen håber, at vi også i år får et vellyk-
ket landsmøde, og at så mange som muligt af
unionens medlemmer møder op.

Indendørsfronten
Bortset fra et stæ\'ne i Frcdcricia i rin:er cr der
ikke fore,sået noget ,som helst med indendørs. Et
>Flv for fun(-slæ\ne i Flensborg llk kun to til-
meldinger, der et par dage før stævnet blev truk-
ket tilbage igen.

Så har der været arbejdet lidt i krogene med at
arrangere et indendørs-DM, men i skrivende
stund ser det desværre ud til, at det ikke bliver til
noget.

Det eneste positive er Jørgen Korsgaards ener-
giskc indsrt- ;l!c .i: r;rri.:r.ll:-r.i:r:r. -l-: :r:. l:.r:
or er 10 abolncnl;: : i-i ,::',i:. B:c. = -:: :.-.- r.:-
den :iromm:r ind :i, hen ::r:o o:i1:;l;igr;. ieg-
ninger, byggetips mm. - og sa er det jo let at
være redak!ør! Nummer 3/85 udkommer til
november, og hvis man ikke allerede ved det, så

koster et årsabonnement på tre numre kr. 45,-.
Bladet forsøger på ingen måde at konkurrere
med Modelflyve Nyt, men det er absolut nød-
vendigt, hvis man rigtig vil gøre noget rcd in-
dendørsflyvningen.

VM i indendørs er næste gan-ø i England -
Cardington - og afholdes formentlig 22.-25.

august 1986. Forberedelserne er allerede i fuld
gang med Laurie Barr i spidsen. Det r il r ære næ-

sten for dårligt. om ri ikke denne gang kunne
stille med fuldt hold. og cier går da også rygter
om, at enkelte er begl'ndt ai b1g,ee de store FID
mikrofilmmodeller. I Cardington afholdes der

næste år et to-dages stær'ne den tredie weekend i
maj, og det ville måske r'ære en god id6 med en

træningstur derover som et led i forberedelserne
til vM.

I England har man i år ved >low-ceiling< kon-
kurrencer, altså i almindelige haller, forsøgt no-
get nlt med Easy-B-klassen og med chuckglider-
ne. For at gøre afstanden mellem begyndere og

eksperter mindre i Easy-B har man begrænset

flyvetiden til syv minutter, hvis man flyver med

normal gummivægt (fuld motor), hvorimod
flyvetiden er ubegrænset, når man kun bruger
0,6 gram gummi, dvs. faktisk en halv motor. Det

Tont O.rager nøjedes ikke nted al sende
nrodellen i luften til NM-85. Han fulgle selv
med et stykke af vejen. Foto: Jens Kristensen.

har givet klassen nye incitamenter, hvilket også
gælder chuckglider, hvor man har begrænset
spændvidden til 33 cm, længden til 33 cm, og
vingearealet må kun være2,2 dm'z. Endelig skal
chuckerne veje mindst 3 gram.

\:L-ctc dan(kc konkurrence er den 30. novem-
-',. ..:- ::..1-:.:, :-.-i'-:t.- : 1l;l.il-or. Kontakt-
nanc ei C:;i: .{nce r:en. }'iit-uo'r;,r i. -1fiil Hel-
singør. \Iød op og sæI lidt tart i tingene. Også
medlemmer fra de andre unioner er velkorrne.

Det er iøvrigt værd at huske på, at reser "s.ing
af sportshaller ofte sker et helt år forud, og det
sker som regel i samarbejde med de lokale
idrætsforeninger og haludvalgene. Er nrn en lo-
kalt anerkendt flyveklub/sportsforening, gives
der som re_sel kommunale tilskud til hal-lejen,
som derred biirer orerkommelig.

Alle der er interesseredc i at flyve indendørs,
kan få hjælp og rejlednin-u r cil ai Lontakte >Mr.
Indoor<, Jørgen Korsgaard:

Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Hand;vritt
Vesttyskland
Tlf. 009-49-4608-6899 (drejes fra Danmark)

Konkurrenc. i rrdhvdelser
6/10: Høstkonkurrence di5lrikt øst
Se indbydelsen i sidste nummer af Modelflyve
Nyt.

13110: OM-F's klubmesterskab i klasse A
Konkurrencen afholdes på St. Højstrup og er

åben for modelflyvere, som ikke er medlem af
OM-F.

Briefing på pladsen kl. 12.00. Derefter afvik-
les 5 perioder i løbet af eftermiddagen, såfremt
vejret tillader det.

ffi
ffi
3.
w
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Oplysning om, hvordan man finder pladsen,
samt om vejret, fås ved henvendelse til Claus Bo
Jørgensen på tlf. 09-12 36 95 om formiddagen.

27l10: Høstkonkurrence Vest
Konkurrencen afholdes på samme plads som
DM 1982 og 1984 blev holdt på.

Mødested: Ved landevejen kl. 9.45, hvor start-
sted og parkeringsplads anvises.

Der flyves alle klasser.
Yderligere oplysninger fra Finn Bjerre, tlf. 09-

15 85 77. Oplysning om vejret kan fås fra Finn
på samme nummer søndag morgen kl. 7.30-8.30.

3,/ll: Jysk mesterskab, Skjern
Der flyves i de seedvanlige klasser, og alle er vel-
komne til at deltage.

Vandrepokalerne kan kun vindes af medlem-
mer af jyske klubber - præmierne af alle.

Startgebyr for seniorer 20 kr. og juniorer l0
kr.

Konkurrencen begynder med briefing kl. 9.45
ved vort sædvanlige mødested. Fra kl. l0 flyves
så 5 starter i l-times perioder.

Nærmere oplysninger hos Erik Knudsen, 07-
35 17 67.

3/ll:. l. distriktskonkurrence Øst og Vest
Første søndag i hver måned - første gang d. 3.
november - flyves den såkaldte distriktskon-
kurrence i begge distrikter.

I distrikt Øst flyves konkurrencen som central
konkurrence, hvor alle samles på markerne ved
Trollesminde eller Favrholm uden for Hillerød
og laver deres starter samlet i perioder.

I distrikt Vest flyves konkurrencen decentrali-
seret, dvs. at man indsender de resultater, man
har fløjet, til distriktslederen, som så fører en re-
sultatliste og offentliggør den i Modelflyve Nyt.

Distriktskonkurrenccrnc er 5-starts konkur-
rencer med normai mar-:ic. I Hiilcrod starter
konkuriencen kl. 10 - i ciistnkr Vesr ma nan
:elv besremme iidspunkrer - blor skal aile srar-
ter foretages om søndagen.

Der flyves alle klasser.

24111: Sidste flyvedag i OM-F
Denne traditionelle OM-F-konkurrence er åben
for alle modelflyvere. Der flyves alle stille klas-
ser, og det foregår på St. Højstrup lidt vest for
Odense.

Der er briefing kl. 12.00.
Ycir-ligere onll'sninger lre Cl:ur. i3o .itrr.:;lt-

sen, tlf. 09-i2 _16 9_<.

30/11: Indendørskonkurrence i Helsingør
Kontakt venligsr Carl-.{ge Andersen for nærme-
re oplysninger om denne konkurrence, tlf. 02-10
04 55.

l,/12: Distriktskonkurrence i Øst og Yest
Anden distriktskonkurrence i vintersæsonen
85/86. Se iøvrigt omtalen ovenfor.

Bern International
Den schweiziske aeroklub . - Modellfluggruppe
Bern indbyder fi! en i"t.'ri1i6nal konkurrence
ca. 15 km syd for Bern ci, 2. og 3. november i år.
Der flyves de tre almindelige FAl-klasser samt
Coupe d'Hiver med 100 grams minimums-vægt.

Interesserede kan rekvirere yderligere oplys-
ninger - eller tilmelde sig hos:

H. R. Messerli
Restaurant Adler
3127 Mthlethurnen
Schweiz

Sidste rettidige frist for tilmelding er d. 25. okto-
ber.

å
I

RC rb unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Fdd€ration Aero-
nautique Internationale. Arskontingen-
tet er kr. 170,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), Gejsingvej
56, 6ffi Lunderskov, tlf. 05-58 58

83, bankbestyrer Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), direk-
tør Erik Jepsen, KFK, tandlæge
Bjørn Krogh, NFK, John Lorentzen,
AMC, programmør Preben Nør-
holm, Midtjysk Mfk., fuldmægtig
Ole Wendelboe, RFK.

Sportsudvalget:
Programmør Preben Nørholm,
Godthåbsvej ?, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Ingeniør Per Andreasen
Tambosundvej 33, 9220 Aalborg
Tlf. 08-15 74 60.

Svævemodeller
Ingeniør Hans R. Grønne
Lenesvej 9, 3. th., 8220 Brabrand
Tif. 0G?5 00 67.

Skalamodeller
Dyrlæge Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tlf. 08-63 40 40.

Helikoptermodeller
Rasmus P. Thorsen
Nørregade 25, 4970 Rødby
Tll. 03-90 21 27 .

Hobbl -udr alset
Jørgen Peiersen
Anemonevej 26, 3650 Ølsr5kke
Tlf. 02-17 61 10.

Flyveplads-udvalget
Bankbestyrer Flemming Pedersen
Holdgårdsvej 38,7260 Sdr. Omme
Tlf. 05-34 18 33

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf , M-22 tr 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
3400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 6s.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

Repræsentantskabsmødet 1985
Repræsentantskabsmødet afholdes den 2'l/10
1985 i Nyborg. Indbydelse vil blive fremsendt i
form af en kluborientering, så du skal spørge i
din klub for nærmere oplysning.

Nye kontaktadresser
ModeAlyveklubben F16 Rougsø har fået ny kon-
taktadresse, nemlig v. Jon Løndal, Marienborg-
vej 2, 8961 Allingåbro, tlf. 06-48 67 69.

Holbæk Modelflyveklub har fået nyt kontakr
tlf. nr.: Preben Davidsen, tlf. 03-43 38 04.

Nordsjællands Fjernstyringskluå's kontakt-
adresse er ændret til: Hans Jørgen Andersen,
Grønttorv 27,25C0 Valby. Tlf. uændret.

A-certifikater
581 ole Lindhardt, NFK
582 Carsten Jørgensen, Vestsjællands RC
583 Søren Bolet, Hjørring Mfk.
584 Ole Skou Hansen, Den Røde Baron
585 Lars Amstrup Møller
586 Hans Jørgen Ejlersen, Sydfyns Mfk.
587 Jørgen Tønnesen, NFK
588 Ove Bottelet, NFK
589 Kurt Borst Hansen, Kolding RC
590 Erik Briichle, MMF
591 Sven-Erik Justesen, MMF
593 Klaus Hansen
594 Ulrik Hansen
595 Jørgen Dunch
596 Tommy Persson, NFK
597 Henning Clausen, Haderslev RC
598 Thomas Roaldtsen, Grenaa Mfk.
599 Richard Pedersen, Esbjerg Mfk.
600 Peter Mogensen, Viborg RC
601 Oluf E. Hansen, Esbjerg Mfk.
602 Jan V. Pedersen, Esbjerg Mfk.
603 Eigil N. Hansen, Esbjerg Mfk.
604 Henrik Abrahamsen, Den Røde Baron

Svæve-diplomer
A-diplomer
023 Klaus Petersen, SMSK
024 Torben Dam, Falcon

B-diplomer
010 Klaus Petersen, SMSK
0ll Poul C. Madsen, Esbjerg Mfk.
012 Hans E. Hansen, Frederikshavn Mfk.

Nyt fra styringsgruppen
for svævemodeller

Landsholdsudtagelse
Årets F3B-højstarts-konkurrencer er nu alle af-
viklet, og vi iler derfor med at bringe de sam-
menregnede resultater, som du kan se nedenfor.

Skrænt-folket mangler i skrivende stund end-
nu to konkurrencer, så de må have tålmodighed
indtil næste nummer for at få den foreløbige stil-
ling for udtagelse til NM-86.

I næste nummer vil den endelige stilling i Po-
kalkampen kunne ses.
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11. Jan Abel
12. Erik Dahl Christensen .............
13. Orla Abildgren ......................
(l): 2 konkurrencer
(2): I konkurrence

Stillingen er baseret på de tre i efteråret 85 af-
holdte konkurrencer. Foråret 86's konkurrencer
indtil 15,26-86 tæller også med i den endelige stil-
ling, som beregnes som summen af pilotens tre
bedste vægtede resultater i konkurrencer afholdt
i perioden l616-85 ril 15/6-86.

Foreløbig udtagelsesliste til VM-E7 i F3B
l. Karsten Jeppesen ....................... 593 I pt.
2. Peter MikkeIsen ......................... 5916 pt.
3. Peter Juhl Christensen 5538 pt.
4. Kjeld Sørensen ......5505 pt.
5. Niels-Ejnar Rasmussen 5308 pt.
6. Morten Juhl Christensen . .... . . ....... 5280 pt.
7. Torben Rasmussen 51982 pt.
8. Orla Abildgren ................ ...... 4342 pt. (l)
9. Poul Madsen ..... 3842 pt. (1)

10. Leif Mikkelsen .............. ........ 317 4 pt. (2)
(l): 5 konkurrencer
(2): 4 konkurrencer

Stillingen er baseret på pilotens 6 bedste væg-
tede resultager af de i 1985 7 afholdte konkur-
rencer.

Den endelige stilling beregnes på grundlag af
samtlige udtagelseskonkurrencer i perioden 1/1-
85 til 31l12-86.

Nyt fra
Hobbyudvalgel

Videofilm til udlejning
RC-unionens Hobbyudvalg har indsamlet video-
film omhandlende flyvning, modelflyvning og
især flyvning med radiostyrede modeller. Disse
videofilm (kun i VHS-format) udlånes gratis til
klubber, der cr tilmcldt RC-r'rinrr.'r:.

I-:li::-::- .,...:.- l:. -l - - ::-:
.xll lrrl.:-:-. i: \.-::J::.J. :::l:-.i,.--: :-.
.lr Iil:3i ii;.1-:llli::: : :r KL - -n:.r:.3:: ..\ :. :;:::.i
senesi i-1 ciage iør lånedato. Andre foreninger og
klubber end de førnævnte kan låne filmene mod
at betale et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-.

Det er dog således, at klubberne under RC-
unionen har fortrinsret ved lån af videofilmene,
og andre foreninger kan derfor få ændret dere:
lånebestilling.

Videofilmene findes kun i VHS-Iornal. Krali-
teten varierer en del, men dcr cr mr..ji ai mo-
delflyvning at se og direrse inspiraiion ar hente.
Husk nu: Filmene er primært ril anrendelse for
RC-unionens medlemmer os rii sireiris kunne
anvendes på klubaftener.

RC-unionens Hobbludralg forsøger at stable
et video-bibliotek på benene. cier på alsidig måde
dækker vores hobb1. Der er mange praktiske
problemer vedr. indspilning, overspilning, redi-
gering osv. af videomaterialet, så Hobbyudval-
get vil meget gerne i forbindelse med personer,

der kan hjælpe. Ring til Benny Steen Nielsen,
tlf. 0t-53 60 14 (afien).

1562 pt. (l) Herunder følger en liste over RC-unionens vi-
1l 16 pt. (l) deofilm i VHS-format. Udlån gennem sekreta-
964pt. (2\ riatet:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . M-22 63 19.

RC -un i onens v id e ofi lm I is t e,

september 1985
l. Segelflugparadies Teck

)

3.

s

11.

6.

7.

8.

9.

t3.

t4.

RC-sv:evemodeller, skræntfl yvning.
60 min. Tysk tale.

Grosflugtag Ramstein E3

Flyshow, opvisning med bl.a. Red Arrows
og de hollandske Grasshoppers.
60 min. Tysk tale.

Modellshow Dortmund E4

Udstilling af alle typer RC-fly.
52 min. Tysk tale.

Luftzirkus Harsewinkel 84
RC-flyshow, alle typer RC-modeller.
50 min. Tysk tale.

Modell-Helikopter-Præsentation
RC-helikopterfilm med flyvning og de-
monstration.
32 min. Tysk tale.

Flugzeug Modellbau
Hobbymodeludstilling Dortmund 83, bl.a.
RC-fly, skala- og semiskalamodeller samt
andre modelhobbies.
43 min. Tysk tale.

Turbo Fan
Videofilm der omhandler flyvning og kon-
struktion al RC-ll1 med lan (impeller)
driit.
60 min. Engelsk tale.

Barkaby E4

Film fra Nordens største RC-fly skalatræf
Æle typer skalamodeller i populærskala-
klassen.
60 min. Svensk tale.

Haderslev RC Show tS
RC-tl1 sho*, alle typer RC-modeller.
135 mi:r. Dan-rk tale.

\{odell: grlnd Illurion:
Si:ala;:..t:ii;: - lidiosi)rede. iin.5tyrede,
fritt'i1i ende.
45 min. Engelsk tale.

Memphisbelle, Fight for the Sky
Flyfilm nr. 1. B-24 Liberator samt kamp-
optagelser fra anden verdenskrig.
38 min. Engelsk tale.

Thunderbolt, Desert Bonanza
Fllrilm nr. 2. P-47 Thunderbolt jager og
beso_s lrers US .-\ir Forcc' ørkenflydepot.
4O min. Engelsk raie.

The Battle of Britain
Flyfilm 9. Slaget om England, anden ver-
denskrig.
40 min. Engelsk tale.

Spitfire
Flyfilm 14. Spitfire'ns historie samt flyve-
opvisning med en Mk. IX.
59 min. Engelsk tale.

Holbæk RC-miniflttræf E4

Flyvning med små RC-modeller.
Filmen er ikke redigeret, ca. 30 min.

Jumbofllrning
Flyvning med RC-stormodeller. Dansk.
Filmen er ikke redigeret, ca. 30 min.

Kombi nr. I
Harsewinkel 84, Barkaby 84, RC-film.
110 min. Tysk. Svensk tale.

>For<< Mikkelsen kaster Peter Mikkelsens
Optima-modifikation ved drets DM. Billedet er
taget af Kirsten Dyhrberg.

Udtagelsesliste til EM-19E6 i F3B:
l. Peter Mikkelsen ......................... 5989 pt.
2. Karsten Jeppesen ... 5984 pt.
3. Kjeld Sørensen ...... 5852 pt.
4. OrlaAbildgren ............... 5615 pt.
5. Peter Juhl Christensen ................. 5538 pt.
6. Niels-Ejnar Rasmussen 5380 pt.
7. Morten Juhl Christensen .............. 5324p|.
8. Torben Rasmussen . 5192 pi.
9. Poul Madsen ......... {9-15 pl.

10. Leif Mikkelsen .............. .1628 pr.
11. Jan Abel .{103 pr.
12. Peder Laursen .......:ll0l pt.
13. Erik Dahl Christensen .................4086 pt.
14. Hans R. Crønne .....3927 pl.
15. John Rasmussen .... 3883 pt.

Rækkefølgen er baseret på udtagelsesperioden
I / l -84 til 3l/ 12-85. Der har i denne periode væ-
ret afholdt l3 F3B-konkurrencer, og pilotens 6
bedste >vægtede< resultater tæller.

Foreløbig udtagelsesliste til NM 1986 F3B
l. Peter Mikkelsen ......................... 291 9 pt.
2. Karsten Jeppesen ............. .......... 2912 pL

3. Niels-Ejnar Rasmussen 2727 pt.
4. Peter Juhl Christensen ................. 2696pt.
5. Torben Rasmussen .2645 pt.
6. Morten Juhl ............. 2567 pt.
7. John Rasmussen ............. 2461 pt.
8. Hans Hansen ........2034pt.
9. Kjeld Sørensen .. 1833 pt. (1)

10. LeifMikkelsen ...................... 1815 pt. (l)

Officiel stævnekalender

15.

16.

Dato Stævne, oplysninger, kontaktmand

5-6/10 Helikopter-seminar, Kroager, K. H. Nielsen, 05-88 54 54

6/10 NFK Open skrænt, NFK, Bjørn Krogh, 02-18 70 94, UT: NM 86, SP
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Webra firtaktsmotorer
T4-40, 6,5 cm3,0,61 HK
T4-60, 10 cm3, 0,90 HK
T4-80, 13 cm3, 1,15 HK
2.000-1 1.000 omdr./min.
Webra's store program i motorer indehol-
der f.eks. også Webra Speed 61RC Long
Stroke, der yder 1,8 HK ved 't3.000 omdr. i

minuttet.

Flyv ultralight med
Webra's Ultra Boy 40
Den rigtige konstruktion og den rigtige
størrelse:
* Spændvidde 1.900 mm
* Længde 1.200 mm
* Vægt f lyveklar ca. 2.650 gram
* Dobbelt wire-træk på højde/sideror

- præcis styring!
* Stiv konstruktion i aluminiumsrør.

Carrera hedder nu Air Jet
så kan vi igen levere carrera modeller, som nu hedder Air Jet Modelltechnik. Følgende
modeller er nu på lager: Trimmy, ASW 17, Favorit, Saglffa ogTrainer. Omkring 20. okto-
ber kan desuden leveres: SB10 3,20 m/5,06 m, ASW 17 (3,20 m ribbevinge), Trico 2002,
Draco 3002 og Schirokko.

Maxieraft
- Det rigtige håndværktøj. Yi lagerlører det komplette program!
Vi henviser til nærmeste forhandler på tlf. 06-62 70 77.

lmport: JOHN VESTERGAARD, 8800 Viborg, tll.06.6270 77

Webra Ultra Boy 40 er en ideel model til
Webra T4-40 eller Webra Speed 28 RC.

I

\ .*-

utrffi
,*itb'

\cErfi@
M1,0 M1,2 M1,4 M1,6 M
1,7 M 2,0 M 2,5 M 3,0 o.s.v.
Alt i boltevarer, skruer, skiver & møtrik-
ker i stå|, messing, rustfri & nylon.

Pænt udvalg af håndværktøj og file
til modelbygning.

Send kr. 5,00 i løse frimærker og få til-
sendt katalog.

SARSCI| IIAilllEI. & HllBBY
Svend Storgaard

Maj A116 138, 2730 Herlev
02.91 90 91 - Giro 1 74 96 17

SCHLUTER HELIKOPTERE

SUPERIOR - Rotordiameter 1.400 mm,
bladbredde 65 mm, kollektiv pitch, autoro"
taiion. rnotor 10 cm3.
Pris uden motor. flernstyring og
lyddæmper .......... kr.5.325,00

HELI.STAR - Rotordiameter 1.320 mm,
bladbredde 65 mm. kollektiv pitch. autoro-
tation, motor 10 cmr. vægt f iyveklar ca.4.5-
4,8 kg, velegnet for begyndere. kan evt. se
nere monteres med krop.
Pris uden motor. fjernstyring og
lyddæmper .......... kr.3.885,00

CHAMPION - Kunstflyvningshelikopter,
rotordiameter 1.400 mm, bladbredde 65
mm, kollektiv pitch, autorotation, motor 10
cm3, vægt flyveklar ca. 4,4 kg.
Pris uden motor, fjernstyring og

BK '117 GFK krop - Passer til Bell 222,
Heli-Star, Champion og Superior.
Pris incl. 45o vinkeldrev

LONG RANGER GFK krop - Passer til Bett
222, Heli-Star, Champion og Superior.
Pris ................ ....... kr.1.325,00

HELIKOPTER-MOTOR SHC 10 med speciat-
krumtap, svinghjul med blæser, stor køle-
top og TN-karburator. Fås som ABC.motor
eller med ring.
Pris ................ ....... kr.1.624,50

lyddæmper .......... kr.4.675,00 til halerotor.... ....... kr. 1.625,00

SchlIter reservedele er på lager.

QATRONIC, Ktøvervænget 26, S93S Bagenkop.
Telefon 09.56 14 67, elter kl. 18.00:09-56 19 24
Der tages forbehold for trykfejl og større kursjusteringer.



JS teknik tilbyder
ELEKTRONIK
til f ly, 5sn6., og modtager, f.eks.:
Allader til sender
og modtager kr. 178,00
Akkukonlrol . kr. 56,00
Mini nstroblys(( .................... kr. 85,00
Autopilot ...... kr. 174,00

LADERE
Vi har mange forskellige ladere, bl.a.:
Multilader til kr.224,OO

LIM
Cyanolit,20 gram til ..... kun kr. 43,50
Cyanolit,3 gram til ................ kr. 17,50

VÆRKTøJ
Bl.a. X-ACTO's hobbyknive af høj kva-
litet.

STARTKASSE.UDSTYR
El-startere tra 375,- ti I ......... kr. 470,00
Power-panel, almindeligt ... kr. 250,00
Power.panel, de luxe ........... kr.410,00
Akku, tør, vedligeholdelsesf ri,
12 volt, 6 Ah .......................... kr. 294,00

STILBAR PROPEL
Til forbrændings- og el-motor,
pris ................ kr.267,00

Læs om disse ting og vores øvrige
program al tilbehør og elektrcnik til
modelhobby i vores katalog.

Dette er forlsat gratis, men er ble-
vet tykkere, og portoen er stegef,
hvorfor vi desværre må bede om 5,00
kr. i f rimærker til dækning af porto.

Uglevang 52, 1.,3450 Allerød

02-27 55 51

Tegninger
Fra 1940 - 1960

til skalamodeller i skala 1:25 samt
fritllyvende modeller

/:
_=_

F.eks.: SAAB 818, 817, J21, J22,3a-
trr, A32 Lansen, J35 Draken, Catali-
na, Klemm 35, DC-s, Scandia, Mos-
quito, Mustang m.f l.

Byggesæt, materialer, motorer mm.
Rekvirer prisliste!

CENTO
C. E. Truedsson, P. O. Box 17541

5.200 10 Malmii, Sverige
Tel. 040-15 16 43 (i Sverise)

Leif O. Moftensen Hobby

Futaba FP.4LG - 4-kanal RC-sæt i kunst-
stof kabinet med bærehåndtag, semi open
gimbal styrepinde, let udskifteligt krystal.
Kan let forsynes med NO-akkus (FBPK-4).
Pris uden servoer ...... kr.910,.

Futaba FP-2PJ Økonomiudgave af
Dpistol-senderu. 2 kanaler, ny stilbar anten-
ne, ny type måleinstrument i senderen, let
udskifteligt krystal, aluminiumsrat med
gummibelægning. Flere trim-muligheder.
Pris uden servoer ...... kr.630,.

Futaba PCM 512 Conquest er nu på lager.
S-kanals POM-sender på 35 MHz-båndet. 5-

kanals mini-modtager. Dual-rate på to ka-
naler. ATL på motorkontrol. Servo-rever-
sering på alle kanaler. Kan udbygges til NC-
akku-drift. Afbryder med lysdiode. 8-dels
antenne. Styrestik justerbare i længde og
spænding. Stort måleinstrument. Smart
aluminiumskabinet med bærehåndtag i me-
tal.

Fabrikspakningen indeholder: Sender,
modtager, 3 servoer FP-S.128, afbryder til
modtager, batterikasse til modtager, 2 FM
krystaller, monteringstilbehør til servoer.
Ring om prisen!

RC-modeller

Kadet Mark ll, spændvidde 1450 mm. Mo-
tor: 4,1-6,5 cm3 ................ kr.730,-

Kobra, spændvidde 1143 mm. Motor: 3,2-5,7
cm3 ................ kr.585,-

Piper Cub J-3, spændvidde 1803 mm. Mo-
tor: 4,1-6,5 cm3 ................ kr.780,.

I -,:3ru-rqEs"_å{+
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Kougar. spændvidde 1270 mm. Motor:
6.5-8,5 cm3 kr.780,.

Riser - 2 meter RO-svævemodel. Let at
bygge og med gode flyveegenskaber. Vel-
egnet for begyndere. Spændvidde 198 cm,
kan f lyves med to kanaler. Læs testen i Mo-
delf lyve Nyt 4/83. Pris ....................... kr.395,-

Tilbehør til højstart
Højstartsgummi ..............,.... kr. 165,-
Faldskærm Y7. 7O;
Spiral-jordspyd ..................... kr. 48,-

Vi leverer alt til undervisningsbtug. Ring el-
Ier skriv elter vores prislisle over byggesæt,
motorcr, brændstof, vætktøi og løsdele.
Altid over 50 bygge>æt på lage4 der er vel'
egnet til undervisning"-, .u.

LEIF O. MORTEN9EN HOBBY
Nørremarksvei 61

DK-9270 Klarup
Telefon 08-31 94 1.-
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandag-fredag kl. 16.00-18.00
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Graupner-tilbud
Servo C505, 3230 cmg, 0,'15 sek./4Oo,
før318 kr. nu kun kr.198,00
PCM-anlægget FM6014/PCM 18 kos-
ter hos os ................nu kun kr.3.500,.
Desuden giver vi +2Oo/o på moduler
ved køb samtidig med anlægget.
OBS: 15 måneders garanti!

Graupner Trend 1,5 m træner-model
med krængeror samt fittings som
f.eks. hlul, link, understel mm. sæl-
ges sammen med OS FP35 motor og
RG-anlæg FM1008 incl. to C505 ser-
voer til en pris langt under den vejle-
dende på 3.412,- ..... nu kun kr.2.200,-
2-meter svæver Beta med 2-kanals
40 MHz radioanlæg incl. to servoer,
lørkr.1.923,-........... nu kun kr. 1.298,-
Samme model med 27 MHz anlæg
koster ...................... nu kun kr. 1.248,.
OBS: Tilbuddene gælder kun så læn-
ge lager haves.

Ring og lå llere line tilbud!

Hobbykælderen
v. Jørn Pedersen

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06-61 08 32

T

I'

t

WINDBAG
fra Flexifold, Holland
,Langsomt og nemt at flyveu

"Staller ikke<
uSelvstabiliserendeu

NYHED i Danmark
Byggesættet indeholder:
* 1,80 meter færdiglavet softwing
* Glasfiber hovedbjælke
* Letvægt aluminium understel
* Aluminrum-støtte til 3 mm kryds-

finer stai:ilisator
* Krydsfiner til beskyttelsesbox for

radio-anlægget
* Styrbart næsehjul oU tilbehør

(3 store understelsh,ul)
* Alle mat"-'' - .,, uockpit
* Dansk byggevejledning

lntroduktionstilbud:
10 stk. WINDBATT uyggesæt å kr.
898,- pr. stk.

Flexilold Hobb' , t. Danmark
flf. 01.65 84 9?

Her finder
du en god
leverandør

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
Tr. 02.65 23 33

Abent hverdaqe 13-17.30, lørdag 9'13.00.

Hele programmet fra

MU LTIPLEX
RC-anlæg - motorer - lly -

skibs.og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06.42 58 14

KSS HOBBY
3C
l'4a.Cag ki.

Futaba.
brændstof
mm.
Ring til
KSS!

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fiernstyring og linestyring.
Alt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi oplylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
Tll.05.61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
T[. 01-14 30 10
Ma., ti. lo, lr. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

Vi har stort udvalg i
BøGER og TIDSSKRIFTER
om fly, biler mm.
Forlang lister.

iEFI ROSENKILDE

ltl o" BAGGERA/s
ppl forlag - boghandel - antikvaiat
KRON-PRINSENS.GADE 3-5. POSTBOKS 2184
l0l7 KøBENHAVI{ K - (01) t5 70 ,14

FUTABA RC-værksted
Har du fejl på din Futaba-radio eller
vil du have den checket, så send
den til det autoriserede værksted.
Vi checker også dine ni-cad-akku'erl

Futaba RC-Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tll. 02-27 64 20

Robbe RC-værksted
Vi udtører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RO-anlæg i

Danmark.

Robbe Servicecenter Danmark
v. Bjørn Nielsen

Gartnervænget 30, 83't0 Tranbjerg
Ttf. 06-29 49 20

Model-Center
Stort udvalg i epoxy og glasf iber,
specielt til modelbygning. Skriv

efter vort katalog! (Vi forstår
engelsk. tysk. italiensk og f ransk).

MODEL.CENTER
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

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.91307, USA

Gælder det tryksager,
så torhør dig hos

A-OFFSET, 7500 Holstebro
Ttf. 07.41 01 00
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COMMANDER
RC-anlægget, der kan oplylde
dine lorventninger
Ønsker du et RC-anlæq, der .....
* er fremtidssikret, det vil sige ikke sakker

bagud, når din erfaring stiger
* prisbilligt kan ombygges til PCM, hvis du på

et tidspunkt måtte ønske det/eller fra starten
leveres i PCM-version

* er enkelt at betjene
* er rimeligt i pris
* har en stor batterikapacitet
* kan udbygges til helikoptersystem (og tilbage

igen ....)

..... Ja, så vil vort nye RC-anlæg bestemt være noget lor dig, idet det har alle disse
laciliteter - og mange flere. Vi oplyser gerne, hvilke forhandlere, der fører dette anlæq.

Commander leveres som 4-kanals
anlæg, der kan udbygges til 7
kanaler. I grundudgaven, der bl.a.
indeholder 1 servo samt sender-og
modtagerakku, har Commander
blandt andet følgende muligheder:
Vendbar servoretning på alle
kanaler - Reduktion til højde- og
krængror.
Derudover kan det udbygges med
kombiswitch, mixer, dual-rate mm.

Commander 35 MHz sæt nr. 25560
Commander 40 MHz sæt nr. 25561
Commander 35 MHz PCM-sæt,
nr. 25564
Commander 35 MHz PCM-sæt.
nr. 25565

I Commander kan følgende
udbygni ngsdele monteres:
Kontakt ind/ud, kort, nr.75697
Kontakt ind/ud, lang, nr.75698
Kontakt ind/ud/ind, kort, nr.75699
Kontakt ind/ud/ind, lang, nr. 75700
Kontakt ind/ud/ind, taste, nr. 75701

Kontakt ind/ud/ind, aflåsning, nr. 75702

Skydepotentiometer, nr. 75709

Udbygningsmodul, allround, nr. 75641
(Med dette modul kan de hyppigst
anvendte mixer-f unktioner opnås)

Udbygningsmodul Helikopter, nr. 75642
(Specialmodul med mixerfunktion til
helikopter)

Kombiswitch, nr. 75602
(Til kombination af f.eks. side- og
krængror)

POM-dekoder, nr.75570
(Til ombygning af sender, hvis man ønsker
PCM-transmission).

*

kan udbygges med kontakter til diverse
formå|, f.eks. reduktion, mixer og meget
andet
er fleksibelt, så udbygningsdele kan
monteres, så de præcis passer til dig
som PCM-anlæg med et tryk på en kontakt
kan omstilles til almindeligt FM-anlæg, så
almindelige modtagere kan anvendes

Vorl leveringsptognm leveres gennem lorhandlere overclt i landet. Har forhandleren ikke den
ønskede vare, kan den skalles hurtigt, Vi henviser geme til nætmesle forhandler'

DMI

Messingvei 46
DK-8900 Randers
Telefon - fra
Danmark: 06-44 75 44
Norge:095 45 6 4475 44


