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Ernupner viser RO-vejen

'åb
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Flere oplysninger og data kan /aeses i

GRAUPNERS nye linie
lkke blot i teknik og elektronik er der sket store forandringer, og
på de felter ligger GRAUPNER nu i spidsen. Billederne ovenfor vi-
ser tydeligt. at GRAUPNER nu også gennemfører en ny og funk-
: o'a isiisk. ensartet linie (,styleu på nudansk) for sine sendere.
l,'1an har forladt den forslidte, firkantede kasseform, der mest le-
der iarkerne hen på et opretstående klaver! Egentlig en besyn-
derlig formgivning for en sender, der jo betjenes nærmere det
vandrette. Men man har undgået et outreret, modepræget og
klodset udseende. Den let opadbøjede form øverst på senderen
er praktisk begrundet for at opnå en korrekt antennestilling (alle
senderne kan iøvrigt udstyres med kort gummiantenne uden brug
af adapter) og en korrekt synsvinkel til instrument og eventuelle
moduler. Nye typer i kommende år vil få samme linie. Og så kan
man også se, at brugeren har valgt topmærket i RCsæt!

For år tilbage var GRAUPNER alt for konservativ med sine RC-
sæt. Man bibeholdt forstokket og stædigt omvendt impuls (så
andre servoer ikke kunne anvendes) og sammenstiknings-modta-

a
I

Herregårdssættet 6014 PCM 18
Herregårdssættet 6014 PCM 18 er nu typegodkendt, men der kan en korl
tid endnu forekomme leveringsproblemer. Sættet er så helt ubetinget
markedets bedste PCM-køb med de f leste og de vigtigste fordele. De er
alle omtalt i annoncen i bladets nr. 4/1984, bl.a.:
1. Modtager (51 x 36 x 21 mm, 38 gram) til 9 servoer
2. 512 trin (steps) mod de fleste konkurrenters kun 128 trin, der giver

Dnervøse(, sitrende servobevægelser
3. Software-program, der kan tilfredsstille alles ønsker
Vejledende listepris er kun ca. 4.0fl) kr. (27, 35 el. 

'10 
MHz).

Herregårdssættet FM 6014
fortsætter successen fra i fjor. Alle moduler er ens til begge typer
Herregårdssæt.
Listepris ulorandret kun ca. 2.400 kr. (27,35 el.40 MHz).

Har du lyst til et Herregårdssæt og vil du vide mere, så send 9 kr. i
frimærker, og vi sender dig den store programmeringshåndbog med over
70 sider oplysninger om anlæggene (tysk tekst).

Proprietærsættet FM 4014
er en af årets nyheder, som vi venter i august. Kan udbygges til 7 servoer
(modtager er til 8 servoer). Teknik som i Herregårdssættet og samme
moduler og software, men lidt færre indbygningsmuligheder (men nok til
de fleste). Kunststof kabinet. Fremhæves kan:
1. Længdeindstillelige styrepinde
2. Eiektronisr dobbelttrim (trirnbare trirnhandtag)
3. FulC S€'/Gr€','€:S€r'rnQ
!. ?':J'a-'re'c"-: :æ<keiøige ;or alie funktioner.
Vejledende listepris kommer under 2.000 kr. (27,35 el. 40 MHz).

)e .e.Cie t,,p,erT1OM FMsss /lll 4 servoe4 og T1014 FMsss (til 7 servoer)
crbehalcies indtil videre i programmet.

Parcelhussættet D4 SSM
(til 2 servoer) er topnyheden fra Nurnberg. Er allerede typegodkendt og
leveringsklar. Af rsmå< anlæg skiller det sig ud fra alle andre bl.a. på
grund af:
1. servoreversering på begge styrepinde
2. flytbart midterpunkUvandring på begge styrepinde
3. Begge styrepinde kan drejes til vandreUlodret bevægelse
4. Ladebøsning i sender med fejlpolings-beskyttelse
5. 1-chip-lV-teknik som i Herregårdssenderne
6. Modtager 27 MHz kun 45x32x21 mm,30 gram (kabelstik i kabinettet)
7. lGleddet teleskopantenne (opbevaring i senderunderside)
8. - men kan også monteres med kort gummiantenne uden adaptor.
De vejledende listepriser ligger kun ubetydeligi over vore andre typer til 2
seryoer (27,35 el.40 MHz).

De kendte typer C4, E4, C6 og EB forbliver indtil videre i programmet.

nyhedsprospektet N-85, se annoncen på side 5.

gere (store, klodsede og pladskrævende), hvilket påvirkede salget
og forbrugerinteressen for GRAUPNER anlæg i negativ retning.

Efter at samarbejdet med JR begyndte for få år siden, er situå.
tionen helt ændret. Men mens de første GRAUPNER.JR typer
næsten var identiske med traditionelle JR-sæt, er de nye typer -startende med Herregårdssættet - resultatet af et intimt team-
work mellem GRAUPNERs specialteknikere og JRs supermoder-
ne produktionsapparat, der er verdenskendt for topkvalitative
produkter. GRAUPNER udarbejder planerne for teknik, elektronik,
form og finish og stiller kravene - JR producerer varerne (sådan
var det iøvrigt også, da Grundig producerede).

Dette effektive, frugtbare samarbejde har lagt grunden til, at
GRAUPNER nu gennem de sidste 2-3 år har forøget sin danske
markedsandel i et forrygende tempo og har kunnet genvinde sin
position som ubestridt topmærke inden for RC med et salg, der
har fået alle konkurrenter til at blegne.
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Futaba PCM-anIæg

tt

Futaba PCM er anlægget med den intelligente
modtager med hukommelse. Der er konstant
check fra sender til modtager, således at
radioforstyrrelser ikke medfører havari.
9 bit processor med 512 step : 0,175o pr. trin
giver en helt jævn servobevægelse (uden ryk).
Futaba's PCM-anlæg er teknisk set de
allerbedste RC-anlæg - og så er de oven i
købet smarte at se på og betjeningsvenlige.

Futaba 512 step PCM er nu på lager:
Futaba FP-8SGAP
Futaba FP-8AP
Futaba FP-8HP

Attack
2-kanals AM anlæg på 27 MHz.
Velegnet til små fly, biler og både.

Magnum Junior

,f

Futaba FP-SLGK
5-kanals FM-anlæg på 35 MHz.
Dual-rate på 2 kanaler.
Fabrikspakningen indeholder :

* Sender FP-TSLGK
* Modtager FP-R107M
* 3 stk. servo FP-S-128
* Batterikasse
* Afbryder
* Servomonteringer og tilbehør

Import & engros

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

Intet salg til private

- nærmeste forhandler oplyses

2-kanals >pistol<-anlæg på AM 27
MHz. Flere trimme og justerings-
muligheder.

lqq

Nyhed!
Elektronisk polvender
Frem/stop/bak uden hjælp fra en
servo!

Nyhed!
>>Frimærke<<-modtager på AM 27
MHz, vægt 22 gram, dimensioner
27 x39 x 16 mm.
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OS 25 FP med dæmper kr.535,00
Nyhed:OS FP kan nu også leveres i størrel-
se 40, altså 6,5 cms.
OS 40 FP med dæmper kr.725,00

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

\**,

,N\ qr
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Thunder Tiger Startere. Markedets bedste
el-starter leveres i to udgaver. TT 670 til mo-
torer på max. 13 cm3 og TT 671 til motorer
på max. 30 cm3.
TT 670 Starter ......... kr. 610,00
TT 671 Starter ......... kr. 725,00

Super Chart f ra Simprop er en ideel begyn-
dermodel. Leveres i to udgaver med ribbe-
vinge eller færdig skumvinge. Spændv. 146
cm. For motor 3-6 cm3 og 3 kanal RC. Kan
udstyres med næsehjul.
Super Chart kr. 529,.
Super Chart m. skumvinge kr.573,.

TT 40 FSR ABC motor med dæmper.
Pris ................ ....... kr.1.062,00

ME-109 Pilot byggesæt. Spændvidde 120
cm...,.............. ....... kr.1.121,00

Jubilæumstilbud:
eB40s + rr40 FSR m. dæmper + superstar 12 m. 4 servoer........ kr. }".tåA:d.6 a.iiiålriii
QB 40 S + TT40 FSR m. dæmper .......... kr. 1.891,00 1.655,00
Super Chart + OS 25 FP m. dæmper + Super Star 12 m. 3 servoer .. kr. 3.709,00 3.245,00
SuperChart + OS25FPm.dæmper..................... .......kr. 1.064,00 931,00
Pilot Mustang 20 + IT 25 FSR m. dæmper .................. kr. 1.886,00 1.415,00
Pilot ME 109 20 + TT 25 FSR m. dæmper ..................... kr. 1.886,00 1.4'15,00
Pilot Christen Eagle 40 + TT 40 FSR m. daemper ........ kr. 2.740p0 2.265,00
Pilot PT-19-20 + OS 25 FP m. dæmper .................................................. kr. 1.499,00 1.199,00
TT Starter + Power Panel + 12 V 5,5 A våd akkumulator ................... kr. 1.309,00 1.099,00
TT Starter + 12 V 5,5 A våd akkumulator ............... ....... kr. 940,00 799,00
Eagle 15 H + TT 25 RC m. dæmper + Super Star 12 m. 3 servoer ..... kr. 3.666,00 3.150,00
Eagle 15 H + TT25 RC m. dæmper ..................... .......... kr. 1.021,00 865,00
Tilbuddene gælder så længe vort nuværende lager rækker, eller 1 måned elter udsendel-
sen af Modelflyve Nyt.

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985 .............. ..... kr.54,00
Simprop Minikatalog ........ kr. 6,00
Pilot 84 Hovedkatalog ...... kr.36,00
Pilot EZ ...... kr. 15,00
Hos din forhandler eller mod frimærker eller check f ra importøren.

PT.19 Pilot byggesæt. Spændvidde 133 cm.
Pris ................ .......... kr.964,00

-41
Chrislen Eagle 40 Pilot byggesæt. Spænd-
vidde 126 cm .................. kr. 1.715,00

Simprop Super Star
Du behøver ikke at være millionær for at kø-
be dette anlæ9. Det koster heller ikke en
oherregård< at udbygge, for det kan det he-
le, 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 f uldgas. Frit f unktionsvalg og
valg af servoretning for de fire styrepinds-
funktioner. Længdejustering af styrepinde.
lndbygget ladestik. Spørg din forhandler
om pris - den er billigere end du tror!

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 02 55

Anviser geme nætmeste forhandler,



Ernufner viser ti,5,-nyheder
De spændende nye f lercylircrece ,:-lakts motorer har vi omtalt
i tidligere annoncer - nu (ol.rlr-er de. Fabrikken opgiver
leveringstiden til maj marec. cg sa ma vi håbe, at det passer.
Der kommer følgende iyce':
2-cy I i nd rede b oxerty pe r :

FT-120 ll, volumen 2 x 9.95 cm3
FT.160, volumen 2 x 13.26 cm3
Ff -2æ, volumen 2 x 19.96 cm3

4-cy I i nd ret box e rty p e :

FF.240, volumen 4 x 9,95 cm3
S-cy I i nd ret stt ern ety pe ;

FR.5/300. volumen 5 x 9,95 cm3

De er naturligvis specialiteter for de få. For de mange vil 4-
lakts molor F$20. volumen 3,56 cm3 være mere interessant. Et
lille teknisk vidunder. der kan anvendes i mange af de mest
almindelige f iymodeller. Leveringstiden ligger endnu ikke helt
fast.
Også den nye robotproducerede 2-takt motor 40 FP, volumen
6,5 cm3. der - som alle FP-typer - har langt større ydelse pr.
cm: volumen end hidtidige motorer, ventes af mange - og de
skal kun vente til april/maj.

Ern aqnzr viser fly-nyheder

3 nye svævefly i den store klasse
LS 4, spv. 3.fiD mm (ventes ijuni)
LS 6, spv. 3.570 mm (ventes ijuni)
DISCUS, spv. 4.0fl) mm (ventes i maj)

Fælles for dem:
Færdig. indfarvet GRAUPNER.PERFEKT-krop af højkvalitativt
kunststof. forberedt til vingemontage. indbyggede bowdenkabler
til side og højderor. GRAUPNER.LETVÆGT-v|nger med mini-let
skumkerne b€klædi red balsa. ;crbefedi iii krængro: og TECK-
DO BB E LT- I a" d i n g s k I a. c€ r-. ^ c o), g 

_c e3 e bc'.,, ie n: ræ k n r'
Vi hocper over ce .l-a'ge .ær.rcge.ce suc€: at:le' o_c c':at ?aa'
aof i.i dc ^!Ai5, .cr : \. = -^n^: c.^. _ Åa ta^

gaiske enkeli ikke fås becre.

KWIK FLY E

- en videreudvrkiei nrcdel af den tidligere type MK-3 -kommer omKring n"a1 på narkedet. Den har vingefang på 1.510
mm og er i trad!i,cnel c3b),gning med mange forstærkede
punkter. Konslrue!'e: i,i de mrl1øvenlige 4-takt motorer på 9,95-
14.96 cm3, men kan na:ij!'irgvis f lyves med en 2takter. Kan
udstyres med styrban ^æs=h ;'.

Prospekt N-85

Chinook
som allerede kan købes hos forhandlerne, er tredie generation
af de meget diskuterede ultra-letvægtsfly. Modellen adskiller
sig væsentligt fra tidligere typer (som var ret primitive,
forenklede og til små motorer) ved at være en traditionelt
opbygget f lymodel med fremragende f lyveegenskaber.
Vingefanget ell.985 mm, naturligvis med krængror. Flyvevægt
op til ca.3 kg. Motor enten 4{akt 6,5-7,5 cm3 eller 2"takt ca.6,5
cm3.

kan du købe hos forhandlerne. Det er på 60 sider og fortæller bl.a. udførligt om de nye RC-typer
(ss arnoncen på bladets side 2). De nye OS-motorer er vist i store illustrationer og med tekniske
cotys:inger og data. De ovenfoi viste flymodeller - og flere til - er udførligt beskrevet, ligesom
rye OaC.bg brttyper er vist. Naturligvis er der også iår mange nyheder i 'småtingsafdelingenu,
der gør modelilyvning s.lovere, sikrere og endnu mere interessant.



MINI.PRISER
Simprop Super Chart byggesæt med
fær'oigvirge. r:i:rioris ................. kr. 425,00

GraupnerAmateur. minipris......kr. 352,00
Graupner Taxi ll. minipris .......... kr- 705,00
Graupner RC.UHU. minipris ...... kr. 580,00
GraupnerDandy. minipris.......... kr. 412,50
Graupner Elektrolly, minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50
Graupner Ultra, minipris ............ kr. 628,00

Multiplex ROYAL mc RC-a- æ: -::
PCM-system. incl. 1 servc .. . .. kr.3.845.00
Multiplex Europa Sprint. /-<a-' s s:^r3r.
7-kanals modtager 1ser3s. {a' ;:, ces til
7 kanaier). leveres 'r-ei a{<-s serder og
modtager samt 1 Na.c s:','c cE drv.
tilbehør. minipris kr. 1.599,00

Sr
*

b*

Graupner Varioprop C4 fjernstyring,
kompl. m.2 servoer, minipris ..... kr. 725,00
Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
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 1014, 14-kanals RC-anlæg
(til 7 servoer), nr. 4135,
med 1 servo, minipris kr. 1.765,00

Tumler, den kendte RC-træner fra
Dan-Model, minipris ................... kr.
Piper PA 18, komplet træbyggesaet
til skalamodel, minipris .............. kr.

':t1"*&;i: tM M
Graupner Mosquito, 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
GraupnerThermik, minipris....... kr. 890,00

Graupner Chinook. , :'a- :r: s/a a-

-A^:' ii^-:

200 crn. Ring og hør vor minipris!

Graupner uHerregårdssættet(,
m. 1 servo, minipris kr. 1,960,00

PGM-anlæg
Nu har vi Futaba PCM-sæt 8 AP og 8 HP,
Graupner's Herregårds-sæt med PCM, Rob-
be's Supra PCM-anlæg samt Multiplex'
Royal mc PCM-anlæ9. Og f lere er på vej .....
Ring eller kig ind og få en minipris på f rem-
tidens RC-anlæg!

Graupner el.helikopter, nr. 4610,
m. to motorer, minipris kr. 1.650,00
Graupner Playboy helikopter,
nr. 4612, m. kollektiv pitch,
minipris kr.2.850,00
Graupner Bell222, nr. 73A ......... kr. 4.475,00
Graupner Bell222, nr.98 ............ kr. 1.560,00
Graupner Gyro Sensor, NEJ-100 kr. 995,00

Brændstof 20/80, pr.5liter ........ kr. 60,00

3.kanals fjernstyringsanlæg med udskif-
:=r ce rlcouler på AM. kan udbygges til
7 kanarer. m. 1 se:vo. minipris ... kr. 995,00
3.kanals fjemslyringsanlæg med udskif-
telige moduler på FM. kan udbygges til
7 kanaler, m. 1 servo. minipris ... kr. 1.195,00
El.starter, minipris ...................... kr. 435,00

Robbe"Charter(, minipris ......... kr. 395,00
Robbe DProgo(, minipris ............ kr. 995,00
Robbe resonnansr.il 7,7 cm - 

.15

cm, minipris ......... kr. 185,00

695,00

698,00

Graupner Duo med OS 30 motor.
samlet minipris ............,.............. kr. 900.00
Graupner Trend med OS 30 motor.
samlet minipris ........................... kr. 942.00
Graupner Volksplane med OS 30 motor,
sam1etminipris...........................kr. 875,00

Alle OS.motorer: STOR RABAT!!!

Thunder Tiger 15 RC motor kr. 210,00
ThunderTiger20 RC motor ........ kr. 285,00
ThunderTiger25 RC motor ........ kr. 350,00

TÅRNVEJ 303, DK.261o
ÅbninEstider: Mandag, tirsdag,

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

ReseNedele til fly, biler, helikoptere
notmalt på lager.

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

MINI HOBBY
RØDOVRE - Tlf. 01-41 50 46 svarer hverdage kl. 8.00.21.00.
onsdag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, fredag 12.00-20.00, lørdag.10.00-14.00.

Vil du være medlem at RC-unionen? Det kan vi klare for dig, hvis du henvender dig iforretningen!



GODT NYT FRA IAVIONICI

DHC I Chipmunk
Kendt militærtræner i superbyggesæt fra
det velrenommerede tyske firma G.
Metterhausen.
Færdig GFK-epoxy krop med hvid
indfarvet overflade.
Balsabeklædte styroporvinger og haleplan
limet med epoxy og forstærket med
glasfiber.
2 canopy versioner, nemlig den canadiske
(billedet) og den engelske.
Spændvidde:2.320 mm
Længde: 1.750 mm
Vægt:6,5-8 kg
Motor: Titan 38 eller Webra Bully

Pris: kr.2.750,-

Marutaka skalafly
Corsair F4U-1 D. spv- 1.570 mm.
vægt 3.2-3.5 kg ..................
Muslang P51 D. sc;. 1.64f, ':':.
vægt 3.G4.C kg ......-..-........
Focke Wulf FW190 A8. spi'. :.53,:
væ9t 3.2-3.5 kg ..-..............
Spiifire Mk 8. sp'.,- :'.637 -:-.
veegt 3.G3.5 kg .................. kr. 1195..
Messerschmidl Bf1æE ser'. :-53' -: .

vægt 3.33.5 kg ...-...-.-........ kr. 1.{tr..
Alle til 10 cm3 motoreL

Jumbomodeller
WIK Diabolo, spv.2.090 mm,
motor 32-40 cm3 ................ kr. 1.890,.
Rcidel Cessna 182, spv. 2.180 mm,
motor 1 0-22 cm3 .......................:..... kr. 2.1 50,.
Praciical Scale Tiger Moth. 2.700 mm,
-c:c'55O ci:: ................ kr.2.700,.
Practical Scale CAP 21. scv.2.376..nm.
-:::'34il r-: ................ kr. 2.600..

Motorer
Super Tartan 2. glou ......... -........... kr. 1.,*!)5.-
Titan 38 berzin ................-.-............ kr. 1.495.-
Kavan FK 50, 2-cyl.,4-takt ............. kr. 7.5O0,-

Helikoptere
Schliiter Bell222, 1300 mm,
10 cm3............ .......... kr.3.020,-
Kavan Ranger, 1 .300 mm, 10 cm3 . kr. 3.600,-
Kavan Alouelte, 1.080 mm, motor
6,5 cm3, fast pitch .. kr.2.400,-
Kavan Alouette, 1.080 mm, motor
6,5 cm3. koll. pitch .. kr.3.200,.
Kavan Jel Ranger. 1.600 mm,
motor 10 cm3 ................ kr.4.800,-
Kavan Lockheed 286 L. 1.450 mm,
rncior 10 cm: ................ kr. 6,2100,-

kr. 1.295,.

kr. 1.595..
--.
kr. 1295.-

HP motorer
Østrigsk kvalitet.
HP 40 FSS,6,5 cm3,
1,08 HK kr. 595,-
HP 61 Gold Cup ABC,
10 cm3, 2,25HK .......... kr.995,-
Dæmpere, krummere, reso-
nansrør samt reseryedele på
lager.

OS FP-serie
Max 20 FP .................. . kt. 425,-
Max 25 FP ................... kr. 450,-
Max 35 FP .................. . kr.475,-
lncl. dæmpere.

OS 4-taktere
40 FS ........................ kr. 1.175,.
61 FS ........................ kr. 1.560,.
90 FS ........................ kr. 1.850,.
'120 FS ...................... kr. 2.1 50,.

Motor tilbud
OS 30 RC m. dæmper kr.390,-
Bully 35 M m. dæmper og
propel ............ .......... kr.1.990,-
Bully 35 Benzin. batteritænding.
tilbud ............. .......... kr.2.100,.

Servotilbud
Futaba S-28 ............... kr. 185,-
Futaba 5-120 ............. kr.330,.
Fulaba 5-121 kr.300,.
Nyhed: Futaba's 2-kanals 27 MHz
modtager FP-RZ102H kr.360,.

Propeller fra KAVAN - MASTER AIRSCREW - GRAUPNER
AVIONIC handler nu også med GRAUPNER .....

Generalagenturer:
MAGNUM ENGINES
DIGICONT PCM
RODEL MODELLBAU

PRACTICAL SCALE
WIK MODELLE
F. KAVAN

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

IAVIONICI o Violvej 5 o DK-8240 Risskov o Tlf. 06-17 56 44



Jubilæums-tilbud
I anledning af Odense Model-Flyveklub's og dermed dansk modelflyve-organisations 50 års
jubilæum sælgervi fraT.april til 7. maj KDA-emblemet som transfers ikæmpeudgaven
(14x28 cm) til 5 stk. lor 25,- kr., dvs. halv pris.
Benyt lejligheden til at udsmykke f ly og bil dermed.

Abonn6r på månedstidsskriftet

hvor du kan leese alt om nye og gamle f lytyper og iøvrigt
holde dig orienteret om f lyvning som helhed. lndsæt kr. 140,-
på KDA's postgirokonto 5 02 56 80, så får du straks nr. 1-4
og de følgende den første i hver måned.

Roskilde Luf thavn
Postboks 68. 4000 Roskilde
Telefon 02-390811

Rekvirer
vor nye

produktoversigt
og prisliste.

Tilbud: FUTABA S-2E servo,
kun ............ ........ kr.19E,-
Tilbud: FUTABA S-2lH eller S-121H
servo, kun kr.385,-

Tilbud på OS-firtakt motorer
6,5 cm' ....... kun kr. 1.165,-
10 cm' ........ kun kr. 1.550,-
15 cm' ........ kun kr. 1.840,-
20 cmr boxer kun kr. 3.9E5,-

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 seperat). R!ØDOYRE HOBBY

Roskildeve j 284,2610 Rødovre, tlf. 01-70 19 04

RØDOVRE HOBBY

*@
Multiplex Royal mc
\lultipler Ro1al mc er et PCM-anlæg med
utrolige muligheder. \'i sælger det komplet
med 1 serr o ior ..... k'-rn kr. 3.E10.-

Futaba 4 LG
Futaba kvalitetsanlæg med 4 kanaler. Vi
sælger det komplet med I servo kr. 1.395,-

Robbe Promars Rex
Robbe Promars Rex 35 MHz RC-anlæg
med 8 kanaler, akkuer i sender og modta-
ger. 2 super servoer RS 700 samt mixer ind-
b1'gget sælger r i lor .......... kun kr. 3.785,-

RC motorfly
ivlotorfly med spændvidde 90 cm sælger vi
for ............. .. kun kr. 19E,-

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

Kavan el-starter
Vorpris ......... kun kr.498,-
Akku til etstarter, lzV , 5 A .. kun kr. 375,.
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De:le nummer al Modelflyve Nyt er
rier er kraftigt forsinket pga.
ker;-lt-likten pa arbejdsmarkedet sidst i
nrans og først i april. Vi har gjort et

lorsøg på at rette bladet lidt til, så

uaktuelt stof er blevet udeladt, men
visse steder har det ikke kunnet lade
sig gøre. Blandt andet vil der være
indbudt til konkurrencer og
arrangementer, som er afviklet, når
bladet kommer ud til læserne.
Vi beklager selvfølgelig forsinkelsen,
som desværre ikke har kunnet
undgås.

Arets Niirnberg-Messe bragte en lang
række nyheder frem i dagens lys.
Modelflyve Nyt har fået oplysninger
om en række af dem, som vi vil se i
danske hobbyforretninger, og dem
skriver vi om fra side 20.

Modelfll'vning i Australien er blevet
kcndt. efter at Daie \,lasterton vandt
\-\1 it-r: -rkalanoCcllc; I 19S.1. Torbr-l
3"-.. S.-:=:...:. l::: :a')J:, r-.:

r-l:-::: i--: ri iri<'-id-trrtterier :: :;:.
- 

.- _i-_ ___ a-_.-_
: : -: 

.!:_ 
-:.. _. ..:- If:--:

, :l-i ::- :-- - --l :- -J::.-a:3 iæS-Ine.
- . --::':- ::1::- ,:.-: - 

O_S lr OriOr 
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i
-: '::-.-=-.::--. :;: S.aI:ef hef i bladgt
:r - --t -'-i.

Den 7. april kunne Danmarks ældste
modelflyveklub, Odense Model-
Flyveklub, fejre 50-års jubilæum. I
betragtning af, at OM-F har spillet en

hovedrolle i den udvikling, der har
ført dansk modelflyvning frem til det

stade, hvor vi står idag, har vi valgt
al gffie et større nummer ud af
klubben. Læs jubilæumsartiklen, der
starter pa side 31. Og ki-u pa alle de
gamle billeder lra klubbens første l5
år, som ledsager artiklen.

Mekanikerens arbejde i Good-Year
og :ean-raca c'r ikke sa let. som nogle
::r:s.:.- it0r. .lr'il: Geschri cndtner. der

-l ;L :. '. .':, :;.:.:: :33m-f aCC

::l:,-":.-<;:;. :r-r::æller pa SiCle 21.
... --s: a:iejisomrader mekanikeren
-- --- -:- ^._-::.- :r! dl.

Ou fan ,raOig na at bygge dig nogle
combat-modeller, hvis du vil være
med i forårets konkurrencer. Vi
bringer tegning og beskrivelse til såvel
en skum- som en balsamodel, hhv.
side 18 og side 44.
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Jørgen Korsgaard (frirll)\nin!1. .:: ''
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Tangø. :J:
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Nyheder
AMPERE FLYER - Siden 1979 er >Ampere
Flyer< udkommet fra Belgien. Det er et engelsk-
sproget blad, der beskæftiger sig med elektro-
motordrevne RC-modeller. Bladets udstyr er ik-
ke imponerende - blot nogle duplikerede sider
clipset sammen i ørersre renslre hiorne - rnen
man skal ikke lade sig nar:e. Fo: ;tu\ærende o,l
kommende elektro-fans e;'ciacei e: ..:i:':.:. . D::
er artikler. modelbesk rir eii::. ::..: - i.:-.:. :. -::..
tion, debat. notit.er. ko;rku::e:;:s..:::::. :::..
rater os\'. Desuden har bladei en abLriiiet:->::-
vice, som betyder, at alle abonnenrer kan ksDe
forskelligt elektro-grej til fordelagtige priser gen-
nem bladet.

Ampere Flyer udkommer 12 gange årligt.
Abonnementet koster 44,80 D-Mark, som sen-
des til: Peter Blommaar!, Ampere Flyer, P.O.
Box 23, 8-6200 Gosselies, Belgien. Man kan rin-
ge til Peter på belgisk nummer 071-35 8l 87.

AEROMODELLER - Det engelske modelfly-
vetidsskrift Aeromodeller er et af de få blade,
der fortsat sætter en ære i at skrive om fritflW-
ning og linestyring - og stort set ikke om radio-
styring. Det er nu ikke diskrimination af RC-
områder, for forlaget Model & Allied Publicati-
ons udgiver et par blade, der er forbeholdt RC-
modeller. Aeromodeller er tværtimod nærmest
en service over for de læsere, der hårdnakket
nægter at hoppe på RC-vognen. Dem vil forlaget
også lave et blad til.

I marts-nummeret af Aeromodeller annonce-
rede man en drastisk prisforhøjelse fra 1,25f. til
1,85f. Med pundets nuværende kurs løles denne
stigning nok værre for englændere end for dan-
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VARIABEL DIAMETER - Som lovet tidligere bringer vi her Jørgen Korsgaords tegning af Jint
Richmond's propel til indendørsmodeller med variabel diameter. Jim vandl som bekendt VM.for in-
dendørsmodeller i Japan sidsle år med en model forsynel med en sddan propel. Systemet overrqskede
olle ved VM, men det er nu ikke nyt. Allerede i 1966 offentliggjorde englcenderen Hewitt Phillips i
>Indoor News & Views<< en orlikel, som indeholdl forslag til en sddan propel. Hans system lignede
faktisk Jim Richmonds til forveksling, og der er nu fuld gøng i udviklingen af disse propeller overalt,
hvor derflyves indendørs. De kan dog kun bruges i FID-klassen, do f.eks. Easy-B-klassen har en be-
stemmelse om, al propellen skal havefast stigning. Ved variabel diameterfdr propellen mindre stig-
ning, når den klapper ind til mindste diameter. En propel med 900 mm stigning og 560 mm diameter,
der reduceres til 460 mm diameter, .fdr en stigning pd ca. 600 mm.

skere. Årsagen til den drastiske stigning er, at
Aeromodeller igennem længere tid har givet et
massivt underskud, langt over hvad forlaget er
parat til at betale for at fastholde læsergruppen.
Årsagen til underskuddet er svigtende annonce-
salg - en situation, der kendes fra de fleste an-
dre modelflyveblade, der ikke gør nok ud af RC-
stoffet. Til gengæld for prisstigningen lover man
så et forøget sidetal fra april-nummeret.

Aeromodeller kan købes gennem bladkiosker i
Danmark og i visse hobbyforretninger.

SJOVT BRTENDSTOF - I stedet for at benytte
kuldioxid i COr-motorer kan man bruge dinitro-
genoxid - kemisk formel NrO - og nok bedst

kendt som lattergas. Lattergassen har vist sig at
give en smule større stabilitet i omdrejningstal-
let, og motortiden forlænges med 25-3090. For-
søgene er blevet udført af den engelske organisa-
tion for old-timer modeller.

Som mange nok ved, blev lattergas tidligere
anvendt til bedøvelse ved læge- og tandlægebe-
handling. I dag har man fået mere effektive mid-
ler. Tidligere kunne man også på markeder og i

tivolier få lov til at indånde en smule latiergas,
hvilket hurtigt gav sig udslag i et anfald al det
mest strålende, latterboblende humør, nogen
kunne ønske sig. Det rar så underholdende, at
folk betalte for ai orenære den slass behandlin-

//'o,o ,,.*o4". z€p€,-/ &. T^/ail€$ I'a-'*7*''

Forsinket ....
På grund af konflikten på arbejdsmarke-
det i forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne er dette nummer af Mo-
delflyve Nyt meget forsinket. Når forsin-
kelsen bliver så stor, som tilfældet er,
skyldes det, at trykningen først har kun-
net påbegyndes efter påskedagene.

Vi beklager selvfølgelig forsinkelsen,
som vi er uden skyld i.

Redaktionen

t0
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Danskfødte ltatt Kristensen nicti s:t: Ld:.r: tt:--:.-'-2,:.---
1984. Ivctn erdte pu en .flor iredtepiads.

HANNO PRETTNER - Som det maske vil r'æ-
re bekendt, vandt Hanno Prettner ikke den ame-
rikanske jumbo-kunstflyvningskonkurrence
>Tournament of Champions<< i november 1984.

Og det er den store nyhed om dette stævne.
Tournamentet er ikke en åben konkurrence.

Man skal være indbudt af arrangørerne. Der
indbydes 10 amerikanske RC-piloter og 10 fra
andre lande - og det er kun de allerbedste, der
bliver spurgt.

I modsætning til de fleste andre større kon-
kurrencer flyves der i Tournamentet ikke blot
om æren. Det står penge på spil - store penge.
Alle lår penge for at flyve - ham der ender på
sidstepladsen får stadig 3.000 $ - også en klat
penge i disse tider. Og vinderen modtager ti gan-
ge så meget, 30.000 $.

I år var reglerne ændret noget i forhold til tid-
ligere. Man havde dels indført bonuspoints for
biplaner for at få nogle iøjnefaldende modeller.
Så biplaner fik l09o tillæg. Og flyveprogrammet
var tredelt i år. Først et på forhånd publiceret
obligatorisk program, så et obligatorisk pro-
gram, der først alsløredes ved konkurrencens
start o-q endelig -:r frit program. som deltagere
selv sammen:aIie .

KOnkurrencer - i;: .:-,,:r-._::-tg :-r.l:::- :

Las \-e_ea'. LS.\ - 1.rr r -1-r. :t :t-,1..:l:-rt.

lli-aJa. Hi: =:::: iJ: ---- i-::: iJ-:jir i;J if-
andcl mo"ie. r:-i:. :.i: :" ':-. .. -: :. 'i S. -.:. .:-
modeller meJ ::. LS.{ ,'-: .. -..: .: : : r:. :j.-
flyve med en lant mod:, -::..\:::...r r-'-:;:..-
ladt, men det ønskede han ikke).

Hanno Prettner antl'der seh. ai en,erup.*- ;:-
loter havde lagt stort pres på juryen for ai dis-
kvalificere ham - ikke mindst efter at det var
gået op for alle, at Skybolt-modellerne ikke ale-
ne fløj fremragende, men også ville få 1090 bo-
nus, hvilket ville gøre ham til klar favorit til før-
stepladsen.

Og med så mange penge på spil er der ikke
plads til det sportsmanship, som vi normalt pra-
ler af inden for modelflyvning.

FRANSK VM-HOLD - Franskmændene har
udtaget deres fritflyvningslandshold til VM i Ju-
goslavien senere på året. Trediemanden på A2-
holdet vil være kendt for de fleste danske frit-
flyvere, idet han har deltaget i et par sommerlej-
re på Vandel for nogle år siden. FIA: Pierre
Dorn, Jean-Luc Drapeau, Bernard Brand. FIB:
Philippe Lepage, G. \larquois, Albert Koppitz.
FIC: Denis Ferrero. \lichel I:i't'ane. L':rie n B:a-
ll:.

L::R \{fiTERiX{BER - :' :.,'

i FlA, hvor Lepp vandt med 250 sek. i 6-minut-
ters starten over R. Indrischonis, der kun fik 170

sek. i denne start. Nr. 3 blev V. Paireli foran G.
Orlov. Stamov (fra 1980- og 81-holdet) blev nr. 6

foran veteranen V. Isaenkov.
I wakefield nåede kun 6 mand i fly-off, og in-

gen af disse fløj 3 minutter i første fly-off. V.
Manyschev vandt foran J. Gulugonov og V.
Cisbrecht. Gorban blev nr. 1l og Stefantschuk
kun nr. 16. Den dobbelte Europamester Andrju-
kov havde en start på under 2 min. og kom langt
ned på listen.

Eugen Verbitskij kunne tegne sig for en popu-
lær favoritsejr i FlC, hvor han som eneste klare-
de 300 sek. i s-minutters starten. Nikolai Nako-
netskij droppede 4 sekunder og blev nummer 2.

Et nlt navn, A. Muhin, fløj sig på trediepladsen
yderligere l7 sekunder efter.

-*€\--l=-

EL-FLY I MALMO - Modelflyve Nyts læsere
er inviteret til el-fly flyvedag i Malmo d. 11. maj
og d. 15. juni. Det er to lørdage. Søndagene er
reservedage ved begge lejligheder.

Stærnerne afholdes pa Bulltofta fllveplads
red den _canle .;ra:ionsblgning. Kør fra Vårn-
:.i:- :Tlc; li:: tl.::a) :a Sailerupsrågen, r'ed
..:i.- ..; ;;-.::..::.-- .i il-lel lan iii r enstre ad

- ---::-:-.--:-:i:i:-. -J. l{l) m::ei henne drejes
.., :.--:: - a]. -. .:: :kii:e op - og derefrer ser
:- .,-:1r-'.:::. Du kan ikke høre dem .... el-fl1'
:.i:- .-\\;.

D:: r-lpe: alle former lor elektro-fly, der laves

rpiisning. maralhonfly/ning, distanceflyvning
!rs\.. os\.. Det skal nok blive morsomt.

Yderligere oplysninger fra Anders Olsson,
srensk tlf. M0/46 48 97, Svend Åte Stan,
M0/13 14 74 eller Gert Zaar, M0/29 23 00.

PR,If,MIER TIL JM

- I Viborg RC Klub
går det planmcessigt
med tilret te lcegge lsen

af det kommende
jyske mesterskab i
kunstflyvning. Her i
begyndelsen af
februar er prcemierne
skaffet. Foruden
unionens pokaler vil
der til de tre første i
hver klasse være el
dejligt indramnet
fotografi, som flyve-
vdbnet har vcerel

behjælpelig med at
skaffe og til Junior
Stunt har lokale fir-
maer og banker givel
prcemier.

11

ærgrede sig oie:. :-::.. ::,:-
sæt ringer. lc::..:.-r:: -'---
flyttet ham op r.i ir'r.i:::-
kunne hare hali de -: . . .'.t !
nada. Tidligere \erJi:.::.:,
fra Lichtenstein bler n:. j :.
Vesttyskland nr. 5.

Men som sagt, den ::\r:: :... -

Prettner ikke vandr, sorn .-.:: .r

tidligere. Og hvorfor sa ;ki;. - -

Modell Inlormasjon har H":.:: .-.
fortalt, hvad der skete.

to særdeles velflyvende >Sk1 boii
dellerne blev gennemmåh hele ;l:: -::-
skellige juryer. Ved første opna_::,; :

Ii
I

en mindre afvigelse fra skalaligh::-:- r r,:::, :-
pernes form - dette rettede Han;-l --_: ::_--i ::
løbet af natten før førsle konkurrc:-::::.:. .-.. - -

efter juryen godkendte modellerne. :;:, := . .:-:
mindre end l09o fra skalalighed. D:::-: -..:,,-
godkendelse blev imidlertid trukk,.': :..::;;
mindre end 12 timer senere, hvoreiter rtJ::-.-:-
ne blev indkaldt til fornyet kontrol ior er, ::i ;:-
ry. Og godkendt. Og så indkaldte man cieri-. :g::

- og fandt en afvigelse i pilformen på orerr;n-
gen på 1,5 grader. Hanno tilbød at ændre pilfor-
men, men fik besked på, at det kunne man ikke
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Den sidste boron-
illusion brast
Fra vores korrespondent i Virginia l1erk Slo-
kely har vi modtaget flere kopier af diverse
rædselshistorier om boron-fibre i stil med
Jørgen Korsgaard's notits på side l3 i sidste
nummer af Modelflyve Nyt. Men Herk for-
tæller selv flere interessante ting, der gør bo-
ronfibre aldeles uinteressante.

Boronfibre er slet ingen nyhed, fortæller
Herk, som tjener til føden ved at holde styr
på en større gruppe mennesker, der vedlige-
holder, modificerer og opdaterer Grumman
F-14 Tomcat hangarskibsjageren. F-14'eren
blev designet for ca. 15 år siden, og der er
gjort vidtstrakt brug af boronfibre i hale-

strukturerne. Det eneste nye - siger Herk -
er, at onkel Sam nu har givet ham lor :il ::
fortælle om, hvad han stikkc: fin-::e:; - ::.
daglig.

Men de utroligi' '.i, o:-: -:.:. - -: ::-J ---.

teori :o: 1slx.1r;-:--:. L:.:. --. .tt, :.:
:inJ:::i:::. :J: :::i-. r:- -: -:-' -.= i ::-:.-
:lfli.-:i: -- .i -:
:

'r-' :- '-::--;:- 
-:j'.:-- :::.'1-

::-'.:-. -r-- : :: . :-. ::-:::::' :: - : ::.:--...
-::.: ::: l:-'.J.:*:-.'.-,.!: -:'- .-..-.

:;: -:;;::.: .:-: 
=...::-- r--:::=:.--i 1-:--::;:'

llg: !:r::lb,e:.
Der brast den sidste illusion!
For fuldstændighedens skyld skal vi blot

tilføje, at Herk, der næsten det halve af sit

liv har arbejdet med boronfibre, aldrig ville
drømme om at bringe blot en milliontedel
gram ind i sit hobbyrum. Det skyldes næppe
mangel på interesse for højteknologi, for
Herk redigerer Soar-Tech, F3B-specialister-
nes bibel, ligesom han er formand for USA's
F3B landsholdsudtagelseskomit6.

En dygtig øjenlæge kan fierne cyano-lim

fra øjet, giftige dampe kan lukkes ud af hu-
set, og min balsakniv kanjeg bdde se og hol-
de på og med lidt øvelse holde vcek fra øjne,
tæer og børn, men de forbandede boronfibre
..... det er som en pest, inqen verdens læge
kan gøre nogel ved, skrirer en hårdt ramt
forhenværende boron-lan.

Tilbage sidder alligerel lidt kriblen i ma-
ven, for hvad lir:d:s aiierede, når det tog l5-
20 år at i: nog;: a: ri.je om boronfibre? Og
hracr o;::::;: : ciisse dage? Måske noget,
so:: r: - :-.-ii3i boronfibre - kan bruge til
--.1;a-: - : :=.:e århundrede?

å: :-.:l:--e!isoden har alverdens model-
:-.;-.;::- ia iorhåbentlig lært ikke straks at fa-
:: -..: ;a n1e eksotiske produkter, men at få
:"';:: a: ride om dem først. Og så må vi blot
::':,:. ai de halte amerikanske modelflyvere,
j:: har trådt i de mikroskopiske borontråde,
.:::i far førligheden tilbage. Foreløbig er
.=-:e:egningerne red at drive dem til tigger-
:::1 ::. -

\':-:.igr:' :rbejder Iisse kredse allerede

;: ;: :a F-{l :il at iorblde boronfibre i mo-
deii'ly. Hris ciei kommer så vidt, bør Dan-
mark sehsagt gire sin fulde støtte hertil.
Men forslaget er formentlig overflødigt end-
nu inden det er fremsat. Preben Nørholm

DIE THERIIIKSENSFI - Med et oplag pa 280
ekspl. hører det tlske fritfl)rningsblad ,D:e
Thermiksense< hjemme blandt iluoæ-g:.:ri- .i
den internationale scene io: hobll.l:i.:i::::::.
Det er imidler:ici iike ::. ::.:*.::-::::. :: :::r-
lille blad aLrr eniu::f,::i: :- ::: i.-::.:: :.:.:-:r:.
l0 år - , D:e Ti:e:;r::i..::.: rJ::: :t:--.-: i .

blandt de \æg:igi '1..;.. :.=: T.:: ::-:: ---- ::J-
hold. Det llkkes :o: ,je: :;:-:e ud:ir e: os r.dak-
tør Bernhard Schrienjen:aan aI st)..re uden om
de små inderkredsblades siorste faldgrube: Ko-
pieringsslndromet. Altså trangen til at bringe
det samme stof, som man læser i et andet in-
derkredsblad ... ..

Man får ved læsning af >Die Thermiksense<
et meget godt - og ret deprimerende - indblik i
de problemer, som den tyske organisation åben-
bart er mester i at skabe for sine medlemmer.
Også på andre områder er >Die Thermiksense<
velorienteret, så de fire numre i årgang 1985 er et
godt køb for 15,- D-Mark. Interesserede kan
sende beløbet til >Die Thermiksense<, c/o
Volksbank Schorndorf(BLz602914 l0), l0 155

007. Få din bank til at ordne betalingen - og
husk at angive >Abonnement 1985< og afsender-
adresse.

NøGLEN TIL FREMTIDEN - Fuiaba Inrort
har sendt os den afbildede nøglering med e: iar-
vebillede af Futabas kommende anlæg, ',Chal-
lenger<. Med lup lader det sig gøre ar læse er

diskret anbragt )PCM( på senderens nedersre
venstre hjørne - og det kan kun betyde, at
>Challenger< bliver Futaba's bud på >folke<-
PCM-anlægget. Vi håber at have udførlige op-
lysninger om dette anlæg i næste nummer ->Challenger< er så nyt, at det efter sigende end
ikke nåede med på årets Niirnberg-messe.

t2

SPAR-ES - Aage Petersens lille gummimotor- LENNOKKI - Det finske modelfl)^veblad
model >Spar-Es< fra 1945 er blevet genopdaget >Lennokki<< har skåret drastisk ned på såvel si-
af Aeromodellers Vic Smeed, der har skrevet om detal som papirkvalitet i sit første nummer i
den i Aeromodellers marts-nummer, hvor teg- 1985-årgangen. Heldigvis rammer sparekniven
ning i fuld størrelse også bringes indhæftet. Mo- ikke nødvendigvis indholdet, og her holdes fa-
dellen må have været ret avanceret for sin tid - nen fortsat højt. Af rigtig nye ting er der en stor
den har faeldbar propel på trods af, at spændvid- omtale af RC-combat i årgangens første num-
den kun er 60 cm. mer.

CO2-REKORD - Mark Croomefra England hør i Cardingtonfløjet I2 min. 56 sek. med denne COr-
model. Motoren er en lille Telco-motor med standard-tank. Propellen er en-bladet. Vi har hentet leg-
ningen Jra Aeromodellers april-nummer. I den tilhørende tekst fortæller Mark, at det store problent
er at finde den rigtige indstilling pd motoren. For lille dyse-åbning medfører, at modellen ikke stiger,

for stor, at den går op i loftet (som i Cardington befinder sig 45 meter over gulvet . . . . .). Modellen ve-
jer iail 3l g incl. motor og tank.

1/ 16 'sq

T, E. ond rib!

.080'fø-
I f,2 "1,/4 topered spo under

t{.ror -ounr

Scale 1:6

PROP l2'xl0" folder sinsle blode
Prop blonk 6'xl.4"x3,z8
Telco C02 motor ond

stondord 2.8cc 1.:1.

Mark Croome's lndoor
C02 Record Holder
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PIETER DE BOER - De hollændere, de kan
..... Modelfl:-re N1't nr. 5/84 viste vi tre hol-
landske A2-modeller konstrueret af Cenny Bree-
man og Jan Somers - og herover viser vi Pieter
de Boer's nyeste konstruktion. Der er næppe no-
gen i verden, der lige for tiden gør så meget ud af
modelkonslruktionen som netop de hollandske
A2-flyvere. Model efter model bliver bygget,
fløjet og vurderet, nye ideer opstår, gamle forka'
stes, modellerne forfines mere og mere .... det er
meget inspirerende at være vidne til. Modellen
her har balsabeklædning, hvilket sikrer, at profi-
let holdes med stor nøjagtighed. Heller ingen
tvivl om, at Pieter gør meget ud af at sætte tur-
bulenstråde på vingerne - han hævder, at det er
noget af det vigtigste arbejde med en ny model.

FAR DU TO BLADE - i: :r :- -: : :
mindst hvis du kun ha: -::: :: - :. - - -
ke har betalt for ro. :å r.:_:. ---i :- - . - -

ter så det ene abonnemen: !-,i :::: i. _ :- , ,
bet, for så sparer r i nogie :::;: l-l : - -=- -..

ralt for to, men kun øniL.: ::. ..j - -: -: -
brok dig. Så sletter vi del ;:.: --_j : -._ -- .._ -:.
bage. Ring i begge riliældr- ::. -..:.--
09-'ll 4950hverdage kl. lj-l-. L:=: :,- :. .':-
tiden cr der almindeligris l!i::'*:::: :r :_.. -:
telefonsvarer, der kan optag3:: :::::.: ,.: -.
dig.

FAI - F6deration Aeronau;:c-: -:.::-=: :-.:
- det internationale lufrspor:;:--::-:: - -:-
startet en beskeden kampagne :..: :: ;..:: -:-
mærksom på sig selv. Vi har moJ:a;:: ::. ----:.
nobel folder, hvori FAI fortæller lii: e.::- ,-::::,-
sationen, der i år fylder 80 år.

FAI registrerer og sætter rammer lor c: k:::-
te luftsports-grene - fra modelflpning iii :;n-
flyvning. FAI består af ialt 70 narionale airo-
klubber - det danske medlem er Kongeiig
Dansk Aeroklub, som de tre modelflyve-unioner
er tilknyttet.

-, : -: - -- , : - :: , :

'. " -.:. - i- : :-.:. 
-- -: :-

:--:- -----.---:-: :.- ;-;:-:.--
* : : .: '-: :r - -- tr__:

l, = *j -r:-: -.:-'.i --::::-:--:-
- :: :-: -.-',:'----.':r::::t::1.::

-,:-: :L- : :" -: -::::::::!.--l (an

-' -: -- -'-:'-..:- :- ---i :i:l--l---:l:l ::- il.:e
'-: -'l --: : :: -J i- :---ll UU\<l_

__.- f- -- j-.-_-.: t-_ - : _-: - _ : :- _.):; \i-- si.Ldlg I utr-

:! :-- ---:-',1 , :,1-( ::-::::- :\L1I fgselfofslag
:':-:.-- r --:- :a ;=: :-- ::.1:rnning i det af-

- :- -: 1 :-,-:-1::. ---:..: iiUn de Stgmmebe-
-: jJ:: -:- -.'i:: ,: -..-..; ;la\e Sa-qt.

\IR\l-RE i'OR - D:: iranske fritflyvnings-
: :: -, - - ::= .-.:.: uddelt sin hæderspris,

" :- 
'--: : *: :;r- _ii.dne ribbe) til den rege-

-:-:: :--,:.:jr.=:::: i ilasse FlA, Cenny Bree-
:,: :" -{- -,.:-:. Redaktør Andr6 Schandel har
,=- -::-: ;'. =.:ri:: Jan Somers til at skrive en

:.:;-:::..: :,-: a: Cennl' skulle have prisen -
:_i ::. :: :.: ---::-:.:gris ingen ben i. cenny er for
:=: :.-:.:= !-:o;anester for anden gang i træk

- :::. :: ;:- .=:i:ies hjælpsom og venlig person

;3; ;L:;.-;;:klei humoristisk sans ,,.. og så er
:::-'::+::::: en utrolig dygtig modelflyver!

.{: :c: :k<; iommer helt af sig selv, kan man
ror.:a. ior Ce;rn1 l11r'er mindst et par gange om
ugen rned moCelierne - også selv om de er i
toprrim og rejret er darligt. Selv stillevejrsmo-

--; :.-::: ::tr ei ai i hard
,_:-: :a: ::t;ellerne dog lov
Sa -rber Cennl nsmlig en l0

. :a:l:s :r Cennt' l-llleleder, iar til to børn

--_: - .:ge ior :iden - 37 ir gammel.

HERREGARDSSÆTTET MED PCM - NU ET

det omsider lykkedes den danske Graupner-im-
portør Ib Andersen at få P&T-godkendelse til
PCM-udgaven af det såkaldte Herregårds-an-
læg. Godkendelsen skulle egentlig have været i
orden ved ny.tår, men en fejl ved det først frem-
sendte prøveanlæg medførte, at P&T nægtede at
typegodkende anlægget. Nu er sagen imidlertid
klar, og samtidig har vi fået en test-rapport om
anlægget fra det franske modelflyveblad >Mo-
dele Magazine<, der giver det topkarakterer.
Man fremhæver dels >fail safe(-funktionerne
(som varetages af anlæggets mikroprocessor) og
dels den store rækkevidde, som er næsten det
dobbelte af det almindelige Herregårdsanlæg.

NYT ORDSPROG - Den kendte engelske frit-
flyver Stafford Screen skriver i Free Flight
News, at han ofte kan finde på at sige >Every
flight takes you nearer to the next disaster( (For
hver flyvning kommer man tættere på del næste

uheld). Stafford bruger dog ikke dette ordsprog
som undskyldning for at lade være med at flyve
med modellerne - snarere som en erkendelse af,
at større og mindre uheld er uundgåelige for mo-
delflyvere. Det er en del af legen .. ...

t3
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F3B lvlo(lelt tgealS'
lgr Dleær Pfeffen(on md Ralf Oeclcr
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Data for Tele-F
Spændvidde:
Vingeareal:
Sideforhold:
Haleplansareal:
Flyveklar vægt:
Vingebelaslning:
Vingeprofil:
Holeplansprofil:
Byggematerialer:
Slyrefunktioner:

har teleskopvinger. Ralf kan med sin sender i
hånden variere spændvidden mellem 2,32 m
og3,24 m.

Det er konstruktøret af den slags fly samt

navnligt fritflyvende incl. indendørs fly, der i
boronfibre har set indledningen til fagre nye
rerden. Dieter og Ralf er dog kloge menne-

sker og har lavet vingen til Tele-F af kulfi-
bre.

Teleskopvinger er ikke tidligere anvendt
på modeltll', men de benyttedes med ringe
held pga. mekaniske problemer på et par
prorot)per ril fuldskala forsøgssvævefly for
l5-20 ar 'iden. 

\'i husker faktisk ikke, om
nogen al dem nogensinde nåede at blive
prør efløjet.

Tele-F er udviklet lra den model, som Ralf

min. 2.320 mm, max. 3.240 mm
min. 51,50 dm', max. 70,48 dm'?

min. 10,45, max. 14,89
6,6 dm',
2.500 g (ingen ballast-mulighed)
min. 35,47 g/dm', max. 48,54 dm:
rod RGl5/9,2390, midte RGl5/9,490, tip RGl5,/9,21490

NACA 63A006 (690 symmetrisk laminar)
Balsa, Roha-cell, glasfibre og kulfibre

l'

Højderor, sideror, balanceror, flaps, bremser, teleskopvinge og udløs-
ning af højstartsline

I

1

Ralf Decker og den navnløse n:oc.i e_iler sej-
ren i York 1983.

Verdensmesterens fl\'
Denne F3B svæver, Tele-F, er konstrueret af
Dieter Pfefferkorn og Ralf Decker, Yesr-

tyskland. Netop mens dette blad kommer på
gaden, vil Ralf være i færd med at forsvare
sin verdensmestertitel ved VM i Vaikerie ved
Adelaide i Australien, og han vil satse på at

anvende dette fly. Læg mærke til, at flyet

vandt med i York, England i 1983. Med vort
kendskab til Ralf tør vi godt gætte på, at de

fleste af de 7 styrefunktioner er mixet for
trimkompensation mv. Kun vingen er æn-

dret. Ralf's navnløse 1983-model havde 2,8

m spændvidde (midt mellem Tele-F's yder-
punkter), Quabeck 2,5/8 og 2,5/9 profil
hhv. for rod og tip samt fuld-spændvidde
flaperons med + / + 5" flapfunktion. Iøvrigt
genkender vi centerspoilere, laminarstrøms-
næsekonus og vinge, der ikke er delbar pa

midten. Men nu kan Ralf jo også klappe r in-
gerne sammen ligesom sin sender-antenne

for transport.
Tak lor 3-plansskitsen (.1-plansskitsen!) og

data til Tide*ater .\[odel Sooring Society
i\'ex'slet ter, red. Herk Stokell'.
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Modelflyve-
sommerlejren 1985
Fredag d. 12. juli til søndag
d. 21. juli
Det er i år en særlig stor fornøjelse lor L:r::.il-
rings-Unionen at kunne indbyde medlenn:: a:
Linestyrings- og Fritflyvnings-Lnione::: r._:

ungdomsskoleelever til årets be_sir enh:c - Son:-
merlejren. I år er det en særlig giæa:. :a ;:: ::
stykke tid har set lidt sort ud ior ie;:er. S..:: ;e:
er mange bekendt, har der ikke r=r;: r:-.:g: a:
opretholde traditionen med a: ti...:s :-.=:.::::_ :
på Flyvestation Vandel. \'; har n:a::;::t.:::'iit-
tedag, og det har naturl:r',i. c::;::-.;.:.-.;e.
spændende ting med sig. rner .a,i>å .: :o:::3\;ei
lejrledelse, hrorior en dei lins :;ji::: iki: e: ial-
det på plads.

Herning
Eller rettere området ved Hernin-e Hallerne ril
være sommerlejrens nye arnested, h\or mange
modelflyvere vil finde deres andet hjem i som-
mertiden - og stedet, hvortil mange gode min-
der senere vil være knyttet til. Sommerlejren har
mange gode traditioner, som vil blive ført ridere
i Herning, så den >garvede< lejrdeltager vil alle-
rede nu vide, at det bliver en himmelskøn uge
med masser af modelflyvning, grillmad, hyggeli-
ge stunder og modelflyvning.

Vi r il have mulighed for at flyve fra solopgang
til solnedgan,e med nogle enkelte undtagelser,
som l.ek.. den lørste lørdag, hvor vi holder fri
om eflerrn;ddagen, hvor dronningen & prinsen
ril komn-,e 13 r3!og. Desuden har lejrledelsen
kontar:ie: -;i !-:: ::1 !-3. io timer lang frilufts-
io:;::: :;:. .::.:; ::::::.

-r.\. -J :-:.4-:-.::=:.::::: _::

FAl-iicens. D*;:::- r.. ::: :- - - - --
kunne deltage un_gda:-.:r : -- .. :- . r r : -

medlem af unionen:. Sr :::--- --.--
I skrivende stund er C-r --;v -::-- _ .. _-

hed om de udgifter. som le_::.:. . . . ':. .; - -- . : -
ikke oplyses nogen endelig c:.i r.: ::':i, --
men det skulle ikke kunne blire c):::i ::: , :
gere år. Nærmere herom i yderlig::: .-:.r-: :-
ger.

Camping/spisning
Det vil være muligt at campere på sommerlejrens
campingplads, men der er ikke mulighed for som

,=l+.
ta

:.*.

i:

Et uclsnit af arealet omkring Herning-Hollerne.

ridligere år at blive indlogeret i store fællestelte
eller Iignende.

Der er desværre ikke noget cafeteria eller lig-
nende i nærheden af lejrområdet, hvor det kun-
ne være muligt at købe mad, men i skrivende
stund er der planer om fælles morgenbord. Så

stort set må du regne med selv at skulle lave ma-
den, osv.

Byggerum/materialesalg
Som på tidligere sommerlejre vil der naturligvis
være et lokale, hvor deltagerne kan bygge og re-
parere, endda bedre end tidligere telte, idet lej-
ren vil råde over en ombygget staldbygning, hvor
der vil være opstillet borde.

Der vil næsten helt sikkert være mulighed for
..r;rier lej:en at købe de mest almindelige bygge-.. 

' '.ldnine 6ir .. i3 hr u_,.. . iL.i. .:.1t. . uNl

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

=- ::. :-:. J ::--::.

nEdomiiLoleeler er
--;: -

Husk også at få et stykke papir på, at du har
deltaget i undervisningen i modelbygning i løbet
af vinteren - og så glæd dig.

Tilmelding/yderligere oplysninger
Du skal senest d. l. juni 1985 - og helst allerede
i dag - indsende dit navn og adresse (brug evt.
kuponen her på siden) til nedenstående adresse.

Så vil du i midten af juni modtage yderligere op-
lysninger om lejren samt en tilmeldingskupon,
som du skal bruge ved tilmeldingen (du må gerne
bestille for flere på samme seddel).

Du ir: ogsa me,set ,qarne angive, hvis du har

- : r :,':-:i; -'..:: '.--..i;: :il ei:ir::eter på lejren,
:::.,^:, :- ::-:::: :::;13 ir-å lilge. Såfremt dU Vil
..:: :.--::: --:..! :i:.. :..: l:: mOdtaeer de rderli-:-
::-: - - -' i--,--a:- -

T:ir.eiding tii:
Linestl'rings-Unionen
r'. Bennl' Furbo

Samsorej 2, 7400 Herning
Tlt. 07-22 50 89

Huskat:
Sorttmerlejren del er ogsd dig!

:-=:::.a:3 Lrl.) Snlnger Om
I9S_<:

--:_- :- r--:-== ::: - Fritfl1 r'nings-Unionen I Linestyrings-Unionen
Jeg har gået på ungdomsskolehold sæson 84/85

S=- : =:-: stk. tilmeldingsblanketter.

-i.,;; -.'-,;1'31;en senest d. I. juni 1985 til:
Linestyrings-Unionen
v. Benny Furbo

Samsøvej 2, 7400 Herning

Evt. seperat

fritflyvningslejr
Usikkerheden om, hr orvidt det bliver
muligt at fl1re lrittllrning i passende af-
stand fra sommerlejren i Herning, har
fået Fritflpnings-Unionens bestyrelse til
at arrangere en speciel fritflylningslejr,
som vil blive en realitet, hris Herning-lej-
ren ikke tillader udendørs fritflpning.

Fritflyvnings-lejren vil - i givet fald

- blive afholdt fra d. 20. juli til d. 28.
juli i nærheden af Holstebro.

Når det er valgt ikke at lade de to lejre
overlappe, skyldes det dels, at nogle frit-
flyvere måske vil tage på Herning-lejren
for at fl1ve indendørs, og dels, at der er
Nordisk Landskamp d. 12.-14. juli, hvor
Herning-lejren starter.

Medlemmer af Fritflyvnings-Unionen
vil få brev fra sekretariatet om tid, sted,
pris og tilmeldingsfrist i løbet af maj må-
ned.

Hvis man ikke kan vente så længe, kan
man kontakte unionens sekretariat eller
formand for nærmere oplysninger.

l5



Her er Dave
Masterton ved
at gøre sin
Chipmunk-
sk(tlamodel klar
til en flyvning.
Den er - som
slle hans andre
modeller -lavet i skum.

Australien er ikke længere en
fjern, ret ligegyldig plet på
landkortet i modelflyve-
sammenhæng.
Lige i disse dage flyves der VM
for RC-sr'æ\'emodeller i
Australien. i 1983 r'ar der
fritfl5'nin-es-\'\l'>dernede,. - og
i 1984 overraskede ausiraiierne
alle ved at r.inde \-\l for
skalamodeller i Paris.
Jo, Australien er blevet en
storma-et på modelflyveområdet,
så det var med god grund, at
Torben Back Sørensen opsøgte
VM-vinder Dave Masterton under
et ferieophold i landet.

Formålet med denne lille artikel er at give
en kort beskrivelse af, hvordan det står til
med RC-skala på den anden side af jorden,

Cockpitpartiet nted vinduesviskeren, der har
e;ftertadt >skala<-ridser i ruden !

På besøg hos verdensmesteren med RC-skalamodeller
Modeftyve-indtryk fra en tur om på Jordens underside, til Australien

videoudstyr, som han har med sig til alle
konkurrencer. Bl.a. var der optagelser fra
et stævne, hvor alt blev bedømt efter de
gældende regler. Herudover blev der også
givet points for, hvor godt RC-piloterne
var klædt ud. Dvs. når man fløj fly fra den
første verdenskrig, gik man rundt i tøj fra
den tid. Det var ganske festligt.

Altid flyvevejr .....
Selve modellerne, som der var et rigt antal
af, var virkelig af fin kvalitet, og det samme
gjaldt flyvningen. Det var imponerende.
Nu har de jo også vejret med sig i Austra-
lien, så de kan øve sig grundigt. Som Dave
sagde, her flyver vi mindsl 340 dage om

eller som de siger >down under<. Jeg er året.
netop vendt hjem fra Australien efter en Efter at have set video et par timer gik vi
måneds ferie i Sydney. Med australiernes ud i hans værksted, og her manglede heller
succes ved sidste VM i Paris i tankerne, ikke noget. En stor Emco drejebænk til alle
havde jeg inden min feries begyndelse sendt skala-detaljerne. I en stor kasse på gulvet
VM-vinderen Dave Masterton et brev om, stod hans VM-vindermodel, Drover'en,
a', -ie,e havde i sinde at besøge ham. lor bl.a. pakket godt ned.
a: se hals D:cr e:. Ca dei r iste sig at være så Da jeg nu var kommet fra den anden side

:.:-;:,::. a: :.a: r-:. :c3:3 Ja. -10 nin. fra, af jorden for at se hans Drover, pakkede

--.::::: s-<---: :.-. han den ud, og der blev nu rig lejlighed til
Eiierca.etrugesopholdiCaringbah,sr*d at studere den på nærmeste hold og i alle

for S!.dne!', ringEde jeg dt Dave og afialte 4gtaljer. Han gennemgik hele modellen fra
at rnødes med ham søndag formiddag i A til Z med forklaringer og småtips under-
hans hjem i Moorebank, vest for Sydney. . -veis. Der kunne $krives en bog orn alt i{*ti
Alle tiders flotte hus, stor garage med tre Her er nogle korte træk om modellen,
porte og hobbyværksred i to af dem. Nu neii$åitaæf ha**;å,årenerca..4:@Qti-
ejer han og broderen Steve også et af Syd- mer af færdiggøre dsn. Han har bygget den
neys største byggefirmaer, så det forklarer i skum og beklædt den med tynd balsa.
måske en hel del. Men lækkert var det. Udenpå det er den beklædt med meget tynd
Først havde hans kone Debbie lavet en læk- metalplade (en offset trykplade), ca. 0,09
ker frokost. Bagefter havde han gjort klar mm, som han har limet på med almindelig
med videooptagelser fra forskellige skala- kontaktlim. Langs kanterne har han brugt
stævner rundt om i Australien, som vi skul- Arildit for at sikre vedhæftningen. Ælå nit-
le se. Han havde et komplet transportabelt terne, ca. 40.000, er trukket ud på bagsiden

Kropssiden, hvor mon især skal hæfte sig ved den lange skinne til venstre for døren. På den
skrues vingefairings til krop og vinge med bitte små skruer, Dave har drejet. Se ogsd bogslaverne!

SUTTUDRÅGE,!'
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En af de tre Enyo 40 firtaktere, sont er pa
Drover'en. To landingsl.vs se,s o?-(.2.

Bemærk også, hvordan vingetibben ird: .::
lyset er nøjagtig ** Or;,::::,.r,:r:,,,,;::

inden pladerne er limet på. Alle paneler
lemme etc., er samlet med miniskruer med
kærv, som han selv har drejet. Og jeg siger
jer, at de var små, men de var der, og de

kunne skrues af og på.

Understellet er fuldstændigt i skala, dre-
jet ud i duraluminium, og det fungerede li-
ge som det rigtige. Oleoben, bremser, hy-
draulikledninger og sikringstråd - alt er
med. Dækkene har Dave også selv lavet,
støbt nøjagtigt som de rigtige.

Mågeklatter i skala ....
For at få den helt nøjag:i_ee farvenuance
frem er modellen maler 6,eang: med almin-
delig maling, svarende til sore. :.ers. S5n-
ta[ak. Skra$s]er og rid<er c; ::: slags
skalating er m€d F d.dk'!i. -.,å rrr.r ;:r
blev stillet op ved siien af origiaai:!-*- :=
de identiske bortss fra ssreiscg- F-e$-
tre arågeklattsr s også ncd- da de frs{ics
på originalfly'et- Her kan Let :Et::'::. ::
Dave fortalte, da bold&edcren. pe åc aru-

stralske hold en dag i Syeq drl0e grre
modellen klar, r'ile han ligE psfoe*ro drn q
med en klud o: ::-r=::. r ::::-: .:-- i::;;.

så Dave måtte hen og lave dem på ny, hvil-
ket ikke er så ligetil.

Der kunne nævnes mange sjove detaljer
på denne Drover, som vi nok kommer til at
se igen i Norge til næste VM, da han ikke
har tid til at lave en anden model. Han har
kun fløjet med den to gange efter VM sej-
ren, og den ene gang havde han nær mistet
den. Antennen, som er skjult ved statisk
bedømmelse, og som trækkes ud bagefter,
havde han glemt, og det var altså nær endt
med et fiavari, men han reddede den.

r. lri..: ri l

Bali$runden for successen
Dave Mastertons forklaring på australier-
nes succes ved VM i Paris var, at de havde
iorberedt sig meget grundigt. Dave havde
:lerie: hver slorgen de sidste mange måne-
,t€: .-; :': 1-\t. D:',a: dog ikke særlig impo-
:]€:= --i-: :--:-.1ål.l3L l.:::: ;; f.:lt :el-
-,ageriq:r*-

Etj- =- l:_-.::= i:_-:-:.i:::-:i:-: e-:

fsaggs-aftr€t gr:ndig qg Ftai.kei ræk. tog
hsm sogle Åf dne aalre modcll,er frem"
H-a- tn sa Fl?, også beklædt med off-
-: :'=::. B-a:-;: c: a::i:: nodeller var en

stor P-5 I , og en Cessna push/pull, som han
bl.a. vandt det australske mesterskab med.
Han har de seneste 6-8 år brugt metoden
med at beklæde sine fly med metal og har
for flere år siden skrevet en artikel i et au-
stralsk modelflyveblad, som jeg vil prøve at
få fat i, for derefter at bringe den her i bla-
det.

Hen på eftermiddagen gjorde han en an-
den model klar, en stor Chipmunk også

bygget i skum, og så gik turen ellers ud til
en af de mange modelflyvepladser i områ-'
det for at få en flyvetur. Da der er masser af
plads dernede, er der ikke de store støj-
problemer, hvad angår naboer. Folk har
også en anden indstilling til den slags!

På vej hjem fra flyvepladsen gjorde vi
holdt ved nogle af Daves klubkammerater
for at se, hvad de s:-slede med af sager, og

Cet er ikke småting, hvad der bliver lavet
der::ede'dorvn underr<.

Ei sreC r-i var inde, r'ar hos holdlederen,
som rar rred i Paris, og han havde lige fær-
diggjort en kæmpemodel af en Juncker-ty.

_fortsættes næste side

Understellet er lavet i dural efter de originale
bl,ggetegninger. Dækkene har Dave støbt!

t7
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Her ses motorcoÅ'let indvendigt. Det er lavet af tynd oluminiumsplade (en offset-plade -Modelflyve Nyt kon skafJe nogle til evt. interesserede ...). Cowlet er samlet over en klods. Fin-fin
dieselcombat-model
Stig Henriksen har i et stykke tid
fløjet med nogle velflyvende
combatmodeller i skum, og her
giver han tegningen videre samt
lidt råd og vejledning.

Efter nogle forsøg med forskellige modeller
og profiler er jeg stoppet ved denne model
indtil videre. Det er en traditionel skummo-
del, så bygningen skulle ikke volde proble-
mer. Jeg vil derfor nøjes med at angive di-

pe, som skulle bruges af TV-selskabet ABC
til flyoptagelser i en TV-serie. Den er byg-
get i træ, og for at få den bølgebliksoverfla-
de, som var karakteristisk for mange Jun-
ckerfly, var den beklædt med bølgepap.

Ugen før jeg kom til Sydney, havde den
skabt kaos, da den ved en foreløbig TV-
optagelse styrtede ned - dog uden at gå i
stykker. Folk i nabolaget havde alarmeret
politi og brandvæsen om, at et lille sports-
fly var styrtet ned. Alt var optaget på vi-
deo, så det var ganske interessant at se de-
res reaktioner, da de kom til stedet. De tog
det nu ganske afslappet. TV var også på
pletten, så det blev bragt i nyhederne om
aftenen. Holdlederen, ham med
Juncker'en, er ellers i gang med en ny su-
perskala model, som han vil stille op med
ved VM i Norge. Det er en australsk model-
type, som ikke er kendt på disse kanter.

På gensyn i 19E6
Efter en lang sludder om skalaflyvning og
udveksling af emblemer og mærkater, kør-
te Dave og jeg tilbage til hans hjem, hvor vi
fik et lækkert aftensmåltid med masser af

frisk frugt. De lever godt dernede. Efter et
par timers snak om modelflyvning i almin-
delighed og skala i særdeleshed, var tids-
punktet kommet, da jeg måtte finde vej til-
bage til, hvor vi boede. Det er ikke ligetil.
Mørke veje og så kørsel i venstre side af
vejen - men det gik.

Dave bad mig bringe en hilsen til alle ska-
lafolk her i Danmark. Han og hele holdet
vil forsøge at gøre et ophold i Danmark på
vejen, da jeg har inviteret dem alle på lynvi-
sit her i Køge.

Jeg synes, det var et interessant møde, og
jeg har fået et indblik i, hvordan model-
flyvningen står til dernede på den anden si-
de af jorden. Der kunne skrives mange,
mange sider om det. Jeg synes, det er vig-
tigt at søge at skabe kontakter rundt om i
verden. Det samme gjaldt for dem dernede.
De var mægtig imponerede over at modtage
besøg fra Danmark, så jeg glæder mig til
gensynet med dem, forhåbentlig her i Køge,
ellers til VM i Norge. Pas også på dem den-
negang, de er meget grundigt forberedt og
er meget opsat på at gentage successen fra
Paris sidste år, hvor de tog fusen på alle. n

Propel og spinner er næsten et kapitel for sig. Propellen er vredet af dt stykke metal fra en rigtig
propel og slebet til med korrekt profil og stigning samt diverse skala-hakker. Et enormt arbejde

- ikke mindst i betragtning af, at der er tre propeller......

l8
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balsaliste er lavet af et stykke balsa på

250 x 30 x 6 mm, hvorpå der er limet I mm
krydsfiner.

Hovedlisterne er lavet af 6x3 mm fyr.
Motorbjælkerne af 12x 12 mm bøg. For-
kanten af 2 mm krydsfiner. Linestyr af 1

mm krydsfiner.
Haleplanet er lavet af 3 mm balsa og be-

klædt med solarfilm og skruet fast på mo-
d:llen. Srødstangen er lavet af 2 mm svej-
seiråd. T1:ngdepunktet skal ligge ca. 5-5,5
cm ira iorkanten.

Sikkerhedsrviren fastgøres i skruen til
trekanten.

llodellen bekiædes med blomsterpapir
og lakeres og påsættes glasfibertape (meget
vigtigt !). n

T

.i
-rr i<-t,-

ana r/ wt)

mensionerne på diverse lister.
Midterribben er lavet i jig af 2 stk. l3 x 3

mm fyrrelister, som forrest er limet på en
60x l0 mm balsaklods (husk åreretning),

og bagest er listerne samlet om et stykke
20x13 x3 mm fyr.

På det forreste stykke balsa limes en tre-
kant 40 x 40 mm vinkelret på. Den forreste

244

I ..r- /r

3x13 fyr,
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- nyt fra hobbybronchens største udstilling
Ntirnberg-Messen 1985

Det blev en >lille< Niirnberg-
Messe i år. Ikke alene var messen
dårligere besøgt end sidste år -måske især pga. dårligt vejr i
messe-dagene - men udbuddet af
nyheder var også noget mindre
end ved 1984-messen. At der dog
var nok at skrive om, kan man
forsikre sig om ved at læse Per
Grunnets gennemgang af nogle af
årets væsentligste nyheder ....

Inden for legetøjs- og hobbybranchen er NUrn-
berg-Messen stedet, hvor de nye produkter præ-
senteres for branchens egne folk. Alverdens pro-
ducenter af hobbygrej og legetøj mødes i Niirn-
berg i starten af februar hvert år og forsøger at
overbevise alverdens importører og grossister,

der også kommer, om, at netop deres produkter
vil kunne indtjene formuer i den nærmeste frem-
tid. Kort sagt - et persisk gedemarked, hvor
bl.a. hobbybranchen deltager.

Modelfllnre Nyt har modtaget nyhedsbreve,
prospekter, pressefotos, kataloger mv. fra en

række a: ;ie dan:ke imponører med beskrivelser
ai ce proriukier, som vi kan forvente til Dan-
na:i< inden lor den nærmeste fremtid. Dette ma-
ieriaie - samt samtaler med nogle af de bran-
chefolk, der var i Niirnberg - danner baggrun-
den for denne artikel, der på ingen måde foregi-
ver at være udtømmende.

Modeller
Skal man tale om tendenser inden for modelom-
rådet, så må det være, at de fleste producenter
har koncentreret sig om forholdsvis eksotiske
modeller. Det virker som om markedet for al-
mindelige RC-trænere, begyndermodeller, små
svævemodeller og enkle helikoptermodeller i
forvejen var mættet af de eksisterende, udmær-
kede modeller, at ingen har villet ofre udvik-
lingstid og -penge på den slags. I stedet har man
koncentreret sig om nicherne, som det hedder i
moderne virksomhedsleder-sprog.

En anden tendens - som hænger kraftigt
sammen med den førstnævnte - er, at mange af
byggesættene til de nye modeller var særdeles
traditionelle med ribbeopbyggede vinger, osv.
Dette er en naturlig følge af, at sådanne bygge-
sæt er produceret til et eksklusivt - det vil sige
begrænset - marked, så der er ikke økonomisk

Graupners lille begynderst'æt'er, Fun Fly, har
I rad it ionel ribbev inge.

basis i produktionen for formfremstilling til
kunststofkroppe og færdigvinger. Og måske be-
tyder det også, at mange af de modelflyvere, der
er interesseret i de eksotiske modeller, i virkelig-
heden foretrækker konventionelt opbyggede
modeller.

Endelig kan man med glæde konstatere, at
tendensen i retning af, at udviklingen koncentre-
rer sig om de mindst miljøbelastende modeltyper
fortsætter. Der kom en del nye svævemodeller,
mange nye motormodeller til 4{akts motorer, en
del småmodeller til motorer under 2,5 cm3 - og
ikke så mange modeller til de larmende l0 cm3

to-taktere.
I den følgende gennemgang af nyheder kom-

mer jeg kun ind på nyheder, som med sikkerhed
vil blive markedsført her i landet - med enkelte
undtagelser. Det betyder bl.a., at mange af de
mere eksotiske nyheder ikke bliver nævnt, da det
danske marked er så lille, at de fleste importører
går i en stor bue uden om alt for specielle ar-
tikler.

Svævemodeller
Graupner sender i marts/april sin lille RC-be-
gyndersvæver >Fun Fly< på markedet. Med en
spændvidde på 130 cm og en vægt på 700 gram
forekommer den at være mindre interessant end
sidste års nyhed RC-UHU.

Langt mere spændende er Graupners tre nye
store RC-sræremodeller LS4, LS6 og Discus
rned hhr. -r00. 3,i7 o8 400 cm spændvidde. Alle
::e modells: e: hurrige at b1'gge, da de har kunst-
.:..:L:o;9e os næsren færdige planer med skum-
liæ:n:. De rcnenres her til landet først på som-

Samtidi,e med de ire Graupner-modeller for-
ventes \lulriplex at kunne byde velkommen til
sin store nyhed på svævemodel-området, den
375 cm store DG 300. Også den har kunststof-
krop og næsten færdige vinger.

Også Robbe havde en ny storsvæver med. Det
er en skalamodel af den velkendte ASW 17 med
400 cm spændvidde. Tilsyneladende en flot mo-
del, der dog - i lighed med de øvrige nye store
RC-svævere - næppe vil finde det store publi
kum i lille, flade Danmark.

I konkurrence-model-afdelingen står Eismann
normalt stærkt, og dette år var ingen undtagelse.
Den ene af de to nyheder var en såkaldt sports-
model, den meget elegante RC-svæver Playboy,
der udmærker sig ved at have T-hale. Den anden
var en decideret konkurrencemodel ved navn
Pioneer.

Nye markeder
Den virkelige nyhed fra Robbe var introduktio-
nen af begynder-programmet >Robby<. Dette
består af en række specielle begyndermodeller -en RC-svæver samt biler og både. Disse mar-
kedsføres dels som enkeltsæt, men - og det er
det nye for Robbe - også som komplette begyn-
dersæt med model, motor samt RC-anlæg.

Om det er Graupners >Special-Aktion< med

,r r.ir1l:.iliul

Graupners LS4 er
den mindste aJ de
tre nye, eleganle
RC-svævemodeller

fra dette firma.
LS4 har >>kun<< 300
cm spændvidde,
men.s rle to andre
li,lser pa 357 og
:l)(l .tn.

.\[uiiip:e.t iiar
aldrig nange
n1'heder-iårer
denne DG 300
svævemodel eneste
modelfly fra
virksomheden. Til
gengæld en smuk
og elegant næsten-
slorsvæver med
375 cm
spændvidde.

Robbe's nye store
svævemodel er en
skalamodel af den
elegante ASW 17.
Modellen har 4
rneters
spændvidde.
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Robbe's nye
elektro-svæver
hedder Windy.
Den kan også

forsynes med

forbrændingsmotor
Jor dem, der
hellere vil slås med
brændstof end med
opladning af
akkuer.

W,{li,ffi .låi:i:;i;,,','
t:Y2ii.6:irlcri. t.!,:1" ::,.

'L;"ltit,ttl:i,!,llit:')ii:;;,

D-r??e o-? sat,:',:.
forsøge sig nteti
elek! ro-nndeller.

Tiggy er et sødt
lille biplan fra
Simprop. Modellen
er beregnel til
motorer i
størrelsen omkring
lcmt-en
økonomisk og
miljømæssig fin
størrelse.

Anlares er
Simprops nyesle
bud på en moderne
kunstflyvnings-
træner til .30-.45
motor. En elegant
model, som sikkert
ville kunne gøre
det godt i den
hens.vgnende

kunst.flyvnings-
klasse.

Herover ses Graupners nle store ntikro-light
Chinook i ubeklædt stand. Til yeilstre ses

Robbe's nye, spændende begynder-svever,
Robby RC-Start. Tilsyneladende en fornuftig
model at starte med.

komplet-sæt, der har givet Robbe ideen til dette
program, skal vi ikke kunne sige - det er også
ret uinteressant. Det interessante er, at Robby-
programmet virker som skræddersyet til mar-
kedsføring gennem legetøjsforretninger, super-
markeder, stormagasiner og lignende salgssteder
uden specielle forudsætninger for at sælge hob-
bpdstyr. Det bliver saerdeles spændende at se,

om det vil lykkes Robbe at erobre nye markeder

- det kan gå hen og blive starten på et fornyet
opsving i RC-interessen.

Robby-RC-svæveren >RC-Start(( ser iøvrigt
særdeles fornuftig ud. Det er en nykonstrueret
model, der dog ligger ret tæt på den velkundte
Robbe Argo, som mange - bl.a. de tyske fag-
journalister - har været meget be,eejstrede for.
Spændvidden på RC-Start er 2.10 cm, kroppen er
af kuns:s:ci cg rlrge;i slo:: se: færdig i sættet.

Elektro-fl1'
R:::= i:": :--: :: :.1 ;.;i::o- eller gløderorsmo-
:.. - \\.::j - -:.t--. it i:t mo:orsrærer-semi-

eller forbrændines-.!.:-:_-\L:- .-- :--.;_. :-:t.- Ll

=-::::. H:.: :--- re-ge: en :o-iakter, er en 1,5

:::: la-is:;t::. ;a:-i ::r 3.i ;m' fir-takter også
pa_iser.

Robbe har iør'rigr også introduceret en række
nye, højtydende elektromotorer samt en serie re-
duktionsgear til elektromotorer.

Hos Graupner var der også en ny elektro-mo-
del på programmet. Det er en japansk model af
mærket Kyosho, som hedder Etude 1200, hvilket
refererer til spændvidden på 1200 mm. Modellen
er fremstillet i skum og beklædt med folie - den
er næsten færdig i æsken, som indeholder alt
nødvendigt grej undtagen RC-sæt. Med den Ma-
buchi 540 motor, der ligger i sættet og 7 cellers
batteri skulle den kunne klare flyvetider på 5-6
minutter pr. opladning. Levering omkring maj
måned, fortæller den danske importør, Ib An-
dersen Hobb-v.

På messen gik der iøvrigt rygter om, at Graup-
ners svævemodeller LS6 og Discus snart vil
fremkomme i elektroversion.

Motormodeller
Kyosho står også bag en anden Graupner-nyhed,
den lille, fikse Cessna Skylane semiskalamodel
med 93 cm spændvidde beregnet til 0,8 cm'Cox-
motor. Denne model er opbygget ganske som
Etude 1200 elektro-modellen og skulle hurtigt
kunne gøres fly"ueklar.

Så er der noget ai et spring op til >Kwik Fly
E<< - en stor kunstfllvningsmodel til l0-15 cmr
motor fra Graupner. Eller den meget iøjnefal-
dende tredie nyhed til forbrændingsmotor,
ultra-light'en Chinook med knap 2 meters
spændvidde og anbefalet motorstørrelse på 6,5

fort sæt tes nceste sicle



cmr. I modsætning til et par :i c: \;:.::: -,:::-
lights i modelformai. se; C:;..::::s :.ia- i-:.::-
star her ud til :t ræle gan.ic r,.i - .t:l ;r s.'r.-
ventionclt opblggei. :.r c3n ;:-::-: ;:r ::g::3 :i1::-
maskine!

Simprop har rraditionelt mange n!e motormo-
deller, og der rar også en del fra den kant i år.
Først og fremmest Hanno Prettners VM-vinder
>Calypso<. En nydelig model til 10 cm' to-takts
eller l5-20 cm' fir-takts motor.

En noget mindre kunstfllvningsmodel er An-
tares, som er beregnet til 5-7,5 cmr to-takts eller
6.5-10 cmr fir-takts motor.

Simprops øvrige nyheder omfattede dels et par
old-timer-agtige modeller - Elder 20 og Elder
40 - et lille biplan til 0,8-l cmr motor samt en
motorsvæver - Motorspatz - til 1,7-3,2 cm'
to-takts eller 3,2-6,5 cmr fir-takts motor.

Helikoptermodeller
Graupner introducerede en n1', smuk skalamodel
af Hughes 500 E helikopteren. Der er do,e tale
om en forholdsris beskeden n1hed. idei neka-
nikken under det n1e udseende er den kendte
Helimar 60.

Så var der mere gennemgribende nyheder på

Schli.iters stand, idet man viste en helt ny l0 cm'
konkurrencehelikopter, Champion. Rotordia-
meter 140 cm, flyvevægt 4,4 kg. Til denne meka-
nik kunne man tilbyde to forskellige kroppe, en
Bell Long Ranger og en BK l17.

En anden stor nyhed fra Schliiter var 3- og 4-
bladede rotorhoveder, som nok især vil finde an-
vendelse på de helikoptere, hvor man lægger
særlig vægt på det skalarigtige udseende.

Motorer
Ingen vil vel vore at påstå. at den n)e OS-FP-
serie kan være ny for \lodelilyre \1ts annonce-
læsere. Så den springer vi orer.

Til gengæld på OS FS-20 firtakt-motoren på

kun 3,5 cmr nok betegnes som en gedi,een n1hed.
Et lille mekanisk mesterværk - og en af de

mindste serieproducerede firtakts motorer, ri
endnu har set. Den skal der nok blire god brug
for i fremtidens tyste motormodeller af moderat
størrelse. Motoren skulle være på markedet alle-
rede nu - og den vil iflg. de vejledende prislister
koste mellem 1.100 og 1.200 kr.

Robbe viste en ny Enya 1,5 cmr to-takter og en

20 cm' firtakter. Og hos Robbe kunne man også

Sintprop's bud på
etr nl0lotsv(ever
hedder Molorspatz
og den egner sig

.for .I0--20
nrctorer, hvis nun
skal tro fabrikkens
opgivelser.

Denne elegonle
helikopter er en
gatnntel ven i n)'

forklcedning.
Graupner lur lut,'i
g71 nv /-1n211,. ir rt

krt!, ::.' !.'r,: -.:,: it:
!1... ':: '

-.:: -- ::1.
--.'i.-'. :-'= i:: .:. :-ts\; \\:::=-:-i:.'::: ;:.::i:

:^ie. :re;r ;e fonjener nok al næ\nis aiiig:re,.
\\-ebra præsenterede tre n1e firtakt motorer -T1/{, T1/ffi o-s T4l80 på hhv. 6,5, l0 oe 13,2

cm'. Det var dog ikke firtaktere det hele - man
viste også sine meget populære Long Stroke-mo-
torer Speed 6l Racing LS og 61 F-LS samt Ra-

cing 6l R/ABC. De to første motorer er kunst-
flyvningsmotorer til det nye FAI-program, mens

den tredie er specielt udviklet til at sidde og dreje
en ducted fan.

Radioanlæg
Nu vi er ved Webra, bør det nævnes, at dette ty-
ske kvalitetsmærke også producerer radioanlæg,
og at man i år præsenterede et luksus PCM-an-
læg med 8 kanaler og udskiftelige skuffe-funk-
tions-moduier. .Anlægget hedder \\'ebra Space

8 16 PC\1 o,s e: .:arC.1v: reian.kr.rel udt i rer-
den. ;.1;n :1.:rlo:i::e: r:.: ilii: :r:: : la;-rd::. Dc:
kan iørri-c: l:iri .:.n:n.;enlign;s nec c-: nle

æF{
Srnudele er der nctk af pti Niirnberg - men det
er ikke clem, nvtn hceJ'ter si-* ved i første
omgang. Senere kan det vise sig at være det
ntest uundværlige. Her er et par af Multiplex-
nyhederne.

Multiplex 2000 Profi-anlæg med PCM.
Messens flotteste RC-nyhed var nok, at

Craupner omsider har fået form på sit fjernsty-
ringsprogram. I samarbejde med den japanske

JR koncern har man udarbejdet tre anlæg, hvor-
af vi længe har kendt >Herregårdsanlægget<,
som udgør en komplet serie, og - forhåbentlig

- efterhånden vil afløse det noget tilfældige
sammenrend af (ganske udmærkede) RC-anlæg,
som har været forhandlet gennem det store tyske
lirma siden bruddet med Grundig.

\lan srarter i det små med det gennemtænkte
l-kanals.anJæg D-1. Dette anlæg har en lang

En a-f de helt store nlheder tar denne OS .l[a.r.' FS 20.lirtakts-rnotor po 3,56 t'm'. En scerdeles

spændende nyhed, sonr nok skal tinde stor udbredelse i løber af neget kort tid.



række fine detaljer - man savner faktisk blot,
at begge styrefunktioner kan flyttes over i den
ene pind, så man på et så lille anlæg også kan
lægge styrefunktionerne korrekt fra begyndelsen
af. Der findes - os bekendt - ingen 2-kanals
anlæg, hvor dette er muligt, så det er en generel

indvending.
Næste trin i serien er en nyhed, Graupner

FM4014, et 7-kanals anlæg, hvor man kan ar-
vende en række af de moduler, der allered; ken-
des til Herregårdsanlægget.

Sidste trin er det kendte Herregård-.anræ9. c::
jo findes i både FM- og PClVl-udgare.

Det er dejligt at se, at Graupner nu iore: n:l
et ensartet design på sine nye RC-anlæg. O_i del
er vel kun et spørgsmål om tid. h\ornå: ci: :'i!e
mellemanlæg FM40l4 kommer i PC\l-udgare.
så Graupner også kan være med på cer sa:rd.1'n-
ligvis store marked for mellemkia-.s:aalæ_q ior-
synet med PCM.

- Og så kan jeg ikke nære mig ior endnu et

lille hjertesuk: Hvorfor slæber Graupner do_q ri-
dere med den foreeldede måde at rælle kanaler
på? Hvor alle andre efterhånden er enige om at
6n kanal stlrer 6n servo, så kører Graupner vide-
re med terminologien fra før proportionalanlæg-
gene, med at der skal to kanaler til at styre dn
servo. D4 er ifølge Graupners katalog et 4-
kanals anlæg til max. 2 servoer, mens vi - og de
fleste andre i denne verden - ville kalde det et 2-
kanals anlæg.

Det kan da ikke være for at vildlede forbru-
gerne til at tro, at de får dobbelt så mange kana-
ler, som de reelt set får, at det seriøse firma slæ-
ber videre på denne tåbelige måde at tælle kana-
ler på.

Multiplex har længe \'æret langt fremme på

PCM-området. o_e de har i år inlroduceret to n1e

PCM-anlæg. hroref:er ie :i: ::: -1 r:cinn: :

programmet. De:o n1: -'': ;::: :...:;--:.='.
Europa Sprint PC\|. o_: :: :::.-::--..-i-.:---=i.
Commander.

Europa Sprint-ar-=_:i:: .:.:-} ;-- :-::.:-
relsen som {-kana-: i=:. :.:: r:-- -i:..;:5 -

kanaler. Det slår u: ::= :r:r--..:-i:- r .: -: '

klart, hvor man;: :: :: i.::::: -- -'.1-'---.-.:-
ner, dette aniæg :-:.:.

Commander-a::-=-- ::--,:r: :1 :e- i:E-
bart en skra-be: -:-r: -: :..- ,=1=."c:: i:;:
mc, som ha; r=:=: :::---:.-e . - :--! --::- 3.:::--
mander-aniæ:_:='. :.:: -4- ;a.: :: ir----.s :-:-.-
tioner som R:;- ::. -{ -i: -:5= :=-: -:-
bygningsm '';:a::- 

- ::' ,-- : =.. ..-:. -:-
blgg* tii r-r'., - i=---:- I ;.-- :. i-:::::-
vejledeni: l::: = - :l:r: i - --;r- ::- .:- :::-.-
de pris for ftsi:- -.-

Robbe's RC-:-;.-.<:- --rr r -=- r t:: : -- '

det i Danmark al--::: r=::: :-:-: :r.i:! ---
læg. Et gedigen: r.:.-::-..-r--',i----åi .å---: ::-
sign som Supra PC\l-r---=1=: :r= : :. -=-
senteret på sid:re å:s =-s- S:- .,=: a-..; - :-.

Robbe kan også S;i:a F-\'i.S a-*==: -:: i:i
med en masse mct--.:. :--::='-L-;. - z-:
ganske intersrar.:: :--: :.'-r::.:-_j' i-i :-'-r: :':
fleste nok henren::: ::_: :- :.--':.r =

Nogle nævnt. mange glemt
Betingelserne ior :n så;- _:;---.::_.r:-': .:.'-e-
se-nyheder er selrfølgei:_::-,i:, i- ri-- -i.r.:
nævne det hele - alene io:;: :-- =-:---i= ::..-.-
ninger fra en række forhandlere € :::;r---^!2:-,
Men også fordi det ville fylde hele blaa:: rg =e-
re til, hvis det hele skulle med. Selv i ei ,,lilie. å:.
som det altså var i år.

Men trøst jer - katalogerne er på r'ej - både
Graupner og Multiplex har lovet nye kataloger
om kort tid - og Robbe har allerede sendt os de-
res nye, farvestrålende katalog, som i år er på

Gratipners design Pa
RC-anlæg rækker

r:t o?sa ril 2-kanals
anlægget D4, som

ser scerdeles

_fornu_ftigt ttd nted
en række

udnrerkede

faciliteter, som
nange vil kunne få

glæde af.

Graupners mellem-
klasse anlæg

Fit{4014 ligner et

Herregdrdsanlæg i
plast-kabinet.
Anlægget kan

udbygges til ialt 7

kanaler og benytter
iøvrigt moduler fra

Herregårdsanlægget.
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Mekanikerens opgaver i linestyret
Good-Year og især team-race
Jens Geschwendtner, som er en af
vore mest erfarne team-race
mekanikere, giver her noget af sin
erfaring videre, så der er mulighed
for at blive en god del klogere for
andre mekanikere i team-race eller
Good-Year.

Mekanikernes opgaver er mange. og de to
vigtigste er at gennemføre mellemlandin-
gerne, optankning og _sensrart, så hurtigt
som overhovedet muligt, samt at indstille
motoren, således at den kører optimalt gen-
nem hele 1øbet.

Af andre opgaver kan nævnes informa-
tioner til piloten om landinger, advarsler
etc., men dette vil føre lor vidt at komme
ind på nu.

Indstilling af motoren
Det er umuligt at give 6n sandhed om mo-
torindstilling, da dette afhænger af den
specifikke model, tank, motor og propel
samt pilotens flyvestil. I det følgende vil jeg
derlor beskrive en metodik, der skulle være
generel for de fleste kombinationer.

Første punkt efter kontrol af alle funk-
tioner og trækprøve er, at motoren skal
varmes godt igennem i-12 minut med en
smule fed blanding og en ikke for hard
kompression. \år motoren e; goii rar;:-1.

sendes modellen i luften med .-rarrme ind-
stilling, og der tælles omgange, indtil moro-
ren slopper af sig selv. Derpå knibes nålen
(lukkes) en anelse, og proceduren gentages,
indtil det ønskede antal omgange er opnået.
Ønskes der f.eks. et to-stops løb, er det ik-
ke tilstrækkeligt, at motoren stopper ved 34
omgange, idet man så ikke kan udnytte cut-
off'en tilstrækkeligt effektivt. Modellen
skal kunne flyve 36-37 omgange, før den
selv stopper.

Desværre går det sjældent så nemt, idet
motoren på et eller andet tidspunkt under
knibningerne begynder at opføre sig ander-
ledes: Den begynder enten at >hakke< eller
den løber )varm<(, dropper kraftigt i ha-
stighed, eller endda >sætter sig<.

Gør den det førstnævnte, >hakker<, er
det nødvendigt at øEe kompressionen en
smule - læs en smule! Ikke en kvart om-
gang eller mere, men kun ca. en tiendedel
omgang på topskruen. I denne mellemlan-
ding, hvor kompressionen øges, kniber
man ikke på nålen, men sender modellen
op og vurderer resultatet al forøgelsen.
Man gør altså €n ting af gangen, ellers mis-
ter man hurtigt overblikket og dermed
kontrollen.

Når og hvis motoren så kører rent, gen-
optager man proceduren med knibning.
Hvis ikke, forøger man igen kompressio-
nen, indtil motoren kører rent - men sta-
dig uden at knibe - uanset omgangstallet.

Dropper modellen i hastighed, og lyder
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motoren anstreng!. er det tegn på, at den er
overkomprimeret. og dermed skal oven-
stående gøres omvendt.

Når modellen lander (mekanikeren skal
øjeblikkeligr. når han hører, at den >var-
mer,<, kommandere >CUT<, så man ikke
belasrer motoren unødigt), bakkes kom-
pressionsskruen en kvart omgang, og mo-
dellen sendes i luften uden andre ændrin-
ger. Gentages situationen, er yderligere
bakning nødvendig, men opfører den sig
ubesværet, kan man gå tilbage til knibnin-
gen, indtil de ønskede omgange er opnået.

Når de ønskede omgange er hjemme, på-
begynder man hastighedsmåling af model-

len: Der tages to tidtagninger på hver tank-
fuld, f.eks. 5.-15. omgang og 20.-30. om-
gang. Disse to tider sammenlignes, og er
der l.eks. et fald i hastighed gennem tan-
ken, t1'der det på, at motoren ))varmer op(,
altså kører for hårdt. Er det modsatte til-
fældet, er der meget, der taler for, at moto-
ren kan tåle en anelse mere kompression.
Når alle disse ting er gennemført grundigt,
mangler der kun en >prøve(<, for at man
kan sige, at indstillingen er optimeret med
det givne grej (i særdeleshed propel). Under
hele indstillingsproceduren har piloten flø-
jet med strakt arm. Nu gennemflyves et par
tankfulde, hvor han først holder tilbage,
således at motoren anstrenges. Klarer den
dette uden atløbe varm, er det tilfredsstil-
lende, idet man så kan tåle at blive bloke-
ret, uden at det får katastrofale følger. Der
tages også en tankfuld, hvor piloten >træk-

Bjørn Hansen ses her i to stadier af el hurtigt pitstop - før han griber og efter ot han hor grebet
modellen. Bemærk, hvordan han hele tiden ser på modellen ogfiedrer i ormen.

::. aai: a.l.t:',),:,i:(:',



ker<. Kan dette gøres, uden at motoren
>kvæles< i brændstof, må indstillingen si-
ges at være tilfredsstillende. Er der stor for-
skel på hastighederne under )træk(,.
>strakt arm( og >holden tilbage<, tlder de:
på forkert valgt propel.

Indstillingen er således klar til konlu:-
rence, i hvilken det er en hel del op::l rc:.-
kurrenterne og ens egen pilot, hlorle,]e. :e:
går - men 6n ting skal indskærpes: H:::
modellen løber varm, så hold -finzre.. -'t:
kompressionen under løbet. De: ;: i::. ::.
vej at redde sig hjem, o*e dei ei a: a:.-.: :::
nålen, et klik eller to, således a: ::!^:,.:.:.
kommer til at køre en anelse le;E::.

Her vil man konstatere. a: :3 ;\i::: -.=-
gange, man har, kan redcs e: ;-':: ::.-.:a:
hjem. Man kan mange gan3; ic:=- :._:=.
med de ekstra omgange. o_e :a=.::::-;: '. j. ::-
bet på en kompressionsændnn-r ::ice: r:.:--
lemlandingen aldrig kunne opreje de :å
tiendedele man taber ved at lade moloie:l
køre lidt federe. Altså labberne ira
kompressionsskruen under løbet.

Mellemlandinger
Hurtige mellemlandinger er en nødvendig-
hed for gode resultater. Starten på en hur-
tig mellemlanding, er pilottræning, således
at piloten bringer modellen ned til mekani-
keren, fuldstændig ens hver gang - samme
hastighed - samme placering på stregen og
stabil kørsel på jorden. Når disse ting er op-
nået, kan mekanikeren med sikkerhed gribe
modellen hver gang, således at han kan
koncentrere sig om det egentlige, at optan-
ke og starte.

Selve gribeteknikken kan der kun siges

lidt om - og det kommer her: Krg pd nto-
dellen hele liden under landinsen - det ses

ofte, at mekanikere t-ikse::r ra r:odel.e: 5-

6 meter henne. og :: - _::.':': :r_rr r-'-.:* -l -

kede øjne - \'ent3: :-- :=.-. : -:.:::r -.:- j:.
Følg modellen nei ;-:.;:.. -.: : . ::' -.

hånden lukkes om :.a:-::.
Stop ikke modeilen:':-:.-. i=t--, ..1

men lad armen ljedre. så;:::! r; ..:: .a::-
læggelser i vingerne.

Når du har fulgt råde: r:.:: :r . _ri: r:
modellen, spilder du ikke ::: :--;: ': r::
efter optankningssredei. r.::. i.=: -- lt:
bart stikke ventilen de: r:ie i:;: ::: : : ::-
tanke.

Starten af moto;er- 3: :.:--::-: :t:-- :- -
gjort, men her er iog --_:i: :: ; t- : ::- -: -

fingerregler. der dæii:: :. :l:,:. : : : -:-
Når der er optank::. i.::- :--: j.'.: 

i -l
snapsningen er iorden: E::----:::=: :. -::=:
i brændstof, og behører c3^-- :--:--_:3 :.=- -:-
ger ()turn( af propellen). fLa: j3: i:1-.;:. ::
det tegn på, at den får for mege: s:.::'. i:
den hård og siger >>gunk<, når den i.E-'-;:.
er det tegn på, at den får for lidt snap..

Mængden af snaps kan stilles på ro rnå-
der: Selve ventilens åbning formindskes el-
ler øges. Dette er den rigtige metode, hvis
indstillingen er meget ukorrekt, mens en
anelse forkert indstilling kan reguleres via
trykket i hurtigtankningsanlægget. Er der
for lidt snaps, øges trykket evt. kombineret
med en lille forlængelse i optankningstiden,

Søren Brun-syndromet
- Den seneste forskning onr modeller og træer
Et af de største problemer inden for mo-
delfllrning (bortset fra fænomener statisk
rræk) er enkeltstående træer, der ligesom
suger modeller til sig. Der har været speku-
leret en del over problemet, og det naturlige
spørgsmål er: Har træer en sjæl?

Det har nemlig vist sig, at en af de få
rine, der kan få et træ til frivilligt at tilbage-
Ievere sit bytte, er et større metalstykke pla-
ceret ved træets fod. Metallet skal helst ha-
ve form af en økse.

Professor Emil R. C. Tate fra Tbe Insti-
ture of First April, USA, har undsrsøgt
problemet nærmere og mener åt ktrrtne fot-
klare Søren Brun-syndromet uden at ty til
metaf,vsikken.

Et eksempel viser nok nemmesl, hvorle-
des naturkræfterne gør enkeltstående træer
fl;-- og drageædende.

På en normal varm dag med kun lidt
rind kommer en fritflyvende model nær et
middelstort træ. Idet modellen passerer

træet i en rimelig afstand, trækker ejeren
vejret lettet, men hvad sker der? Pludselig
vipper vingen nærmest træet ned, og mo-
dellen cirkler lige ind i grenene og bliver
fanget.' 

Faenomenet har intet med magnetisme at
gøre, idet træer ikke er magnetiske (måske

bortset fta det tropiske jerntræ, Eucalyptus
paniculate).

Den fysiske forklaring er som følger: Et
træ er teknisk set en stor fordamper. Såle-

des er luften i nærheden af træet al en slør-
re fugtighedsgrad. Fugtig lult ia: e: s:i:::
ma,ssei)'lde erd iø: Ili:. tr: ::::-. :-- -

C::::::; ::--j;- : J:::.:. a: --::::. --lr.= ...'-

: :: - _ -:-_ 1'.. ;;=;_.::::-:rt: i Ojnene

- 
-:-: : i: .=:a ! -::. :: 3: :3: - kOntfOl-

:- : :: :-, r:,::--:.-- .:å. i iglig startvinkel
:::L ..'-:i: ::::-:::) Og Slip denl

-- 
_-- 

-a---,,--r: ----L:.-:.. - =. r ruften, er det tid for
:-:.::-i--:::- a: ei:erkontrollere, at de øn-
:! 3:: :--;a:rge opnås, l-vtte nøje efter mo-
:--:::-. ::- ;en har tendens til at varme op

- :: :3: godi på r'ej til at varme - åbnes
:-.-::. :: iiik i næste stop (det tager kun en
::.-r13- a: er sekund), og på den måde fore-
r-.;,i;: 3: sæining af motoren midt i en
.. --.!.:::i.

E: :::g. der endnu ikke er beskrevet af

=...3'-.:l<e:iunktioner, er nedtællingsproce-
:::::-. -\i: ior mange gange ses, at selve

=.:--::-,a:drngs-genstarten 
går godt, mens

:-:::æ--iirgs-starten totalt glipper. Det skyl-
ies. ai ;noiorens kondition er væsentligt
forskeilig i de to situationer.

Selre opvarmningen kan foretages på to
måder. Enten lade motoren køre hele perio-
den med nåleskruen op til dn omgang åben,
eller køre motoren i korte perioder på fly-

ligere end den varme, tørre luit lidt væk fra
træet.

Vi har således nedadgående lult omkring
træet, men det er ikke hele forklaringen.
Bernouilles lov om at når hastigheden stiger
omkring et legeme, falder tr;"kket, gør sig

også gældende. Prøv f.eks. at puste mellem
to frithængende lys, og se hvordan de nær-
mer sig hinanden.

Det, der sker med modellen, når den
nærmer sig træet, er følgende:

Vingen nærmest træet møder den kolde
nedadgående luftstrøm af høj densitet og
vipper nedad, selvom der er en højere op-
drift, når vingen bevæger sig igennem et
medie af høj densitet.

Modellen drejer således ind mod træet,
og selvom det måske ikke lykkes for træet
første gang modellen passerer, sker det som
regel anden gang, idet Bernouille-effekten
virker samtidig.

Selvom nærværende artikel ikke kan red-
de modellen, er det da rårt åt kunne fortæl-
le de omkringstående om årsagerne og hen-
vise til Søren Brun-syndromel,

Professor Tate arbejder i øjeblikket med
at finde en forklaring på, hvorfor RC-mo-
deller konstånt søger hen mod enkeltståen-
de træer og genstande såsom vindposer og
lignende. Såfremt prolessoren bliver færdig
med sine oven'ejelser inden da, vil vi bringe
hans resultater i april-nummeret næste år.

Luis Petersen

'.eindstillingen. Den første er at foretrække
for ikke erfarne hold, idet selve genstarten

kan volde problemer under >stresset<,
Når piloten på slutsignalet har cuttet mo-

toren, stilles nålen tilbage til flyvestilling,
og ved ca. 15 sekunders signalet (mekanike-
ren har under hele opvarmningsperioden et
stopur ved sin side) optankes modellen, og
motoren drejes et par gange, til der kom-
mer røg ud af udblæsningen (hvis denne
kan ses). Denne procedure kan kun indlæ-
res ved øvelse, og det er en ting, man ikke
må glemme at øve - så motoren starter på

første eller andet flick.
Mekanikerens arbejde er ikke afsluttet,

fordi modellen har gennemfløjet stræknin-
gen.

Gik det som ventet? Skal motorens ind-
stilling ændres? Startede den som planlagt,
etc., etc. Og andre problemer - en moto-
ren f.eks. ved at kokse? Kan den trække en

større propel, etc. etc.
Man bør i egen interesse foretage de be-

sluttede ændringer øjeblikkeligt efter løbet

- og hjertestyrkningen - i stedet for at
gøre det i sidste sekund før næste løb. tr
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ifølge Fritflyvnings-Unionens love alle skal
være aktive konkurrenceflyvere. Det er fast
praksis. at lolk. der selr'er blandt kandida-
::r:r:::i :o-c.:. r::c-l:: .ii ::r :: delt:ee i

-.''.-.UULdU:-::1. i- :-U--:- - ,;:;: a-;-. -\11::;.
Deri-or samm3nsæ::3s r.r:.:::l :.::c. ."
den omfatter bade .{2. riakeireld- og gas-

flywere.

Thomas Køster i Zillpich 1982. Modellen er en

flappe r- gasse r med I amina r- profi l.

Det danske landshold fra EM-82 i Tyskland.
Bemærk den afslappede holdning, der præger
de flesle af vore drenge .....

De enkelte komitemedlemmer får efter
sidste, medtællende konkurrence tilsendt
en samlet, systematisk opstilling af alle re-
sultaterne fra det sidste år. Derfor - i pa-
rantes bemærket - er det meget vigtigt, at
konkurrencelederne husker at indsende re-
sultatlisterne til unionen; de lister, som
bringes i bladet er for det første uofficielle,
og kommer for det andet normalt for sent
ud til, at udtagelseskomiteen kan nå at bru-
ge dem.

Herefter går de enkelte komitemedlem-
mer i gang med arbejdet, og indsender efter
et par ugers forløb deres forslag til komi-
teens formand, som så ud lra sin egen ana-
l1'se af resultaterne og de andre medlem-
mers indstilling laver den endelige holdop-
stilling. I tvivlstilfælde konsulteres komi-
teen igen - og så får holdet resultatet at vi-
de.

Udtagelsesmetoden
Når konkurrenceresultaterne skal analyse-
res, går udtagelseskomiteen normalt frem
efter følgende mønster:

Først frasorteres de modelflyvere, som
ikke har gjort sig kvalificeret til en egentlig
bedømmelse. Her lægges først og fremmest
vægt på aktiviteten. For eksempel glider
lolk, der har mindre end tre konkurrence-
resultater automatisk ud af betragtning,
men det stiller også en kandidat svagt, hvis
han ikke har deltaget i konkurrencer spredt
or:r hele udtagelsesperioden, eller hvis han
ikke har vovet sig uden for sin egen lands-
del.

Bjarne Jørgensen spejder e-fter tennik i 1982 -
desværre ntissede han i en a/'de syv starler,

Sadan udtages landshold
inden for fritflyvning
En af de varmeste kartofler på
Fritfl yvnings-unionens landsmøde
er traditionelt udta_selsessysremet.
Det kan der - og er der blever -snakkes om i dagevis.
Jens B. Kristensen, der er
formand for såvel udtagelses-
komiteen som unionen, har her
ridset principperne for udtagelsen
op, således at alle har chance for
at kende grundlaget, inden vi
neeste gang skal diskutere emnet.

Efter at der på landsmødet i Fritflyvnings-
Unionen 1984 var en lang diskussion om,
hvor mange eller hvor få konkurrencer, der
skulle tælle med ved landsholdsudtagelsen,
må det være en passende lejlighed til at
minde om, hvordan udtagelseskomiteen ar-
bejder, når landsholdet sættes.

De indtil nu gældende regler, som bruges
lor sidste gang ved udtagelsen al landshol-
det til VM 1985, sagde blot, at landsholdet
skulle udtages på grundlag ai samtlige re-
sultater lra officielle, danske konkurrencer
i det sidste år før udtagelsesridspunktet.

Dette er jo en meget bred iormulering,
og derfor kan der være grund iil ar se nøie-
re på, hvordan denne regel adminisrreres i
praksis. Vi kan derved forhåbenrlig reire
nogle af de almindelige misforståelser og
komme nye mislorståelser i forkøbet.

Udtagelseskomiteen
Udtagelseskomiteen består af seks medlem-
mer, som vælges på landsmødet, og som
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Der lægges også vægt på, at kandidaten
allerede i udtagelsesøjeblikket har grund-
elementerne i sit udstyr i orden - først og
fremmest modellerne, men hjælpeudstlrer
skal også være i orden, især for motorfll-
verne. Det er ikke nok, at man lorer. a:
modellerne nok skal blive byggerl - 1gr:.;:
viser erfaringerne, at det normal: 3: e:. :::-
lig id6 at flyve med nye, uprø\'eJ; ;:..-::..;:
til store konkurrencer.

Denne udskillelse er nori::.: :!...: .:----
skelig, og der plejer så ai r æ:. 1', - - I =":.: .

A2 og4-6 mand tilbage i ri:i::.:.;. :.in :å
skal underkastes den egetr:.-!3 ::C,.:nnel-
se.

Denne foregår re,j. a: ce erl'eiie kandi-
dater sammenlignes to u1_i io. Så de kan sæt-
tes i rangorden. \lan ser på alle de konkur-
rencer, hvor de :o har mødt hinanden, og
afgør hvem, der er den bedste.

Her lægges ikke kun vægt på de opnåede
tider, der tages også et vist hensyn til, hvil-
ke konkurrencer, de er opnået i. Til de sto-
re, traditionsrige konkurrencer (DM, Jyl-
landsslag, l0-startskonkurrence) kan man
tillade at kræve, at folk møder velforbered-
te og gøt sig umage, så disse konkurrencer
giver naturligvis det bedste grundlag for en
fair bedømmelse. I næste række kommer
andre >rfaste< konkurrencer (vår- og høst-
konkurrencer), mens de allermindste kon-
kurrencer ikke er ret anvendelige til at stille
folk i rækkefølge efter, mens de godt kan
bruges til at vurdere den enkelte kandidats
aktivitetsniveau og standard.

Resultatet bliver en foreløbig holdopstil-
ling, hvor der dog altid er tvivl tilbage. Den
endelige beslutning beror da på en vurde-
ring, hvor en række forhold kan tages i be-
tragtning. De fleste af disse forhold er alle-
rede nævnt, men man kan f.eks. også se på,
om kandidaten vokser med opgaverne eller
det modsatte. og hvis han har onnået gode
internationale resulialr'r i uC:aselsesoe:to-
den kan de: oc<:.:...;.:.::.:-.

Derimod e: -;: ,..i:.it :t i.: -:.. :. i - .

ikke regnes en nc;:.:--.-. -: --.

ikke har \'ærer Få :-.c.::: :r:
ikke taget hensln :il. i.i:=. :.
medlemmer >helsr ril h:.: ::.::
lang og god tradition for _:--::
ved de internationale s:æi:-:.
gen, der behor er ioie ::_: :..i ;

florhånd. lordi .ie rrii .-.:r . =-

Fremtiden
I fremtiden bliver udrage,::s::_:.:::.: =:-dret derved, at der >kun<< t'lir:: .-.: :=:-
tællende konkurrencer hven år - :.:: .r.._
det dog bemærkes, at det for øjer.:rr.::
kun er et meget lille antal af vores med.:;.-
mer, der flyver så mange resultater hjem pa
et år, så hvis intentionerne bag den nye ord-
ning slår igennem, vil det betyde en krafiig
forøgelse af konkurrenceaktiviteten.

Udtagelseskomiteens arbejdsform er der
ikke ændret ved, og det trorjeg, vi skal væ-
re glade for. Der er meget få lande, der har
en så uproblematisk og alment accepteret
udtagelsespraksis, som vi har. n

Tarp nok engang
\- :: iei rist på tide, at en pilot, der deltog ak-
:;ri i siær'net i Tarp (Tyskland) 1984, kommer
ined en kommentar til al den >sikkerhedssnak<,
der har været fremført i dette blad. Som de øvri-
ge r il også jeg undlade at kommentere selve flyv-
ningen - den skal opleves!

Jeg går ud fra, at piloterne selv er klar over ri-
sikoen ved sådan et stævne. Om ikke andet så i
mindre målestok fra deres egen klub med hensyn
til afstand til publikum, parkering og lignende.
Den eneste undtagelse, jeg har set, er >Påske-
skrænten<< i Hanstholm. Der er ikke noget publi-
kum.

I Tarp er der l5-20 m til publikum; plus et 4-5

meter højt sikkerhedsnet. Hvilken klub herhjem-
me kan prale med det?

Jeg siger ikke, at kan vi ikke hare det lige
godt, skal vi have det lige darli,sr. \Ien - hån-
den på hjertet - er der fordi de dernede kan
trække flere danske pilo:er end et stævne her-
hjemme kan gøre, at rønnebærrene er sure?

Personligt ser jeg helst, at der ikke er publi-
kum, så kan man jo fl1'r'e næsten som man har
llst iil, men de giver jo en rar ekstraindtægt til
den altopslugende klubkasse. Og da de fleste ba-
ner herhjemme ikke er større end at de kan være
i baghaven, er man jo nødt til at tage hensyn og
helst forudse, hvor risikoen er størst for på den
måde at forebygge de tragiske uheld. Med andre
ord: flyv med hovedet og ikke med r....., så går
det såmænd nok. Det være sig herhjemme som i
udlandet.

NB: Speakeren i Tarp (jeg har glemt navnet)
taler bedre dansk end de fleste sønderjyder.

Med venlig hilsen og på gens)'n i Tarp 19851

Testartiklerne
i Modelflyve Nyt
l-. T--:::: L:...:. ;ra Sæb1 , som i sidste num-
:--:: .: :."::: ::::::: ;l .kafp kfitik af bygge-
:=::-i:-:::-:.'':- -:: ;:;4.: >lg!-:

D;: ;..:::: =.-a. =.-. t., aa:- g,"ba, pcnnen Og

iuitel oin ::::-::.:..-.=: . ::::!-: ior at sidde i so-

faen og blire:rr:3s-: ar.:;;'-. ion bladets skri-
benter r ælter uci or er l=.:rn;.

Selv om jeg godr vii gire dig rer i nogle af dine
synspunkter, mener jeg alligerel, ar du sk1'der

lidt over målet. Jeg har den samme opfattelse
som dig, når du mener, at testerne ikke skai være
udvidede byggebeskrivelser. Den del af testerne,
som vedrører byggearbejdet kan efter min me-
ning bruges til at lufte et par småfiduser, påpege

fikse konstruktionsdetaljer og beskrive dem.
En objektiv vurdering af byggesættenes kvali-

tet er mere problematisk. Der findes sikkert ikke
to modelflyvere, som vil give det samme bygge-
sæt nøjagtig ens karakter. Jeg har selv bygget
nogle af de testede modeller og har ikke hver
gang \æret enig med Steen Høj i hans bedøm-
melse al bl,egesættenes kvalitet. Denne uenighed
kan selvføl,eelig sk-vldes, at materialerne i de en-
kelte blggesæt ikke har \'æret ens. Det er min
opfattelse, at fabrikanterne gør meget for, at
indholdet i byggesættene bliver ens i materiale-
valg; at det ikke aitid lykkes, gør ikke en kvali-
tetsbedømmelse lettere.

Jeg vil give vor redaktør ret i, at kritikken ikke
må være for hård, det kan jo være et )mandags-
byggesæt<, som er havnet på bordet i hobby-
rummet.

At beskrive en models konstruktion til mind-
ste detalje og vurdere fordele og ulemper ved den
kan nemt blive så omfattende, at ingen orker at
læse det, men det er forhåbentlig heller ikke det,
du efterlyser.

Du vil gerne have modellerne prøvefløjet un-
der realistiske forhold. Iled in enkelt undtagel-
se, som du seh nærner. synes jeg. de har været
testct uncir'r de iorholc. som passer bedst til
i-i:in. I u.' ::l:-':.:.:. :r" or l:i :r lale om be,eynder-
::::r. ::. ;: ::.::,1: ier.:g: r;ndfOfhOld at fOfg-
:--r. . : S:.r :.'.::-:i r":f Ce Ill r:. når det blæ-

_-.. . _:_-- -,,..:: .. :.. -:. .-. . --.i,ig- Lurælde blire en blandet
:,^::.--'-.... Turbulenrluft skal man holde sig ud
.:. :;ii,l man har lært at håndtere modeller med
:i.inige profiler og relativ høj planbelastning,
men under alle omstændigheder er det ikke no-
get, modelflyvere cykler rundt i, hvis de kan
undgå det.

Disse testartikler kan blive bedre, og din kritik
vil forhåbentlig medvirke til et skred i den rigtige
retning.

BØRCE ]\{ARTENSEN
Fynsgade 30, 9800 Hjørring

Robbe Argo
'. r- - - r =-: 

-:::. ..-: .." ::.:::iigt efierll'ser kri-
. . r: -:--: !:-,:l-3 :13.1 e: pal kOmmenta-

-:- :-.::.: -:.;;-. ::.: ai RObbeS AfgO.
l: :. :tt -:.. .,-:. : sln l;d ialgte Argo til rirels

' ..:- -=. -'i-i-: i:dsie udmærket, hvad de

- --: l: .:.:::; :kre alene Argos flyveegen-
...--- .-;-:c::ede også modellens aerody-

-:- . I --:--i::-\::OnsmetOde, materialevalg og
:-, :-::: :: :: :::nragende svævefly til prisen,
-:- :t t:, .r.r.r:3i!ir lil Kennets flyvestilerind-
..::-:: \:,=,::::!nes at Ovgfse, at ArgO haf
l:: .- .:: '. : ::.':ll. o-e at det skal gå lidt hur-
: i::- ::-: :::::. a:. Prolilet virker iøvrigt førSt
;:.:: : . _:'.::,. :.i: hastigheden bliver sat op.
\.: -{: ::. :l:.:;: ud ai det, er jeg sikker på, at
:::- :--.=: :.: :-.: årets st'ævemodel 1983.

\B: l-. -. l{::.:;: med sin Argo i bragende ter-
r;;i: :.':--: -: ": ::r:.:len efter 12 minutter, be-
hører ;:: :ii.: :.,-:rendigvis at skyldes en fejl
ved tlye:. d:: kar måske skyldes en brist i Ken-
nets opdragel:e.

BORCE \lARTENSEN
F1'nsgade 30, 9800 Hjørring

Modelflyve Nyt
er flyttet !

qs$å**ohsse's
Telefontid hterdage kl. l5-17.
Telefonsvarerett lager irnod besked
døgnet rundt uden .for telefont iden !

27



Nickel-cadmium batterier til elektro-modeller
Her er svar på alle de spørgsmål om akkLt'er, som du aldrig fik tøget

sqmmen til at stille .....
Elektro-flyvning er en spændende
gren af RC-sporten. Oven i købet
en gren, hvor man ikke løber ind i
støjproblemer. Når elektro-
flyvningen endnu ikke har fundet
vej til det helt store publikum
herhjemme, skyldes det nok
blandt andet, at mange viger
tilbage for at kaste sig ud i de
mange ladeproblemer, som
elektroflyvningen siges at
medføre.
Det er nu ikke så galt, og Bertel
Tangø indleder her en artikelserie
om emnet med den skumle hensigt
at få sat mange modelflyvere i
gang med at bygge og flyve
elektro-modeller.

Denne og de følgende artikler vil dreje sig
om nickel-cadmium celler,/batterier, som
kan anvendes til drirkraft for elektrofll'.

Jeg vil i løbet af et par artikler komne så

meget ind på nickel-cadniun :ci-::::.
konstruktion og virkemåCe. oplac:::; t_:
afladning (brug), som ieg :r:;: :: :-..;::-:
lor os elektroflwere. Jeg r;; ;3. '=:. :::.--
re nogle af de almindeligsre pror.e;.:. .:
kan komme ud for.

Jeg vil forsøge at holde fremstillingen i så
populær en form, som det nu engang er
muligt - så er det også nemmere for mig
selv at følge med! Jeg vil iøvrigt ikke lægge
skjul på, at jeg nok så meget henvender mig
til de mennesker i vore rækker, som måske
ikke rigtig tør binde an med elektroflyvning
pga. usikkerhed eller ukendskab til ni-ca
batterierne. Det er mit håb at kunne afmy-
stilicere begreberne den smule, jeg i al be-
skedenhed vil være i stand til.

Konstruktion og virkemåde
En nickel-cadmium celle er den mindste en-
hed i et nickel-cadmium batteri. Der for-
handles her i landet forskellige mærker,
f.eks. Varta, Multipiex, General Electric
m.fl., som - i hvert fald i det ydre - ikke
adskiller sig ret meget fra hinanden. Princi-
pielt er de alle opbygget på samme måde,
men der kan naturligvis være fabrikations-
hemmeligheder, som knytter sig til de en-
kelte fremstillingsprocesser.

Cellerne kan have forskellig form. Jeg vil
udelukkende holde mig til den cylindriske.
Den er gastæt og meget robust over for me-
kaniske påvirkninger. Yderst er den forsy-
net med en stålkappe, som danner den ne-
gative pol. Den positive er anbragt i midten
al den ene ende. På begge poler er monteret
loddeflige. Cellen er konstrueret med en
sikkerhedsventil (næppe synlig), som er be-
regnet til at lukke et overtryk ud under
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dis
overopladnine eller andre unormale tilstan-
de. -å.r sikkerhedsventilen åbner, høres un-
der:ide:: sLrm et knald.

C;ilen er sintret, hvilket vil sige, at elek-
;:ode:ne blir er lremstillet på grundlag af en
s:n::ingsproces (en slags smeltning), hvor-
ied cie iår en meget porøs struktur, som
gii er rrulighed for store op- og aflade-
strømme. Den positive elektrode er im-
prægneret med en opløsning af nickel-salte,
den negatir,e med cadmium-salte.

Virkemåden ved op- og afladning er i
korthed den, at elektrodernes aktive mate-
riale gennemgår lorandringer i iltningstil-
stand, uden at der finder nogen egentlig fy-
sisk forandring sted. Under opladning iltes
det aktive materiale på den positive elektro-
de. Samtidig sker der en kemisk reaktion på
den negative.

Hvis ladestrømmen er lille, vil strømmen
mere blive brugt til iltdannelse end til at
omdanne det aktive materiale. Hvis lade-
strømmen er højere, finder omdannelsen.
dvs. den egentlige ool:Cni:e. .::..:.

r^:<--\;:. :. -;_ .5::--._.r:_ :.
med huniso:.a::.:.:. i: i:--;.--
sikerer at blive ødeias:.

De kemiske lorhold vedr. op- cg a:la:-
ning er iøvrigt ret komplicerede, og man
skal være meget fortrolig med elektrokemi
(elektronbevægelser, valenser, osv.) for at
forstå processen til bunds, Interesserede
henvises til en bog udgivet af General Elec-
tric: >Nickel Cadmium Battery, Applicati-
on Handbook((, som jeg iøvrigt i en vis ud-
strækning har brugt som kildemateriale.

Inden jeg går over til at redegøre for
principperne vedr. opladning, må jeg for-
klare lidt om kapacitet samt om begrebet
)C(.

Kapacitet
En celles kapacitet (kap.) er angivet på cel-
len, f.eks. 5@ mAh eller 1200 mAh. Kap.
kan defineres som den mængde strøm, der
er til rådighed i en vis tid. Almindeligvis an-
gives kap. som det antal ampere (A) eller
milliampere (mA), der er til rådighed i 6n ti-
me (l A = 1000 mA). mAh læses: >mill!
ampere-timer<.

De celler, som finder mest anvendelse for
vore elektrofly er på 1.25 volt (V) og 12CI
mAh. Fra en sådan celle kan man altså tap-
pe 1200 mA (1,2 A) i 6n time, 600 mA i to
timer, 300 mA i fire timer, osv. Eller >den
anden vej< 4,8 A i 7/4 time, eller hvis det
går lidt hårdere til, l2 A i 1,/10 time, altså 6

minutter. (Ved så kraftig afladning bliver
tiden dog i praksis noget mindre). Og så

kan vore sintrede celler endda tåle endnu
højere afladestrømme. Tallene er naturlig-
vis kun regneeksempler, alle mulige kombi-
nationer (inden for visse rammer) er muli-
ge.

Når strømmen er lille, er afladetiden
lang. Når strømmen stiger, forkortes tiden.

Man kan betragte kapaciteten som en be-
holder med vand. En aftapningshane er an-
bragt forneden: Hvis man anbringer en stor
hane, vælter vandet ud (stort forbrug), men
beholderen tømmes hurtigt. En lille hane
tillader vandet at løbe langsomt ud (lille
forbrug), og beholderen tømmes langsomt.

Begrebet >C<
Hvor meget strøm, der bruges til op- og af-
ladning, udtrykkes red hjælp af begrebet
>C(. C er den numeriske, altså talmæssige,
rærdi al celiens opgivne kap. udtrykt i am-
:e:e ;.ler niiliampere efter behov.

):: :rlåcie. C bruges på her, er den al-

=-;ceiigsre og betyder at I C svarer til I A
op- :ller afladning i I time.

Brøkdele eller multipler (>opgangnin-
ger<) al C bruges mod tilsvarende >forlæn-
gelse< eller >forkortelse< af I time. Lyder
det indvikiet? Et par eksempler, idet vi går
ud lra en 1200 mAh celle: 0,1 C svarer til
0.1 >'1200 mA : 120 mA i 10 timer. 0,3 C
.'. a::: :ri 0.3 r 1200 mA = 360 mAi3% ti-
:-: l C srarer til 2x12N mA : 2400mA
= l.i .{ - : :ime. -1 C svarer til 4 x 1,2 A :
-i.S .\: . :ine. Hris det kniber med umid-
delbart al se iidea. som i eksemplet med de
360 mA, kan man jo ogsa simpelthen divi-
dere den opgivne kap. med den fundne
strøm, altså 1200 mA : 360 mA : 3% time.
C bruges som sagt til at angive strømvær-
dier både ved opladning og afladning.

Opladning
(Vi fylder vand på beholderen)
Man kan oplade en celle med strømme lige
fra ca. 0,02 C, dvs. 24 mA for vor 1200 mA
celle, som jeg iøvrigt vil holde mig til i de
efterfølgende regneeksempler, og op til 2
C, altså 2,4 A eller mere.

Hvorledes man skal benævne de forskel-
lige ladeformer, er en smagssag. Jeg har
valgt at kalde ladning i området op til ca.
0,3 C for longsom ladning og alt derover
for hurtigladning. Når jeg bruger denne
inddeling, er det ud fra den betragtning, at
op til 0,3 C kan man stort set lade oplad-
ningen passe sig selv og behøver ikke tage
det så tungt med at overholde ladetiden.
Ved ladning over ca. 0,3 C begynder vi at
skulle holde mere øje med tiden, og ved la-
detider på I time eller mindre er en eller an-
den kontrolanordning absolut nødvendig,
så at ladetiden ikke overskrides, og cellen

:. la,
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Fig. I

ikke bliver ødelagt pga. overopladning.
Den mest almindelige langsom opladning

ligger i området 0,05-0,1 C, dvs. fra 60-120
mA, svarende til henholdsvis 20-10 timer.
Af forskellige grunde skal disse tider dog
forlænges med en faktor på ca. 1,3, dvs.
hhv. 26 og 13 timer for at opnå fuld oplad-
ning - vel at mærke fra en afladet tilstand.

Man kan som nævnt lade med så lidt som
ca. 0,02 C (24 mA), men heller ikke meget
mindre, fordi en ganske lille strøm, som jeg
tidligere har været inde på, ikke oplader
cellen.

0,02 C kan dog finde anvendelse som
vedligeholdelsesladning, når cellen først er
opladet. Denne vedligeholdelsesstrøm kan
r'ære tilslur;e: i u:egrælser :lC og ber.i:ker.
at cellen lkie ::si:: :i:. k:;::::::. _::j:.;::
Strømale:r:1.; :.. t:_::',...=::.-. :=.-. ....:
er klar iil b:--;. U:::. ::.--:: .:i.. j:- -.-;.-
5es5lrøm rr,;s:::;e-.::. .l-._:.:-.- :.--. .:;:: -

tet. Detie :a'c er dog :3: :a=.:.=:3:-:"i.-.=:-
gigt. Jeg kan nævne, at iabei ieo s:::-:-=--
peratur andrager ca. 1r,'o om dagen (m:d-
delværdi, som kan variere fra det ene fabri-
kat til det andet samt fra den ene celle til
den anden). Tænker man sig cellen opbeva-
ret i f.eks. et køleskab, er tabet imidlertid
kun det halve. Se fig. l.

Ved ladning i området 0,1-0,3 C behøver
man som nævnt ikke at tage en evt. over-
skridelse af tiden så nøje. Dette skal dog ik-
ke forstås således, at opladningen bliver
>>bedre<, jo længere man lader. En vis
overskridelse af ladetiden kan muligvis væ-
re nødvendig for at harmonisere de enkelte
celler i et batteri, dvs. bringe dem op til
samme, fuldt ladede tilstand, men ladning
derudover er i og for sig overflødig.

Ved ladning på 0,3 C vil cellen (batteriet)
være fuldt opladet i løbet af 3Vz til 4 timer.
Til belysning af forholdet vedr. overskridel-
se af ladetiden, kan vi se på fig. 2. Heral
fremgår det, at temperatur og tryk kun vil
stige langsomt under selve opladningen,
men stige brat ind i overladeområdet. Her-

Fig. 2

efter vil stigningen dog ophøre, og tilstan-
den stabiliserer sig - kurverne flader ud.
Pga. denne stabilisering er overladning i 0,3
C området således ikke så farlig, at den
umiddelbart kan ødelægge cellen, selvom
den sorn næ\'nl stort set er overflødig. Et
enkel: :ab:lka: 1\'ar:a) pås:år drisiigr. al
deres produk: kan hoide til 300 iimers oi e:-
ladningi0.3Cområdet.

Hurtigopladning
Opladning i området 0,3 til 2 C vil jeg som
nævnt betragte som hurtigopladning. Lad-
ning med endnu større strømme - kortere
tid - f.eks. helt op til 4 C (svarende til 15

min. ladetid) kan komme på tale - vi kan
jo kalde det lynopladning - men kan ikke
anbefales for de almindelige celler, vi bru-
ger, bl.a. fordi man ikke er i stand til at op-
nå den fulde kap. på denne måde. Der fin-
des dog celler, der er egnede til dette brug,
men de er dyre.

Til vort brug vil jeg betragte området fra
l-2 C som ideelt, svarende til henholdsvis l-
t/z time. I dette område kan vi have lriske
batterier 1-2 gange i timen eller hrp^oige:e.
:r:s i: iai: lade :.::: b:::g::s.r.- :: :=:.:;:..
K:: =: i-'_: ::::.: r.t,i:. r.:l-ir. -:.. -':.:;:

-.i]: : .:.. .. r i : - - -: - -::.-:

..: -----=:=: t'"- ::- :-::- ,;: .::1-,-.-: ::

-=..-:. -:: . -: .: -: : - : : '-::.
-:.--r.:: -: : ;:' :l :-: :- - -. i 3':: -: -

s-3--,-- -3- 3- -:-:-,-:: 1:: - : :-
nr::-:- .:-__- a -- - .--'-- ,- =.

lade rne:e;å ::=-.

Fig. 3

Fig. 3 viser tryk- og temperaturstigning i
1 C-området. Det ses, at værdierne ikke
stabiliserer sig, som det var tilfældet i 0,3 C
eksemplet, men fortsætter med at stige,
hvorfor opladningen må afbrydes, eller
man har den mulighed at gå ned på ladning
med en betldelig lavere strøm, som typisk
kan iigge i området 0. 1-0,3 C, hvorved man
opnår omtalte harmonisering af cellerne i
batteriet, idet der ofte er celler, der >hin-
ker< bagefter.

Fig. 2 og 3 viser foruden tryk og tempe-
ratur også en spændingskurve. Et batteris
spænding er den faktor, der driver værket.
Uden spænding ingen strøm. Principper og
problemer vedr. spænding i relation til op-
lade- og afladegrad og ikke mindst i rela-
tion til batteriets temperatur er en omfat-
tende historie. Jeg vil indskrænke mig til at
omtale de forhold, som jeg mener, er mest
relevante til vort brug.

Ni-ca cellens nominelle spænding er på

1,25 volt. Ved at serieforbinde et antal cel-
ler (plus til minus) fås et batteri, hvis spæn-
ding svarer til antailet af celler ganget med
I .25 \'.

E:. ::-l:s .rænding er imidlertid ikke en
..,-.-.s:a:: s:".::else. {i t'ig. 2 og 3 ses, hvor-
.":.. :::. ',a:re:er under opladning. Hvis

=::- r.i:agler spændingskurven (øverste
!.-:.:;å b:gge figurer), vil man se, at den
.:.;:: - =r li i begge tilfælde, dog mest mar-
,..-.: . ::-:. 3. I :ig. 2 (0,3 C) topper spæn-
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dingen omkring det punkt, hvor opladnin-
gen er tilendebragt, og cellen går i overlad-
ning, mens fig. 3 (l C) viser, at spændingen
når sin højeste værdi noget inde i overlade-
området. Værdierne fremgår al søjlerne
yderst til venstre. Fænomenet med spæn-
dingsfaldet ved overladning danner iøvrigt
grundlag for automatisk afbrydelse al op-
ladningen for visse hurtigladere. Herom se-

nere.
Spændingen på flig. 3 når sin højeste

værdi på ca. 1,49 V ved en remper3rui lf,
ca. 50o Celsius. Dette kan måske iorr.kon-
me voldsomt, men for det første er ri. :on'l
det ses, et godt stykke inde i orerladeområ-
det, det vil sige, at ladningen godi kunne
afbrydes pa et tidli,sere ridspunkr og altså
ved en lavere temperatur, og cellen r ille dog
være fuldt opladet, for det andet er ud-
gangspunktet 25' Celsius.

Ved temperaturer i nærheden af fryse-
punktet forskydes billedet noget, og slut-
spændingen vil kunne komme op på en no-
get højere værdi, måske 1,55 V eller mere.
Fabrikken vil formentlig i sine specifikatio-
ner anløre, at cellespændingen ved en lave-
re temperatur ikke må overstige en nærme-
re fastsat værdi.

Ved højere temperaturer vil spændingen
ikke kunne komme så højt op. Hvorvidt
det så er tilradeligt eller overhovede: nuiigt
at lade ved højere iempe:ai',rra:. :.:i:. -:_:=

elter brug. atJræn,ce: : :...g:: _:::: .: :::-
aktuelle Iemperatur. :T:3: :.: ;r .:r.J.;l:J
en anden diskus.io:t.

Bertel Tanzø -tor;.tEt::r darri uriix.t:tr;t t cl
komntende nLtnlnpr.

;.t

Dommaakoi

Klasse: B

Sådan ser NFK's
B-progrotn i kunst-

flyvning ud. Hvis
man vil have flere
u./ klubbens
/ rLeningsprogram-
ttier. kan ttnn
kontakte Finn
Leraqer.

Lad os få gan,-q i kunstflyvningen
med radiostyrede modeller!
Som en fortsættelse af Ejner
Hjorts artikel i Modelflyve Nyt
nr. l/85 giver Finn Lerager her
nogle gode råd om, hvordan man
kommer i gang med radiostyret
kunstflyvning.

Kort fortalt har jeg selv lært kunstflyvning
ved selvtræning. Det er bestemt den hårde
skole, som kun kan anbefales, hvis du har
masser af tid og måske et pænt antal mo-
deller til rådighed ved indlæringen, for det
er i hvert fald helt sikkert, at uheld ikke kan
undgås.

For at øge interessen for kunstflyvning
og få nogle flere med til konkurrencerne
rundt omkring i landet har vi i vores klub
(NFK) dannet en kunstflyvningsgruppe på
6 mand.

Formålet er, at de øvrige medlemmer får
lært tilstrækkeligt med manøvrer til at kun-
ne sammensætte et B-program, og dermed
kunne deltage i konkurrencerne, måske al-
lerede i 1985.

For at kunne lære de forskellige manøv-
rer og figurer har jeg udformet fem øvelses-
programmer, som hver især er opbygget
omkring fire figurer. Disse programmer
::ænes igen og i*een, indtil >modelpiloten<
;r:gsirer ciem.

5rærhedsgraden stiger lidt undervejs i
:rænlngen. rnd:il sam:lige ligurer er gen-

nemgaei. Here;ter bi;r er figurerne sam-
mensat til et kompler B-program. :om lræ-
nes af alle.

Fordelen ved at være flere om sagen er
helt klart, at træningen bliver mere kon-
centreret, piloterne hjælper hinanden og al-
le retter alle.

Nu er det jo ikke alle, der lige kan gå i
gang med figurtræningen, fordi der er nog-
le helt grundlæggende ting, der skal være i
orden først.

For det første skal modellen trimmes
(læs herom i tidligere numre af Modelflyve
Nyt). For det andet skal de grundlæggende
manøvrer være i orden. Det er:

- Rygflyvning i vandret linie

- Indvendigt loop

- Udvendigt loop

- En eller flere rulninger til højre eller
venstre

Mestres disse manøvrer, kan du roligt gå

igang med den videregående træning.
Da det ikke er alle klubber, og især ikke

på Sjælland, der har udøvende kunstflyv-
ningspiloter, men måske nogle medlemmer
der går og tumler med tanken om at lære
det, er jeg gerne behjælpelig med materiale
vedr. manøvrer, træningsprogrammer mv.

Er der interesse for det, er jeg - som
Ejner Hjort i Jylland - villig til at komme i
din klub på Sjælland for at fortælle nær-
mere om kunstflyvning, hvordan de enkelte
figurer udføres mv. (uden dog at udråbe
mig selv til ekspert).

Interesserede kan kontakte Finn ved at sende et

brev eller postkort til:
Finn Lerager
Kærvej 7, Lystrup
3550 Slangerup

Aftageligt sideror
Et aftageligr sideror er ofte meget praktisk,
især på sr'æremodelier. bade af hensyn til
transport og af hensl n :ii r-r enruelle repara-
tioner. Det kan oren i kob:l lare-. uden ek-
straarbejde, idet der benlrre. ce almindeli-
ge plastikhængsler med en me:ais::::. Dis::
trækkes blot ud og erstattes ai en p:a:-.,.::"j
af samme tykkelse, almindeligvis 0.E mn.
Det er ovenikøbet nu lettere at lime hængs-
lerne i, så de ligger på linie. Foroven bøjes
pianotråden som vist og kan så stikkes ned i
et hul i sideroret. Henry Frank
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Odense Model-Flyveklub har 50 års-jubilæum
- Skql mon dømme efter alderen, €r Dqnmørks og Skandinsviens

"'' rJtr
ældste modelflyveklub nu blevet voksen .....

Omkring det tidspunkt, hvor dette
nummer af Modelflyve Nyt
forhåbentlig er kommet ud til alle
abonnenter, kan Odense Model-
Flyveklub fejre sit 50-års
jubilæum. OM-F er dermed ikke
blot Danmarks, men
Skandinaviens ældste
modelflyveklub.
I denne artikel trækker Per
Grunnet klubbens historie - og
dermed en væsentlig del af dansk
modelflyvnings historie - op.
Billedmaterialet er hentei fra
klubbens fotoalbums, der darerer
sig tilbage til årene 1935-51.

OM-F igangsætter af
modelflyveforbund
OM-F var Danmarks første rene moc:.:-.;-
veklub. Men allerede i årene før lørs:: ',::-
denskrig havde man set modelflyveklur'c::
dukke op - og forsvinde igen. Disse no-
delflyveklubber var almindeligvis >junior-
aidelinger< al svæveflyveklubber, hvor de
unge flyveinteresserede kunne beskæftige
sig med modelflyvning, indtil de blev gamle
nok til at gå i gang med det egentlige: svæ-
veflyvning.

Mange al OM-F's medlemmer brugte og-
så modelflyvningen som et springbrædt til
svæve- eller motorflyvning. Men i OM-F
fik modelflyvning altså en selvstændig vær-

teksten fortsæiler på side 35
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Per Weishaupt. Det blev Dannnrks .første
>Srrolch<<, en megel populær svtpyetrtoclti

Fra O1+I-F's første udstilling 10.-12. januar
1936. Se den fl,vvende vinge ca. i tnidten.

Fra OII-F's anden udstilling i 1937 ser KLM's modelflyveinteresserede propagandachef
Ront pa to O,\[-F'eres ntodeller.

Ett une Srend Skou,fro 1937 med gummi-
rttotonnodel. Stend Skou bley senere indehover
a;f Danntarks _førende .firtna inden .for model-
hobb\', Donsk,\[odel,fl.rte Intlu.stri, senere
Dansk Hobh-t'.

32

Massestart fra l. pinselejr i 1937. Lejren blev afholdt på Pilebakken nær Odense. Dengang var
svrBvemodeller alnindeligvis skrænlmodeller, så man startede gerne.fra en bakketop.

Johannes Thinesen med >Baby<, der kunne
laves bdde som svæve- og gummimotormodel.

Richard Jensen blev i 1939 Danmarks _frtrste eliteflyter. .\'[odellen er en slor svævemodel i klasse
E. Dengang opererede nan nted en ldng række klasser efler modellernes slørrelse.

ffi
Bendt
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få sekunder efter Jørste billede er

1P.'|6e,; , .'/,.

Levin Jensen med gunntintotonnodel -fra son?nier€r ]9:,. -'t',.-:-Jf:. -l- ;;,rt;ttii 67 halsrt vur
sluppet op, Levin hor siden produceret byggesæt - senest .: or -'-- 

- -:1 -;. -;.: r;. i.; i:er produterede
Sus- og Initium-byggesæt for Finn Bjerre.

Danntorks celdste - o'-: becist b.,.zzende -
modelflyver i 1945, Aage Høst .1aris trted ett a,f
sine smukke store sr'ær'enrcdel ler.

Ande-modellerne var et speciale Jor O.\[-F.
Her er Jørgen Nissen nted clen -flotte ./,\' ).

Skilningerne er snorlige o'-! Lx':r. - ":.,.
tarerneJalske. P<r ll ,t'l:L:,':. ': :'. .-.'.-
25 er landet lnrdt. i:,:,':.,: -' ..- ':--. -

ffiw{
,fW

&

>>King Peters Cup< var forløberen for vore
dages VM'er. I 1939 deltog disse tre herrer fra
Danmark, fra venstre Richart Jensen, OM-F,
Jørgen Nissen, OM-F og Svend Wiel Bang.

Intet var fremtned for de entusiastiske
OM-F'er dengang. Her er en sø-model med
gwnmimotor.

33
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Corl Høst Aaris nrcd ONI-F's./ør.sta
.lorltrændingsttroIonnoclel. trIttIort'rt r ur, r;

Dieselltt - rnodellcn kont i lu./te rt iir l,ir'-.
nlen resull(Itel t'ur sku./.lettdt' Jt':tt. .i, rr r ,' ---

trrekkrttli i rnotorert i forhr,lt! irr ;.i-..''

nred ande-model.

.E{t
I 1916 dukker naynet Arne Hansen op.for første gang i OM-F-santtrcn-
hæng. Første gang sonl vinder a;f en byggekonkurrence for nye
nrcdlenrmer. Senere blev Arne en af Danmarks - og verdens - bedste
A2-.flyvere med bl.a. to trediepladser ved de uofficielle
ve tdenstnes lers k u ber for A2 - mode I le r.

Carl Johan Petersen - >Calle< - ttted en

.sntuk tnotorntorlcl .fra 1948, >Calle 16 d<. Det
vctr Dantturks ,lltr.ste vel.fb'vende gasser, som
kunrte opntt .fl.r'r'eIidtr oter 180 sek. tned
>kun<< 30 sek. nntortkl. .\[otoren vur en

Thorning III 2,5 tnt die.<el.

Valdemar Petersen var medlem af OM-F fra
krigen og fretn til ta. 1960. Efter en pause pa
12-13 ar sturtede hon igen - nu nted RC-
nndeller. Her Jra 1949 nted en -t'ritflyvende
skalanrodel af Piper Cub.

34

, Mogens Erdrup satte d. 3. juni 1945 verdensrekord idislance med sin svreventodel ME-14. Den
' gik i rernik over Marslev og landede 85,136 km borte i Høiby L.\,ns rcd N1kølting S.iælland.

w-7
&

u#
Flennting Poulsen b"r"ggede i 1917 denne Dannnrks første flyvende vinge
nted dieseltnotor. Modellen fik en krank skæbne, idet Flernrnings mor
menle, al den nødvendigvis tttålte være en kosserel model, siden den sd
sd besynderlig ud. Så den./orlod denne jord i røgform gennent

skorstenen Iil det poulsenske ltjenr i Odense .....

I 195() blev Bjarne Jørgensen Dunntttrkstntsrer i !ruppe C. Bjarne holdt efter nogle scerdeles

aktive ar i halt'trertserne nodel.fllr'epuuse oz tendte.sa tilbage lil OM-F i60'erne - og er idag
ieen en o.l t'ores aI\erbed.ste *ake.liekl-.fbtere.

4tqaW"
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di som hobby og sport. Klubben arrangere-
de således det første landsdækkende stæv-
ne i pinsen 1937 - dette blev en sportslig
og kammeratlig succes, og blev det første af
en lang række stævner med OM-F som
værter.

Den store medlemstilgang i vinteren
1935-36 fik ganske naturligt bestl'relsen i
OM-F til at forestille sig en opblomstring af
modelflyvesporten på landsplan - og me-
get talte også for, at dette kunne lade sig
gøre. Derfor tog OM-F initiativ ril dannel-
sen af Dansk Modelfllr'er Forbund - der
skete i august måned 1937. Blandt fore-
gangsmændene var Per Weishaupt og Jo-
hannes Thinesen, der forlod OM-F's besty-
relse efter at være blevet indvalgt i forbun-
dets bestyrelse.

Dansk Modelflyver Forbund blev efter
visse besværligheder optaget i Kongelig
Dansk Aeroklub, som dengang hed Aero-
nautisk Selskab. Besværlighederne bestod
først og fremmest i, at de ungdommelige
modelfl.vvere førte sig frem med en selvbe-
ridsthed, som de fine herrer i Aeronautisk
Selskab ikke mente var passende. Proble-
merne L'ler Co,s løsl. og fra loråret 1939

omfa:iec: -\::c:a'-::::\ Selskab oeså mo-
delt15 e:n:.

Krigen og restriktionerne
Under den tlske 'ce.e:::.- :: l--.:':.
blev der pålagi en ian_E :æri= ::::::s.::-'::: -

mulighederne lor ar d1'rke i-i]-\sP!r::. \1J-
torflyvning bler. helt forbudr, s\'æ\et-l\1-
ning var kun muligt med yderst generende
restriktioner - kun modelflyvning kunne
fortsat dyrkes nogenlunde uforstyrret, når
man ser bort fra de begrænsninger, som
mangel på importerede varer som motor-
gummi og balsatræ medførte.

Indskrænkningerne i muligheden for at
dyrke >rigtig< flyvning medførte, at flyve-
interessen blev kanaliseret over i modelflyv-
ning. Det gav et kraftigt skub fremad for de
mange nystartede klubber sidst i trediverne
og først i fyrrerne.

Den store modelflyveinteresse viste sig at
holde ud over krigens tid. Dansk model-
flyvning havde fremgang helt frem til 1954,
hvor medlemstallet pludselig faldt. Hrad
årsagen til modelflyvningens dalende popu-
laritet var, kan være svært at lorkiare nræ-
cist. Man kan gætte på. at dei spi:erce rei-
færdssamfund kan hare hai: en :l::s:: :t::C
i spillet med sit brede udbud a: ::r:::s:::::-
esser og forbrugsgoder. I \fcc:^:1,,::a:::
mente man dengan,e. ai der- =',:_::::.:: .::::-
esse skyldtes, at ungdommen i c: a: -i-::::
sin kærlighed over det n1'e mekan-rsi; -:-::-
tøj, knallerten Det hjalp dog ikke pa :::::-
essen, at man udsatte en knallert som F:=-
mie i en stor konkurrence for på den må::
at udnytte >fjendens< appeal i egen inreres-
se. En anden forklaring på tilbagegangen
kan være, at afstanden fra eliten til begS'n-
derstadiet var blevet for stor.

Skal man trække en parallel til vore da-
ge, kan vi sige, at begge disse forklaringer
kendes fra dagens debat inden for model-
flyvekredse - nu er det hjemmecompute-
ren, der er >fjenden< - og forklaringen

I 1949 var
linestyring ikke

ukendt i OM-F.
Aksel Lund havde

specialiseret sig i
clenrte ven og

i :.tt:t,.a -frctttt ise

'..-l'. r'.'.::-

I O\l-F harc: =a:::.--s :;:-:: :--: --=;=:
på laurbærrene. da i:.:ag=_:r:;::. i.::-.
Man havde glemt en ai de ræs::-:.::r:: :--:-
udsætninger lor at føre en storkiub rl;::e:
der var ikke sørget for nye ledere i ride.

Midt i halvtredserne stod klubben uden
erfarne ledere pga. fraflytning fra b1'en og
overgang til svæveflyvning. Klubbens n-ve,

uprøvede bestyrelse måtte konstatere en
halvering af medlemskaren til ca. 25. Et par
veteraner - Carl Høst Aaris og Jørgen
Surlykke Petersen - trådte til og hjalp
klubben igennem nedgangstiderne, så

O\'I-F klarede både halvtredserne og tres-
serne uden at gå helt i opløsning.

Fritflyvere og linestyringsfolk
I 1960 blev OM-F hjemsted for noget så lidt
flatterende som el åbent opgør mellen
iritill ere og linestl ringi-i-l)-\ 3re. De: sa:-.

:nåske i dag io:ekonne ::1: ::.:::. :: ::.-
:3:-a -l:-il3: r:: \.':.:::::: i.=:.::..: :.::.-
j:.:;:. :-=: :;:.-: j--.: -.:: 

:.:::--.: :,--:.:..:=.

-,- -. -- -. --: .i. -: :..-.-- -..::-. -\L-:-r'.3-

.-:::
F:-::-r-..--: :'::::;:-:: =-:-::lel;gris li-

: 3!: j:--: i:=- :,: ;-- :: ::'- ;: .-'. e:i ggen fOf agt :

'S=: :: --::: ;: 3--. ::3:.] Lrs skru en motor
:e-.: :, :::. - - :3: du en linestyringsmo-
del, --,:-- :.c.dningen. Og linestyringsfol-
ker.: :a'.:: ::israrende udiplomatiske defi-
niiione: pa ::iitllningsmodeller - og de-

res pilo;er.
\-erbale udfald som disse dækkede nok

over. ar fritlll'r'erne betragtede linestyring
som gøgeungen, der truede med at tage

::-3_::3: ::a "ie rigrige modelflvvere(, nem-

--; :::. .:i". OS a: linestl'ringsfolkene na-
: -:-:;r 1. : - ,:oc: :rærte af at blive betragtet
! -- =- ::- : 3:r3:. g.-m odel fl I'ere.

i O\I-F :::i:e diskussionerne med, at li-
:e.:1ugsp:ioierne blev smidt ud af klub-
ben. oe at man indførte en paragral i klub-
bens lore om, at intet medlem måtte be-

skæftige sig med linestyring. Linestyrings-
piloterne dannede deres egen klub, der iøv-
rigt algik ved en stille død for mange år si-

den.

Ordnede forhold igen
Indre stridigheder er sjældent befordrende
for en klubs aktivitet eller medlemstal, og

OM-F var ingen undtagelse. Men i 1966 fik
klubben omsider en n1', energisk lormand,
som i handlekraft og iderigdom levede op
til de bsdste lraditioner i O\I-F. Det var
Be:r: Sehes::,1. ,ier igennem sin 7-årige for-
::a:;.;:::oJe ilk lagt klubiivet i faste ram-
::::. ;:k s:arret eller genoptaget en række
a: ilubbens traditionelle arrangementer og

sorn oven i købet lavede et udmærket
klubblad, >Nyt fra OM-F(, der var stærkt
medvirkende til at holde sammen på klub-
bens stigende antal medlemmer.

En af de ting, der blev startet under Bent
Sehesteds formandsperiode, var byggekur-
ser. Med Finn Bjerre som instruktør kom
der gang i såvel kurser på ungdomsskolen
som egentlige klubkurser. Denne aktivitet
medførte, at klubben fik en tilgang af nye
>veluddannede< medlemmer, som bl.a. op-
nåede gode resultater i de danske fritflyv-
ningskonkurrencer.
Jorlsættes næsle side

-r- - ----:---\x= lE-,u-=__
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Det var naturligt, at det blev Finn Bjerre,
som overtog formandsposten efter Sehe-
sted. Og lige så naturligt blev det Bjarne
Jørgensen, der i 1974 overtog pladsen efter
Finn, da denne måtte trække sig på grund
af sine studier. Bjarne var den fødte for-
mand for OM-F i det år, eftersom han både
fløj fritflyvning og radiostyring .....

OM-F og radiostyringen
Radiostyret modelflyvning havde været på

vej i mange, mange år. Allerede før anden
verdenskrig havde man i udlandet -qennem-
ført mere og - især - mindre heldige eks-
perimenter med fjernstyring af modelill .

Efter krigen dukkede de forste kommerciei-
le RC-anlæg op i det store loregangsland,
USA. Pålideligheden rar dog ikke r'ærd at
skrive hjem om - og prisen var skyhøj, så

disse anlæg opnåede stort set ingen udbre-
delse herhjemme.

Alle talte om radiostyring - og kun 4-5
fanatikere dyrkede det ..... helt frem til
1966-67-68. Men så kan det også nok være,
at udviklingen tog fart. I Danmark blev det
ikke mindst fremkomsten af de japanske
Futaba-proportional-anlæg i 1967-68, der
satte skub i antallet al aktive RC-piloter.
Disse anlæg kostede kun ca. det halve af,
hvad man havde måttet betale tidligere for
tilsvarende anlæg, de var pålidelige og tak-
ket være en vaks og interesserede importør
kunne man let komme i luften igen, selvom
man skulle ødelægge noget ved et styrt -
der var nemlig reservedelslager i landet.

Disse ting, som idag er selr folgelige for
enhver seriøs importør af RC-gre-i. leloi.
at den opsparede RC-interesse pludseligt
fik frit løb. Alle ved, hvordan det siden er
gået - fra RC-piloterne var en antalsmæs-
sigt ubetydelig minoritet i 1969 til idag,
hvor RC-piloterne udgør ca. 8590 af det

samlede antal organiserede modelflyvere.
I OM-F havde man lært af erfaringerne

fra 1960. Uired fører ikke noget godt med
sig. Så RC-interessen blev stille og roligt
dyrket i klubben i en selvbestaltet RC-sek-
tion, der efter starten i 1973-74 stille og ro-
ligt voksede sig mægtig, og idag er helt do-
minerende.

Medlemsmæssigi betød RC-flyvningen
en kraftig tilgang. I ilubbens ,anden stor-
hedstid< on:kring i9S0 rar rredlemstallet
lor anden gang ; O\l-F's nislorie oppe om-
kring Ce 1C[. \Ien så ]o'b nan ind i de sam-
rne procleme: som mange andre storbl--
klubber: støj-gener.

RC-plads-problemerne
I Rc-tidens spæde start var det ikke noget
problem at finde et sted at flyve. Herregud,
de par modeller, der kom i luften, kunne jo
ikke genere nogen - og de faldt jo også
hurtigt ned igen.....

Men når måske 30 eller 40 piloter står i
kø for at flyve den samme stille søndag ef-
termiddag, så den ene brølende kraftkarl af
et schnuerleskyllet racer-motor afløser den
anden mange timer i træk, så kan selv de
mest godmodige naboer blive glødende mil-
jøfanatikere. Og så er det kun et spørgsmål
om tid, før miljømyndighederne viser det
røde kort og genner RC-flyverne bort fra
beboede områder.

OM-F har prøvet dette er par gange.

Hver gang med fald i medlemstallet til føl-
ge. I jubilæumsåret står klubben foreløbig
uden en velegnet RC-plads til motormodel-
le::e. De: er rok Ce: \ æs3niligsle grund til.
?- 

-5i':::.;'-. -- ..-r:: :. I rr.,ria'frsi

kun ca. -<0 rnedi:mng:. :rE:a-- -<-5 --::::lvr e::
og resten RC-t11ere.

Men der er begrundet håb om, ar der vil
lykkes at få en velegnet motorflyveplads

Carl Høst starter sin
dieselmotormodel.
Dengang-i1949-
skulle modellen
jordstortes ved
konkurrencerne.

*-J*- -a

netop i år - og det er vel den bedste gave,

man kan forestille sig for Danmarks ældste
modelflyveklub.

De sportslige aktiviteter
Et kig igennem OM-F's fotoalbums fra
1935-1947 viser, at klubben i sine første år
gjorde meget ud af deltagelse i stævner, op-
nåelse af eliteflyver-prøver, Danmarksre-
korder og andre >sportslige< aktiviteter.

Hvor modeltyperne var meget varierende
i årene op til krigen, medførte manglen på
balsatræ og motorgummi, at man i krigs-
årene koncentrerede sig om at udvikle svæ-
vemodeller by'gget af hårdt træ, dvs. kryds-
finer og fyrretræ. OM-F dannede ligefrem
skole på området med svævemodeller med
store, fuldt opbyggede kroppe med store si-
deflader. OM-F-modellerne havde større si-
deforhold (forhold mellem spændvidde og
middelkorde), end man var vant til, så de
kombinerede på denne måde stabile høj-
startsegenskaber med lav synkehastighed.
Man skal tænke på, at det dengang kræve-
des, at modellerne havde et minimums-
kroptværsnitsareal.

Forbilledet for de senere >OM-F-svæve-
modeller< var Svend Skou's >Weihe<.
Mange kender nok Mogens Erdrup's >Suo-
mi<<, der blev udgivet som byggesæt i en
modificeret version af DMI. Originalmo-
dellen stammer fra 1946 og deltog i Nordisk
Mesterskab 1946, hvor drn blev bedste dan-
ske model.

Det vil føre for vidt at komme ind på alle
de flotte præstationer, som OM-F medlem-
mer har stået for igennem de 50 år. Det er
bler.et til et stort antal Danmarksmesterska-
':e:. e: par nordiske mesterskaber, et enkelt
\ i:cet:smesierskab. medvirken ved gode
E\1- o_e \-\I-holdplaceringer samt naturlig-
vis et ganske uoierskueligt antal topplace-
ringer i hjemlige konkurrencer. Altsammen
for fritflyverne.

Bortset fra gode resultater i den hastigt
afblomstrede pylon-race-klasse samt en
plads i forreste række inden for helikopter-
området, har OM-F's RC-flyvere ikke gjort
sig bemærket i konkurrencemæssig sam-
menhæng.

Og dette er - som så meget andet i klub-
bens historie - en afspejling af tendenser i
tiden. Det er ikke nogen tilfældighed, at be-
grebet >hobbyflyver< er opstået inden lor
radiostyrings-området. Netop i denne gren
af modelflyvningen har det vist sig, at kun
fantasien sætter grænserne. Den aktive,
initiativrige modelflyver behøver ikke måle
sine færdigheder i konkurrence med andre
modelflyvere - der er hele tiden nye måI,
der skal nås, og som rummer tilfredsstillelse
i sig selv.

Tillykke med de 50 år! Mit ønske for OM-F
må være, at fantasien må blomstre videre i
klubben, at aktiviteten må bestå. n

I >Flyv<s april-nummer har OM-F's første for-
mand - og nuværende generalsekrelær for
Kongelig Dansk Aeroklub - Per Weishaupt
skrevel en jubilæumsartikel om OM-F, hvor han
især koncentrerer sig om personerne, der i tider-
nes !øb har været med i klubben.

$g

i'
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Her er skalontodellerne linet op under en
konkurrence. Det er Hons-Eriks Piper Cub
nrcn kan se som numtner to fro højre.

efter var fejlen rettet, modellen repareret,
og så beg)'ndte modellen så småt at ligne
prototypen både i udseende og flyveegen-
skaber. Ens karriere som skalapilot har ta-
get sin begyndelse, og glæden ved modellen
bliver større fra gang til gang.

Skala-konkurrence
Jeg besluttede mig så til at være med til
konkurrencer, men det kræver en del for-
beredelse. Først skulle der laves et flyve-
program, så jeg tog ud og kikkede på pro-
totypen en gang til og så, hvordan den star-
ter og lander, snakkede med ejeren om,
hvad flyet kan og må, og lavede så mit fly-
veprogram efter det. Jeg tog også til et ska-
Iatræf hos Sydfyns Modelflyveklub, hvor vi
havde en mægtig dejlig dag med masser af
skalasnak. Jeg fik mit fly statisk bedømt og
fik at vide, hvad jeg skulle ændre, og hvad
der var godt. Desværre var vinden for
hård, så der blev ingen flyvning den dag.

Sommeren igennem øvede jeg mig på
flyvningen ca. to gange om ugen og blev ef-
terhånden helt dus med flyet. Dagen kom,
hvor der stod DM for skala på kalenderen.
Nervøsiteten var stor, og havde jeg ikke
haft en dygtig modelflyvekammerat med,
var det ikke gået så godt, som det gjorde.
Det blev til en tredieplads ved DM. Jeg var
glad, meget glad - det var virkelig spæn-
dende at være med til.

Andre kan også være med ....
Hvis ovenstående har haft din interesse og
girei dig bloc på :anden, så skal du få et

::: gc.3 :åd meC på iejen. Vælg et skala-
:l; ::-=c e:i spændvidde på mindst 150 cm,
:a nindre r-il gir,e en for stor planbelast-
ir:n_e med darlige flyveegenskaber til følge.
\-ær opmærksom på, at dommerne er me-

-eet skrappe til at se detaljer såsom sæder,
instrumenter, døre, pilotfigurer osv. Den
slags detaljer tæller meget på resultatlisten.

Vær sikker på, at alt dit udstyr er 10090 i
orden, kend din motor godt, så du ved, at
den starler med det samme, når du drejer
propellen. Så behør'er du ikke at være ner-
r'øs for probiemer der. Du kan med iordel
bruge Iidi nilro, ca. 590 i sit brændstof. Det
giver bedre motorgang både i tomgang og
iuld gas.

Brug RC-unionen
Hvis du vil vide noget mere om betingelser-
ne for deltagelse i skalakonkurrencer, kan
du kontakte RC-unionen, som gerne sender
dig et komplet regelsæt. Så ved du i god tid,
hvilke krav der skal honoreres for at være
med.

Til sidst et lille opråb: Der står en masse

skalafly rundt omkring i klubberne. Lad
dog andre se dem. Det er ingen skam, hvis
du skal have en klubkammerat til at flyve
den de første gange, indtil de fleste >nyk-

n

Med Piper Cub J-3
til skalakonkurrence
Hans-Erik T. Larsen, der er
medlem af modelflyveklubben
Gudenå, fortæller her, hvordan
han er kommet i gang med at
dyrke skalaflyvning. Samtidig
falder der nogle gode tips af til de
mange modelflyvere, der ligesom
Hans-Erik er fascineret af
skalamodeller.

Modelflyvere er et mærkeligt folkefærd. Så
snart de har lundet ud af at flyve et radio-
si1-ret modelfll'. begl'nder de fleste at vende
tiibag: ::1 ce:. de: sjorde dem ril modelfll''-
\i:e. :-a=*: :-::= :l:. -;3i :: :ike b:d:e
se.r. j=-. .-=-ai= 

-a+a 
=.-a.-,a,=,a..a =-aaskaia:l;. -: :3: i: :-.;i:: :...:--:-:- - 

=-

meger-
\tit føn:e sc--l; :,y. = J-:c-: I -: ---l

en rlpe tnan:.g: '-':: :{::*-_:i:- :: :f-
gyndt med. da i:: - - :: :: :g l-i:,: i,
der samtidig iitii: :: ::: r.=-: a'- :. i;:
skala.

Da der tii skalake:r--::r:= :r:- ::-!=
en del dokumenia::-----.=-:.:-,i::__ ::- :-:-
tiske vurdering. 3r :3: :-- ::-::. :.i :.:
fly, man bygger. ::::s:::r:__l-.:::- i::
at få modellen så =: :å ::_-_--,:-.: i:=-
muligt, koster der en d:- it:- :_.-_:: :. :::-
skellige flyvepladser rL.: a: :--::: :r: :.:--i:
forbillede. Man får snaki:: -:-i -:_r: ::
de mange piloter, der har i-e-:: -:e: C_:

- det lærer man en masse a:- :_: ::: :=-.
mit tilfælde også en flyverur: ::: i!;c: 3-:
.... Oh, hvilken fryd.

Nu vil jeg ikke anbefale denne --;1;e
som skalaobjekt frem for andre. De: e: ri
mange at vælge imellem, at der heh ait-æ----
ger af den enkeltes interesse, hvilken i1:,r.
pe, der bliver udset til at være velegner sorr
skalamodel. Et sted, jeg kan anbefale ar ra-
ge hen, hvis man mangler et emne, er ril
KZ-Rally i Stauning ved Ringkøbing fjord,
som finder sted i dagene 14.-15.-16. juni,

Ved KZ-Rally i Stauning kan msn både se
ntodeller er rietige flj,.

: 
-: 

:. !-{-::--

.-::,:r--
i.- :- -ri: - - --:::--::: ::::;eret som

-":,:å::=::- r:- ::: "æle en god idd at
, =-;: =: :11res.=: ::l din iørste skalamodel.
!å =: ::: :c:holisvls let ar ændre på detal-

.:=:. =iå cl opnår to gode ring, nemlig et
-. l"'_=e:iie t11' med optimal garanti for
:--i-. =g:;:skaber. Der er mange skalabl'gge-
::. ::: liar gjon den nivlsomme erfaring.
n: ::a:rge måneders intenst arbejde på b1g-

;erc:cei har resulteret i en model. dei ikie
ir::l:: t15'e. Det gør altså ondl. ikie la:; i
;ergsPungen.

Første fllvning
E:::: en lan_e pe::o.ie r:c blgge-oordet op-
:-j: ::: ::o:e e-:e :^:i. i:', cr rnan sætter alt
;å :: ::=:: - l:n :g ien første flyvning

=:: P:5: C:l J--1. \-eirei var fint - og så

::: ::- :i--ocEl:11-' epladsen med vidunderet,
l--i"-r: -:eg c_eså larede et sidste sikkerheds-
cllerk. \enøsiieten var stor, men prøves
skuile den. Den første flyvning gav en ube-
hagelig overraskelse, rorudslagene var for
store. Skade undgik jeg ikke, men en uge ker< er blevet rettet.
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Byg pontoner til dit RC-fly
- og få adgang til de største flyvepladser!
Sommerluften er lun og næsten vindstille.
Nede ved søen høres summen fra en RC-
motor. Ved bådebroen står Hans og styrer
sit fly ud til startstedet, hvorved pontoner-
ne laver små bølger på det ellers så stille
vand. En tilskuerskare betragter det elegan-
te fly, mange af dem er forundrede over, at
flyet både kan sejle og flyve.

Flyet står nu med vinden i næsen, og så
giver vi gas. Efter nogle meter kommer
pontonerne op af vandet og arbejder sig op
og planer. Vandsprøjtet bliver mindre og
mindre, og tii sidst letter flyet.

Men inden man når så langt, kræver det
lidt baggrundsviden om, hvad der sker, når
flyet bevæger sig hen over vandet.

Pontonernes stilling i vandet
ved stigende fart
l. Flyet ligger i vandet med startet motor.

Eftersom pontonerne har mere volumen
i den lorreste del, er det sædvanligt, at
de ligger dybest agterude.

2. Du er begl'ndt at >køre< på vandet og
anstrenger dig for at fa fl1'et op på trin-

Hans-Erik T. Larsens opskalede Grokker med
I18 cm spændvidde og 2,5 cm' motor er ved ar
slippe vandet. Modellen vejer 1.400 gram.

net. Vandet sprøjter ud til siderne, og
bag ved pontonerne begynder vandet at
slippe, Foran pontonerne er der ofte en
rullende bølge, som bliver mindre, jo
mere v-form, der er på pontonerne. Lige
netop i dette øjeblik er der en masse
sprøjt fra vandet, og motoren plejer at
få vand i karburatoren. Får man ofte
motorstop i denne position, må man for-
søge med to små lister på bunden foran
trinnet.

3. Det er i denne stilling, vandsprøjtet
kommer. Du har fået luft ind under trin-
net, og den bageste del af pontonerne
planer. Vandsprøjtet er flyttet længere
bagud, men flyet kan endnu ikke lette,
farten er for lav og bageste del af ponto-
nerne suges endnu fast til vandet. For-
søger du at lette, stallet flyet, og du risi-
kerer at tippe over. I den her stilling kan
du få en mystisk gyngende bevægelse i
flyets længderetning, som kan blive hur-
tigere og hurtigere, indtil det går galt.
Det beror på, at den bageste del af pon-
tonerne slipper vandet, for straks at suge
sig last igen. Det kan skyldes mange
ting. Det kan være, at vandroret brem-
ser for meget. At pontonernes bageste
underside ikke slutter tilstrækkelig brat.
Du kan have givet for meget højderor.
Tyngdepunktet kan ligge forkert og skal
i så fald flyttes lrem på pontonerne.
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4. Figur 4 viser en meget tydelig hastigheds-
forøgelse. Nu planer den forreste del, og
bag ved trinnet er der helt fri luft. Et
vandror skal udlormes, så det ligger helt
lri al vandet i denne stilling. Næsten alt
sprøjtet er væk, og der burde gå meget
let at få flyet i luften.

Lidt teori
Jo større v-form pontonerne har, desto
sværere er det at slippe vandet. Det beror
på et større vådareal, samt at det koster

w,

lc

t.
'. ie{-v +-

.*,:;,
r1 -

*

',,L 1966 ti;ed en.\[usil'tre, sont han

Irii: J.it:tr:. Hdt1. J(tr'!etl Kristensen og T.
| ;1--t''. ; ..... r,.,r.5,rr,f-r.1i i I 953.

R.C. ca det bler' økonomisk muligt for alle

- men oprethoidt dog stadig en livskraftig
linestyringsafdeling, der nu er skilt ud som
en selvstændig klub.

Interesserede piloter kan få yderligere
oplysninger om sommerens storstævne ved
henvendelse til:

Bent \Iøller
Favrdalen 1-<. 6100 Haderslev
T]i. OJ-5: 6,1 -1.

t--'.. .i.'...,: Kristensen 26 rir senere med Blue
.:-,:.J. ---- .:,'tobens nuværende plads, 1984.

Kct.j R. Hunsen lnr yceret nietl i i:luiti,ttti i-1 I ,Lr. Her:;s i:Lr
blet ttutnit:e r lo ti:itl ..:ii ,.,tr:.,t,:i,:ir,.,:-. r: . R:':.. t i F,. t:.

Stort RC-stævne
i Haderslev
den 29.-30. juni

motorkraft at komme oo oå trinnet. Den
prane underside er den b.C f,;;F t"i ::,fi*:1,:l:.t1ffi ,?liH[ ;,,;::: ff :
have den størst mulige 

":91^:1 nå^-vandet å-na nu.. sommer ..... En af de klubber,med det mindsr mulige mororkraft, som l_-
f eks. en begyndermod.r ;;;"i;; lir'; ;;: iilåfi 

rJ:f#[ 
?:å::;:i Ta*;:irr:T:tor. Det man tror er en ulemoe - dårlis,*'-':^'- nogenlunde færdige med at planlægge et -relnlngsstaDllltet - er der lngen besvær

med. I det øjeblik oonår.tr." oi";;;:;; 
næsten - lige så stort Rc-stævne i Hader-"" "'"'i'-"-:.' '^ slev den sidste week-end i juni måned.rernlnsssraDlltteten overtaget at llyets tlnne

:i: r': : : .:-::*=: : I :" : 1 i1 11 
;l;,. [?31'f;,i"'. 5:'? ru :Hi"? 1i:il::gtr.. -r- r- .. -r:: -IttnrL. ef rntle komnltce-

:::. -r: :.::: ..:. *; :- 
':=.::-1.-=::';''. Plad.sen ligger pa Djeinæs' ca 1 -\'n i:a

lille, så ka:::.::: -.= :- -:'.,
se, så man a-::--: :,-- - :':- :l: -: -:- -'-:-':::: - :'':- Lrl iiråIl

Alle fonile: ::: :-.: , .- :--- : :- 
-:; '-::i:1 ::-,;: :--:1:---;: n3o tre

ogsmårorercj:.=;;.::. '-- --- -- --, '--':"' ':--'.:- -':'--::: a::g;iber mål på

evne trl at slipp; i3---:;: ,:-:-:- :- -i:- -=':_;: >:::-iC:-:aS aivendige for at k.:---:-; -:i : _-::- =- :. ._--l-_ --_ 
---_ -_:,.: 

-,:-
j .L:. illL:-':;:e. ai en række hand-

:= :: ,-l:::::::. sorn iii gengæld håber pavandet. Her rirker :--:. ::: :- - - :-: : i-

" 
:=n--":.: :c: alle p3ngene. Og det bli-ter på pontonerne a:::-- .- I :'..-: - _'- --

bet af det. Det er virkelig spæ::::-:: l.:- : :: -: :i :-^r::iter ri alstenalleslagsflykanmonteresn3::r::_- ___ - .._'.' . -.'. ---i--11-r rrat

ner, så det er bare om at kornme::":.: - '-'-:; :'-'.-::'=:-'-:.-:-::-':;-'; i]ed nøjagti-

- --o. --=-.,---- t-_' 
.':_:. ii'-.'l:s::f..l:'.:i_'i_ -t-l'l{'fseende. Man kan næ::::.:....: :. _::' '_'-= --'-;'i'--ir';\"'rr-"::: J::

vandet, bare der er mo:i:!.:=:, -, -.- .:.-tt::t:t ." ::'-i'tt'. .-l:=:*.;: ::' ::-
det har intet med vandt-iy::: :_ ..= : t''=:-':-_t: tt- :l't,'gt::'::-:::-.::-''-:-:

Jeg håber, du synes, de: --,:.: ::=-:::- t: 
_ 1:.t 

:...::, 
-'r::-':-' 

:-=: -'-':: :::-
de, for får du først begindi. :..r=: :- :-.- 'i-: '-:l r'lr 'r': lirr''- : '= ; :;':::3r3

Interesserede, som skal have yderlige:e r-'=.:
med pontonerne, kan henvende sig til:

Hans-Erik T. Larsen
Bavnshøjvej 7, Houlbjerg
8870 Langå
Tlf.06-96 45 46

:.-:: "..::::e ior at leservere
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)
l.

meter regler
Modellen:
Modellens max. spændvidde må ikke
overskride 2 meter projiceret.
Modellen må kun kunne styres på sideror
og højderor, eller på V-hale. På flyvende
vinger må der også kun styres med to sty-
refunktioner.
Der må ikke modtages signaler fra model-
len.
Modellen skal overholde de generelle FAI
regler: Max. 140 dm'z, max. 5 kg, min. 7,5
mm næsediameter.

Start:
Starten foregår på det/de af stævneledel-
sen anviste gummitov.
Gummitovet består af mar. 30 meier
gummi og en samlet længde pa mar. l-i0
meter - skærm og 30 cm :o::::g.
Tovet ma kun træk\ei u,j :jl c: ::r\ lj
mar. 6 kg.
Starten skal foreg: ;:--;::- :o: I ;:iu::er.
Omsiart gir es. hr is ::a::.3r\ isilien har
r'ærel defek:. e.ls; at siær neledelsen
skonner. 3: :ran ir tleret generet i sit
startforsog. i.eks. linek:1ds, forbipasse-
rende model. etc.

Flpning:
Der fl5es 5 flyvninger pr. runde eller
mindre, hvis stævneledelsen skønner, at
vejret eller stævnets afvikling berettiger
til dette. De 5 flyvninger pr. runde flyves i
følgende rækkefølge: 1, 4, 5,6,7 nrinut-
ter.
Man får I point pr. sekund.
Når man er nået til den enkelte fl)nrnings
max., trækker man I point fra pr. over-
skydende sekund. Flyver man over 30

sek. over max., mister man retten ril lan-
dingspoints. Flyver man over 60 sek. over
max., mister man retten til points i hele
den flyvning.

Landing:
Landingen foregår på en 25 meter lang
strip. Der gives points efter følgende ret-
ningslinier:

0- 50 cm: 150 pt.
051-100 cm: 135 pt.
l0l-150 cm: i20 pt.
151-200 cm: 105 pt.
201-250 cm: 90 pt.
251-300 cn:: --i pr.
301-350 cn: 6O c':.
Slii{U cn:: ;i ri.
.1tr]-.1:t ;r.: ,lLl ::.
lil-jr-rl:::-: l-t p:.
Lej:r_ie: ienos l_elidig hris: \lodelien
.a:de: på 1'ggen. modelien står i jorden
(sp)cianding), piloren l-1)rter på model-
len. iør der er målt.
Der kan godt lande flere modeller på sam-
me strip på samme tid.

Generelt:
Modellen skal lande på jorden inden for
den af stævneledelsen afsatte flyveplads.
Man kan kun deltage, hvis man er med-
lem af RC-unionen.
Der må ikke skiftes model under konkur-
rencen.
Ved konstant vind på over 8 m/sek. afly-
ses konkurrencen.
Der kan indgives protester mod gebyr.
Protester, stævnets afvikling, tvivls-
spørgsmål, sikkerhedsspørgsmål og lig-
nende hører under stævneledelsens an-
svarsområde.

2.

5.

3.

SMSK indbyder til
postkonkurrence for
2-meter RC-svævere
d. 2. eller 9. juni
Efter to sæsoner med I =^;::: i-:..en. kan
vi konstatere, at det har \æ:3: 3: !rr1r sJC-

ces på Sjælland, så vi vil nu g::r.; :r:ltrr-
tere( den til resten af landet, hr o: ;.;: c_iså

må være et behov for en hyggekla-.se. lror
hobbypiloter, der normalt ikke flper kon-
kurrence, kan deltage på lige fod med eks-
perterne.

Vi har på baggrund af vores erfaringer
loretaget et par mindre revisioner af regler-
ne, så der kan deltage flyvende vinger, hvad
der kunne være virkelig spændende. For
det andet har vi lavet runderne kortere, så

man bedre kan tilrettelægge en konkurren-
ce rent tidsmæssigt. For det tredie har vi la-
vet lidt om på landingspointene for at læg-
ge mere vægt på selve flyvningen.

De nye regler er aftrykt her, således at
der ikke skulle kunne opstå tvivlsspørgsmål
mht. afviklingen af en konkurrence, hvad
enten man flyver 2 meter eller >Open< (vo-
res betegnelse for samme konkurrence mi-
nus paragraf l, dvs. allq typer svævemodel-
ler kan deltage. De skal dog fortsat opfylde
de generelle FAI-regler).

Desuden er her aftrykt et deltagerkort,
som bruges til at skrive resultaterne op på.
Det er tanken, at man fotokopierer yderli-
gere kort direkte fra bladet.

nter tov til nr.

Ta,ger tld på rrr.

I,A]IDIIiG IANDING

Landlngatabel:
e- lo cn - 15op.

51-1oo cn = lJ5p.
Iol-I5ri cro = ]2op.
151-2oo c! = Io5p.
2ol-25o a = 9op.

251-Joo cn = 75p.
3oi--15o cn = 6np.
151-4oo crn = 45p.
4o1-45o cm = 1op.
45l-5oo cm = 15p.

4 ni.n. =
5 nin. =
5 nin. =
7 nln. =

Polnt
18op.
24op.
1ooP.

42op.



Postkonkurrencen
En postkonkurrence går ud på, at alle del-
tagere flyver på samme dag, men forskelli-
ge steder ud over landet. Når man så har
fløjet konkurrencen, sendes alle skemaerne
til os. Resultaterne vil så blive offentlig-
gjort i Modelflyve Nyt, og vinderen vil lå
tilsendt en mindre pokal til minde om sin
indsats.

Konkurrencebetin gelser
Der flyves efter de aftrykte 2 merer regier.
Tider og points skal skrires på en kopi af
det aftrykte skema (kan man ikke selr rage
kopier, kan skemaer rekvireres fra S\1SK).
Der skal flyves to hele runder. Hvis der
flyves flere, vil det være resultatet af de to
bedste, der tæller.
Tider og points bekræftes af et vidne ved
underskrift, evt. i øverste højre hjørne af
skemaet.
Konkurrencen afholdes søndag d. 2. juni.
I tilfælde af regn, storm eller lignende, kan
der alternativt fly-ves søndag d. 9. juni.

Skemaet skal r'ære os i hænde senest
mandag d. li. jur,. Husk ti'deligt navn og
adresse samt evi. x-;: := s.enaet.

Der vil ikke :.:i: :.-i:: ;::j: :cr delta-
gelse.

Skemaet sendes :--:
SMSK
v. Steen f{ar-' R::-.-:i:-

Tjørnei:r::.- l' -r.r. I - ..:-:
Vi opfordre::;.:.i: :. :-:,.=,;: ::::-

gere til at s3^-.;: ;: .:-: :=:.:=: :_:;.: :,--

kort komme: :3: :.. - ;_i- : :-- ;. iå:---: :... =: = 
:

frabegivenhe;;-.: :; :: :: ::.::::::: ::.a-
deller. Sa ka,--;- ...::: ...:-;: :::e:a::e: i
bladet samr.::. : =: ::, ----=:.. r:::..

Hvis der sr *--: -. 

=:: :--::: ::.:a_::re ira de
enkelte klubl::. .--, .. :_:,.",=:e:l hoidre-
sultatliste. rr -': :: iri t:i:.: ::i-.:;::r ::a
hver klub rii :æ--:.

Vi håber. a:::_:-::: :;:l-._:; -,.:11 pi-
loter vil korrr:: -: .: :-.ri:-. Sr--.-3 der
blive en succas. ;.. :'- ;:.-.:=;: :;,-. ::. :=s:e
år. Så støi der. g::-.= ::=-:: ':. :;: :: i:i-
dig tid til at ko:.:-: ':-- 1:-- ::::: :.-.

lang, kold vinter. _i-'.-rsÅ

Nordjysk
skalamesterskab
d, 2. juni
Alle snakker om vejret - og ingen gør no-
get reci det ..... Det vil ikke være lair at
or eriore det gamle ord til skalaflyvning,
f.eks.: >Alle har et skalafly, men ingen del-
tager i skalakonkurrencer((, for styrings-
gruppen har netop i år gjort noget ved det
med indførelse af den nye Dan-Skala klas-
se. Der er håb om, at det vil få flere til at
stille op, men der er stadig en masse menne-
sker, der er dygtige modelpiloter og model-
byggere, som ikke er meget for konkurren-
cer i det hele taget. De vil hellere være søn-
dagsflyvere.

Og det er vi - dvs. de nordjyske klubber

- blevet enige om at gøre noget ved. Som
en slags træning til konkurrencer henter vi
konkurrencen ned til søndagsflyverne. Det
gør vi ved at forenkle deltagermuligheden,
både ved at indskrænke reglerne og udvide
flyvemuligheden. Størsteparten af alle de
skalafly, vi aldrig ser til skalakonkurrence,
har deltaget i uhøjtidelige klubstævner, og
har lornøjet både pilot og tilskuere, men
:rlolen har seiv valgt, hvad han vil flyve og
.--r ,-::::. \-:.;. :: Ce: cle belineelser. vi må

.{3-t---:_: :_: l-- ---'.-=-:-; --.:i:: Ji:.::: -

._--.--':-
r U. g----r :3-.---; 3. -;-.1- U;- . 3- --- -.. js;-

iarei el opiæg ii: \ord;1sk Siialanes;er-
skab. der skulle r'ære e! siæ\'ne som opil ld-
te de krar', der tidligere er nær'ni. Efter
lremlæggelse al oplægget var der en del
snak om dette kontra Dan-Skala reglerne.
\fed et stort flertal blev det derefter vedta-
get at prøve den forenklede konkurrence-
form, og de loreslåede regler blev derefter
rertet til og vedtaget.

Modelbedømmelse
\lodellen bedømmes af tre dommere, der
:a: 3 min. til at give modellen karakter på

e:r l3-skala.
Dommerne udstyres med en pose på ma-

r en med nummerskilte (som skøjtedomme-
:e). os når beregneren beder om der. ræk-
ie: de det tal. der mener er passenC:. :'.:'-
:3:.

Be;o;rn:else:: skal r æ:: :: : -::::.:.=: =:
J:: :3i:.:3;3 :el:ecsbi,.::: ::'i...=-:_::;:
-:-;. ----,--. ^r:--- ---:-:

roku-
hr ad

\:':- :;-.; ::ii :3r.ile dokumentation
J--.-- -t.^t^I:L'... -.. ..:--:! :rarariODkUtrenCef: Of-

fenrligg-ie1- 
--.-li"n, 

regning (min. l:72)
samt rre ;orskeliige billeder af forbilledet,
heral et i laner som modellen.

Mangelfuld dokumentation skal ikke af-

holde nogen lra at deltage - og prisen skal
de kende pa forhånd. Så her er prislisten:
Ingen tegning: +40V0
For hrert manglende billede eller farver:

Proce;r:f:adraget lortæller dommerne
straks til beregneren. der så foretager fra-
draget i den der:il ind:ettede rubrik på be-
dømmelsesskemaet.

Altså: Hai' du et krølle'. fariebillede -
eller to sort,/hvide billeder. kan du deltage,
for der vil stadig være 20ro rilbage al mo-
delpointene.

Men hvis du orker at gå på biblioteket og
få en fotokopi af 3-plansskitsen i Jane's år-
bog, er der 4090 at hente! ! !

Flyvningen
Flyvningen bedømmes af tre dommere på
en l3-skala efter samme system som ved

modelbedømmelsen. Der flyves mindst to
flyvninger å 5 minutter med enten start eller
landing.

Dommerne skal bedømme flyvningens
kvalitet og realisme.

De 5 minutter med enten start eller lan-
ding skyldes, at vi skal afvikle 50-80? pilo-
ter på 6n dag. Der skal faktisk være to mo-
torer, der snerrer af dommerne ad gangen.

Afvikling
-\r:anso:kiubben stiller overdommer og
:.::_i.-.r:. H'.:: klub. der sender 1-10 delta-
;::;. .:.-.:: I :o;niner - I dommer for
...:: :::::::._Eelce påbeg1 ndte 10 deltage-

P:.eri3i :å: udlererei en dommerseddel
neo :u'b;lkker iii aile tre dommeres karak-
ierei (l-l)-bedømmelse og flFninger) og af-
ler erer seh sedlen til beregneren inden be-
dømmelsen.

Deltagerne fl1ver i den nummerorden de
stiller om morgenen. Dommerne kan dis-
pensere ved rimelige forsinkelser - er pilo-
ten der ikke, høstes et flot 0.

Konkurrencen er aldeles uformel, og pla-
ceringerne kan ikke tages som rettesnor for
skalaudvalgets konkurrencer.

RC-unionens almindelige bestemmelser
skal overholdes. Arrangørklubbens plads-
bestemmelser skal overholdes. Arrangøren
lover at behandle alle klager inden udgan-
gen ai år 1999.

Slu:ies::i:a:els ge;rnemsnit olersættes af
9:^o:;: s:lr ::l karakterskalaen:
,-: D- :ar siukket dommerne en løgn eller

;.rgEi dl rt
\-\f håb
Eminent
Skide godt
Fin-fin
Ikke så ringe
Nogenlunde
Den kan da flyve
Det gik da
Mådelig
Slet
Noget af den må kunne bruges til en

anden model
Smid den i skraldespanden

Benl Lund

i:
l1
l0
9

8

7

6
5

4

3

2

Modelfl)Te \)t
er flyttet.l

$*..t -t'*

-."*Så;:"'o"
å"{;i'"-

Telefontid hverdage kl. 15-17.
Telefonsvareren tager imod besked
døgnet rundt uden Jor telefontiden!
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konkurrencesvæver i træ, men har man lyst
til at anvende dette materiale, og har man
troen på, at det kan holde, så er kroppen til
Impala ganske enkelt en udlordring.

Ønsker man ikke denne udfordring, kan
.1 stk. l@lapper løse problemer. Del tl ske
firma Gerl ald \Iodellbau iremsriller en
glasfiberkrop til Impala, som absolur hører
til i den bedste ende. Den sælges i hvid, ind-
farvet GFK-epoxy med tilhørende blåtonet
kabinehætte og GFK-kabineramme.

- Den løsning valgte jeg.

Yingen
Vingen er almindelig ribbekonstruktion
helbeklædt med 1,5 mm balsa. Spændvid-
den er på 2.520 mm og profilet er Eppler
205. Krængrorene er spaltefrie. Slutbe-
klædningen er 30 grams glasfibervæv.
Trækstængerne til krængrorene er 5 mm
hård aluminiumsrør. Der er sikkert ikke
mange hobbyforretninger, der har dem lig-
gende på hylderne, men de kan skaffes gen-
nem Graupners importør i Danmark.

Vingen kan med det nævnte profil byg-
ges på et almindeligt plant byggebrædt.

Nu har F3B-konkurrenceflyvning aldrig
været min livret, så modellen jeg byggede
blev forsynet med en traditionel ribbevinge
uden krængror, idet jeg betragter krængror
som unødvendigt til termikflyvning.
Spændvidden blev forøget til 2.690 mm
med 6o v-form og 2o wash-out på sidste tre-
diedei af vingen.

- Vi har det rart sammen med denne
ændring.

Højde- og sideror
Højde- og sideror skal efter tegningen

Her ligger Intpala'en på Børges gulvtæppe.
Betrtterk brcendeoynen i baggrunden. Den kan
b!ite sidsie lardirtzsplods.for dette fortrinlige
-fl)', der - i n:od:cetnirl,! ril -\a nange andre
ntoderne ntodeller - er opb.tzzet o.f træ.

fremstilles af massivt balsa, men for at spa-
re vægt byggede jeg begge dele i ribbekon-
struktion.

Flyvning med Impala
Modellen vejer flyveklar 1.460 gram og har
en planbelastning på 28,8 gram pr. dm'?.

Luftdåben fandt sted fra ryggen af et mo-
torfly (flylift), hvor Impalaen blev udløst i
stor højde. Den lidt utraditionelle prøve-
flyvning gav ingen anledning til problemer.
Det er en startmetode, vi har megen glæde
af i Hjørring Modelflyveklub, og der er in-
gen risiko ved den, når der er en erfaren pi-
lot ved pindene på bæreflyet.

Impala er meget stabil, den ligger godt i
snævre termikkurver, og reagerer præcis på
rorene, hvis man blot holder den hastighed,
som flyet er konstrueret til. Ved de lave ha-
stigheder kan den virke lidt træg på sidero-
ret, men det er uden betydning, når man
har lært den at kende. Højstarten giver in-
gen problemer, den stiger lige til tops, som
på skinner, men linen skal holdes stram, el-
lers tipstaller dån, og det kan virke lidt fru-
strerende - i særdeleshed i lav højde. På
trods af disse små særheder, som jeg synes,
man hurtigt vænner sig til, er det et dejligt
svævefly, og hvis man tilhører den kategori
af modelfllr'ere, som synes, at en stille, lun
sommerdag med en termiksvæver er lyk-
ken, så er >Termik-Impala< måske den ret-
te løsning.

Forhandler
Tegningen, kroppen, kabinehætten og ka-
binerammen kan købes hos:

Gewald Modellbau
Albstrasse 28
D-7410 Reutlingen
Vesttyskland

De enkelte dele koster:
Kroppen (best. nr. 52710) ........ DM 72,00
Kabinehæue(best. nr. 52720) ... DM 6,60
Kabineramme (best. nr. 52730) .. DM 14,00
Tegning (best. nr. 52740) ......... DM 24,00

Fra de I16,60 DM skal trækkes den tyske
merværdiafgift, som er l4t/o = 14,30 DM,
men så skal der tillægges forsendelsesom-
kostninger, som for tegning alene er DM 5,-
skal de øvrige dele med, må man regne med
DM 20,-.

For helhedens skyld må jeg hellere nær-
ne, at det danske toldvæsen har lov til at af-
kræve dig 22r/o moms af købesummen
uden forsendelsesomkostninger. at de ikke
altid gør det, er et, men hvis de gør, smutter
der en lille 100-lap der. n

Interesserede kan få -vderligere oplysninger om
Impala red henrendelse til:

Borge \Ianensen
F;-nsgade 30, 9800 Hjørring.

Impala - en moderne F3B-svæver,
der kan bygges helt i træ
For dem, som synes, at byggesæt
er ved at blive en halvdyr affære,
kunne det måske være en idd at
bygge et svævefly efter tegnin_e.
Udbuddet er stort, så det skulle
ikke volde problemer at finde
netop den model, som passer til
ens temperament og flyvestil.
Børge Martensen fra Hjørring har
til dette nummer beskrevet sine
erfaringer med F3B-modellen
>Impala<.

Er man ude over begynderstadiet og ønsker
at bygge noget mere avanceret, er Impala
måske sagen. Modellen er konstrueret al
den tyske ingeniør J. Miiller, som i 1981
opnåede at vinde 6 ud af l0 nationale kon-
kurrencer i selskab med denne model. Når
mit valg faldt på Impala, skyldes det, at den
kan bygges helt i træ, en fordel hvis man
synes, prisen skal være rimelig.

Impalaen styres over to servoer, højderor
og koblet krænge-/sideror, så her er altså
en servo at spare. Byggebeskrivelsen er selv-
følgelig på tysk, så kan man ikke tyde det,
vil bygning al modellen nok kræve en del
erfaring. Styklisten er på 75 dele og er en
uvurderlig hjælp, hvis man har besvær med
sproget.

Kroppen
Kroppen er som nævnt opbygget helr i træ
og er noget af det fineste konstruktionsar-
bejde jeg har set. Nu kan man selvfølgelig
ud fra styrkemæssige hensyn diskutere det
hensigtsmæssige i at bygge en krop til en
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4mm fodstdl AFTRIEKKER

Lup 85 t"1B
gevindston

Vi er blevet spurgt. hrLld it: i.t:.-x-.'..r .r -;or
noger. Her hor Lui< Pc'Iir.i/l .'1 -ir:r.' .\./:. \L,t

inleresserede erl. selr kati iatt ir.. Ta!ntti?et2
er i halt, størrelse.

Udkokset?
Hjælpen er nær!
Jeg har fået en del henvendelser angående
tilkoksede motorer med fastbrændt ameri-
kansk olie. Problemet er, hvordan man
fjerner det?

Almindelige opløsningsmidler virker ik-
ke. Man skal anvende methylenchlorid, der
er et ubrændbart, flygtigt opløsningsmid-
del, der ikke angriber metaller, men opløser
f.eks. plastic og indtørret amerikansk olie.

Læg motoren i et syltetøjsglas med me-
thylenchlorid natten over. Husk låg og ud-
luftning, da det er larligt at indånde (giver
hjernesvind, og - handen på hjertei -
hvem kan tale der?). Husk a: 1;:::: :.:
plastikdimser i:a n:.r:..:j:. :.': :-:.':.,-.= -
de vil under alle o;:-::=:.:.s.-.;J;r r €:: .:.
næste morgeni

Skrub mo:or:n :::; ;:. ii:-trrJ::r:,-_: 3r-
koks med den n1 e r:1.c:.:r ar.p ::: ir.liien-
vasken.

Husk at give mororen olie igen, da den
efter et sådant bad er totalt tør.

Methylenchlorid bruges også til at rense

epoxy og polyesterdele hvor der skal limes
på dem.

Prisen for en liter hos Struers er ca. 40,-
Luis Petersen F-

fl
l

q
-i

Tegn abonnement
på Modeftyve l{yt!
Sn1 d ikke dig selv for glæden ved at fa \lodeltlr\L- \\i med posten

hreranden måned i resten af 1985 - tegn abonnernerrtl Abonnement for
de sidste 4 numre, der kommer i 1985, koster kr. 60.-. Be.iil red at

udfl'lde og indsende nedenstående kupon.

Vi hqr mange blade på lager ....
Vi kan stadig tilbyde en række af de gamle blade. Årgang 1982 har vi
stadig komplet - den sælger vi til kr. 70,- incl. porto. Årgang 1983 har

vi kun de fem af numrene, dem sælger vi til gengæld 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, 1983 (uden nr.2/83) og 1984 samlet

lor kun kr. 198,-. lalt 17 blade - eller lidt over 1.000 sider - f1'ldt med

modelflyvestof !

Enkeltnumre kan krydses af på skemaet til højre på bestillings-
kuponen.

Pas på de gamle nut?rre

- forcer clent et sar?tlebind,'
i:: hver kan rumme 12

- der skal ikke
iast. og de kan

Pa

i

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

kr.

Hermed bestiller jeg:

! Abonnement for resten af 1985

(4 blade), pris kr. 60,-

n Argang 1984, 6 blade, pris 82,- kr.

n Årgang 1983,5 blade,2/83 mangler,
pris 62,- kr.

tr Årgang 1982, 6 blade, pris 70,- kr.

tr Tilbud: Årgang 1982, 1983 og
1984 (ialt l7 blade), pris 198,- kr.

stk. samlebind å kr. 35.00
i farverne:
-blå 7rød Llgul Igrøn Isølv

Følgende enkcltnumre (sæt

\r. I \r. I \:. .l

i982: ',
1 983:
1984: -. 

- :
1985: -.
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.

krl ds):
\f. J \r. 5 Nr. 6

L

:- tl
ral-

\ar l:

Ad:e.

\oErr@
M1,0 Ml,2 M1,4 M1,6 M
1,7 M 2,0 M 2,5 M 3,0 o.s.v.
Alt i boltevarer. skruer. sxiver'& rnøtrik-
ker i ståI, messing. rustf .i & 'y,cn.

Pænt udvalg af håndværktøj og f :le
til modelbygning.

Send kr. 5,00 i løse f rimærker og fa trl.
sendt katalog.

SABSCo ltAlilrEt & H0BBY

Svend Storgaard
Maj A116 138,2730 Herlev

02-91 90 91 - Giro 1 74 96 17
Posinr. br:



Daredevil som træ-model
Asger Bruun-Andersens combatmodel i træ
Asger Bruun-Andersen har lavet
en balsakonstruktion til
skummodellen Daredevil, som vi
tidligere har bragt her i
Modelflyve Nyt. Dette skulle give
en bedre motorgang, sammen med
modellens øvrige fordele. Asger
beskriver her den lidt specielle
byggemetode.

Daredevil II er en tro kopi af D}l-vinderen
84, blot konstrueret i balsa. Skumversionen
flyver lantastisk godt, men problemet med
den vibrerende motor ser ikke ud til at kun-
ne løses på tilfredsstillende måde. Det kan
det på en balsamodel.

Min erfaring siger mig, at en flyvende
vinge skal være så tilspidset bagud i profilet
som muligt, og tipperne skal ligeledes være
tilspidsede i proiilet. De klumpede bagkan-
ter og stumpe tipprofiler giver en ustabil
model.

Byggemetode
Grundridset tegnes op på en byggeplade,
som derefter beklædes med plastik, så li-
men ikke binder på pladen.

Modellen er bygget udelukkende al 5 og
l0 mm balsa på den måde. at der slarles
med et midterlag af 5 mm og dereher lin'ies
et lag l0 mm på hver side.

Bagkanten skæres ud som to kiler, 30
mm ved roden og 15 mm ved tippen. Der
pålimes en 3 x 5 mm fyrreliste som for-
stærkning.

Forkanten (bredde 15 mm) sættes på
byggepladen med nåle, derefter bagkanten.
Tipper og rorudhæng skæres af 30 mm bre-
de strimler. Midtersektionen er 12 mm
bred. Det er vigtigt, at samlingerne er per-

Rita Strttn:'. iz ., tser

stn Dtredc'.r! II oz
den pokai. sont itttn

"andi 
n:ed

ntodellen '. ed
ll/indy Pokalen

I 981.
Vi kan oplyse, at

det ikke er
successen, der er
ved at gå Rita til
hovedet ..... det

mon ser vokse op
af hovedet pd

hende er bare en

lygtepæ1, som
genert gemmer sig

bag hende .....

fekte. Her kan man med fordel anvendes
>Bjørn Hansens referencepudser< (se Mo-
delfl;ve Ny't nr. 2/82 s. 18). Trekanterne til
forstærkning al ribber pålimes.

\u er nodellens skelet samlet. Læg
l:iæ:Ne:il. a: Ce: skrå s:lkke i:ippe:ne gå:
igennen iorkanle;. D:: sia. nu i:Ees i0
mm på hrer side ai d:::e skelet.

Forkanten skæres ud al 10 mm plade
som to kiler - 25 mm ved midtersektionen
og 15 mm ved tippen. Den behøver ikke at
være en €t stykke, idet krydsfinerforstærk-
ningen ved motorfundamentet giver rigelig
styrke.

Forkanten limes nu på, og ribbehalvdele
af 5 x l0 mm balsalister limes på.

BREV

Modelflyve Nyt
Blomstervænget 2l
DK-5610 Assens

Derpå vendes hele herligheden og der li-
mes tilsvarende på den anden side. Det er
klogt at lime nogle små afstandstykker mel-
lem ribbernes halvdele.

Forstærkningerne ved motorfundamen-
tet saves ud af 1,5 mm krydsfiner og slibes
sk:a pa de kanter, der vender udad. Inden
de iimes pa. skai tanken loddes sammen,
ider den skal monteres samtidigt med for-
stærkningerne, så løderør og luftrør kan
stikke igennem huller i krydslineren.

Profilering
Modellens tykkelse på 25 mm (10+5+10
mm) og de 2 x 1,5 mm krydsfiner udgør 28
mm, hvilket svarer til krumtaphuset på de
fleste motorer. Modellens ribber og bag-
kant kan nu høvles til. Ribberne spidses til
fra et punkt 90 mm fra bagkanten.

Motorfundamentet af l2x12 mm ramin
samles med en forstærkning al 3 mm kryds-
finer.

Motorbjælkerne spændes på modellen
med en skruetvinge og krydsfinerforstærk-
ningen limes på. Herefter tages det hele af
og bjælkerne høvles til, og der bores huller
til motor. Derefter limes det på med epoxy.

Nu kan forkanten høvles og slibes i
form, idet den skal spidse mod tipperne fra
nr. 2 ribbe.

Motorfundamentet beklædes med glasfi-
berklæde eller silke, og modellen beklædes
med solarfilm eller mylariilm.

Rorklappen laves af 5 mm plade (balsa),

der høvles ned til 2 mm mod bagkanten.
Dette giver tlkkelse til at lave nogle gode
>indbl'ggede,< hængsler. Disse er at fore-
trække frem lor >rape-hængsler<, da disse

-l

nsom regel løsner sig.
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Under projekteringen er enhver tænkelig
konstruktion, selv de mest revolutioneren-
de, taget op til overvejelse af fabrikken, og
problemerne hober sig op for de unge kon-
struktører. Det går her som ved ethvert mo-
delbyggeri - så såre der røres ved den saed-

vanlige byggemetode et sted i konstruktio-
nen, medfører det også ændringer på et an-
det sted. Særlig de to planlagte motorer
med deres enorme udblæsningsventilatorer
volder problemer. Anbringes de nemlig i
kroppen i tandem, vil resultatet være et
usælgeligt monstrum med indbygget stegt
pilot, og monteres de i vingen, vil afgangs-
rørene ødelægge vingens profil bag moto-
rerne.

Problemet syntes uløseligt, men endelig
når man lrem til den kendte løsning, nemlig
en at-kortet krop. motorerne anbragt tradi-
:ionel: lr:rg:n. rnen rned nolorhusene for-
længei 'bagu; ::::i f o::;r:. :o;n lære: ha-
lei ingen.

Den krærede iasie l:ræ::t.ig -:-tiemaskinger'ærer o,s en oailsk l-l ;rn-r \faci-
senkanon - anbringes i kropp:its næse. og
som et sidste genialt pålund udsrlres ma-
skinen som den lørste amerikanske jager
med næsehjulsunderstel.

Forsvarets indkøbere er mildest talt tilba-
geholdende, da de første gang ser tegnin-
gerne - heri ligner de såmænd de fleste
modelbyggere, thi også de tror, at de kan få
et helt nyt og bedre fly uden ændring al
kære gamle konstruktionsprincipper -
men efter nogen tøven bestilles dog en pro-
totype.

Det praktiske byggearbejde begyndes, og
nu kommer der for alvor problemer, ja, der
er i perioder faktisk krisestemning, og kun
fordi virksomheden har ryggen mod den

økonomiske mur, opgives projektet ikke.

Det vil være s)nd
al sige andet, end
al Lockheed
Lightning er et
spændende
skalaprojekt.

o* rrrr,l vinge opfører sig foruroligen-
de i vindtunnellen og skrottes. Den næste,

som konstrueres og by'gges på 18 dage,
>fl1wer< til gengæld perlekt, men når
flaps/bremseklapper sænkes ved en 110 mi-
les luftstrsm. er resultatet katastrofalt, og

cer 3l:\ ei gode. gamle Fo*ler, der med sine

'r a:ia'b,e Lrn\ e;ldtliggende klapper< redder
. -:Uai;CnSl.

Også undersrellet volder flere problemer
end først antaget. \Ied en belastning på to
tons er forhjulet ved at ryste flyet i stykker
ved 70 miles, men som det allerværste af-
slører de to nykonstruerede Allison moto-
rer, som er kernen i hele konstruktionen, et
hysterisk temperament i prøvebænken.

De fleste modelflyvere ville nok på nu-
værende tidspunkt have fejet projektet ud
over bordkanten og hentet en Charter ned
fra loftet - men ikke her. Drengene fra
Lockheed bliver stædigt ved.

Den2T.januar 1939 lykkes det så testpi-
loten Ben Kesley at få prototypen XP-38 på
vingerne. Alt virker åbenbart perfekt, men
..... netop som alle lykønsker hinanden,
brækker en stangforbindelse til klapperne,
og maskinen havner efter en kort og meget
dramatisk flyvning på maven i en pløje-
mark.

Fiasko!! US Airforce får kolde fødder og
afbestiller, og Lockheed er lor alvor i kni-
be.

\P-38 repareres i hast, prøveflyves og
som ei desperat PR-nummer annoncerer
Lo;kheed, ar deres nye jager vil slå hastig-
hedsrekorden for flyvning tværs over USA.

Den 11. februar starter Kesley fra Cali-
fornien med kurs mod New York. Flyvnin-
gen går planmæssigt. Rekorden slås, og

flyet er over Long Island på kun 7 timer og
2 minutter.

Successen er hjemme, men for tidligt
slapper Kesley af. Er et øjeblik ukoncentre-
ret og - XP-38 udebliver fra festlighederne
på landingsbanen med den iidet flatterende
begrundelse, at hun atter ligger på maven
på en tilfældig mark.

Utroligt nok skifter Airforce igen stand-
punkt og bestiller en større leverance, og
hermed er mange flyveres liv beseglet hos
såvel ven som fjende.

XP-38's uberegnelige temperament er
nemlig ikke et engangstilfælde, men et gen,

Lockheed P-38 Lightning - I:
Lidt historisk baggrund for et
ambitiøst skalamodel-proj ekt
Som en del skribenter allerede har
erfaret, er redaktøren af
Modelflyve Nyt ganske uden
forståelse for, at omtaler af
>rigtige fly< også hører hjemme
her i bladet. >Send det til Flyv
eller til Flyhistorisk Forening<<, er
hans omkvæd i d€n diskussion.
Så nedenstående artikel er kun
kommet med, fordi Lars
Pilegaard har lovet at følge den
op med en række artikler om
bygningen af en skalamodel af det
omtalte fly.

>Der Gabelschwanzteufel< - den tohalede
djævel - på en gang elsket. hadet, be-
undret og foragtet og helt sikkert en al 2.

verdenskrigs mest omdiskuterede flr'kon-
struktioner.

Mange gamle modelflyvere har sikken
gættet, at jeg her sigter til Lockheed P-38
Lightning, og de vil nikke genkendende til
det følgende, men for knægtene er det nok
nyt, og de kan passende løfte blikket fra de-
res computertegnede nitrobomber og andet
nymodens stads og suge lidt oldtimer-lær-
dom til sig.

Historien begynder i 1937, hvor >Onkel
Sam< opstiller en kravsspecifikation for en
hurtig tomotoret, ensædet jager, der skal
konkurrere med Tysklands Messerschmidt
I10, Frankrigs Henriot og Potez 63 og Hol-
lands G-1.

Sådanne maskiner er ligefrem pa mode i
diverse flyvevåbener, men da de amerikan-
ske krav er ikke mindre end et fly med en
marchfart på 300 miles i timen i 20.000 fods
højde, en aktionsradius på 300 miles og et

våbenprogram af hidtil ukendt omfang,
opgiver de fleste fabrikanter på forhånd.

Blandt de indkomne tilbud ligger der et
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som nedarves til alle eherkommere.
De første 40 maskiner sendes ril Royal

Air Force i Engiand, som hurtigt meddeler,
at de har problemer nok med tyskerne, og
stempler forsendelsen med >return to sen-
der<.

P-38 laves så udelukkende til US Airfor-
ce, og man hører først om maskinen igen
ved landgangen i Nordafrika.

Præstationerne her er, som man kan ven-
te, ikke noget at skrive hjem om. Dels
mangler de amerikanske piloter kamperfa-
ring og dels har de endnu ikke lært at ud-
nytte flyets særheder til egen fordel. Luft-
waffe nyder situationen, og på få uger ud-
slettes de tre første P-38 eskadriller totalt. I
den efterfølgende periode må Lockheedma-
skinerne lide den tort at blive eskorteret af
Thunderbolts ganske som Messerschmitt
ll0 måtte beskyttes af 109'erne, når de en-
gelske jagere viste tænder under slaget om
England.

Efterhånden udvikles dog en speciel
kampteknik, og der bliver monteret speciel-
le flaps, som under kamp sænkes 8 grader
og gør vendingerne skarpere, ligesom pilo-
terne bliver bedre til at udnytte de to moto-
rer.

Takket være flyets tophastighed, den
store aktionsradius, den usædvanlige styr-
ke i konstruktionen og vingernes evne til at
bære alt isenkram fra droptanke til torpe-
doer, bliver flyet trods ali mange piloters
favorit.

Med sin armering i næsen er flle: ::a t3-
gyndelsen ideelt til beskl'dning ai ,'or;=.:-
og bombemaskiner, og Cet forhold.r:s :-:
udsyn nedad til siderne gør den til en glim-
rende observationsmaskine, men i kamp ja-
ger mod jager bliver den, uanset hvad den
hjemlige propaganda påstår, aldrig nogen
høgog kommer end ikke på højde med den
klumpede Thunderbolt.

Kun to piloter i Stillehavet og ro i Euro;a
opnår pæne resultater mod enmotoiece.'a-
gere, men de er undtagelse:. og d:l iar- lk-
ke bortforklares, ar de t-lesie neial_ier eiier
sådanne kampe tildeles t_iendens pilorer.

Men mod bombere er P-38 uovenruffen,
og den tegner sig for Amerikas vigti-este
luftsejr, nemlig nedsk.vdningen af den ja-
panske admiral Yamamoto, der er japaner-
ne er, hvad \Ionr1'er lor englænderne.

Amerikanern: taeer konsekvenserne, og
selv om man ai propagandamæssige grunde
stædigt kaider i-11'er en -iaEer. udvikles ma-
skinen stille og rolig: rii e: tombet'l]'. som
ved krigens afsluini::g bæ::i :o :ons bom-
ber over 600 miles. elle: -<[t0 kq m::e end
hvad en B-17 klarer.

...,. >Fri os<, vil de flesre nok s:ge. .:;:::
den historie overhovedet hjemme i e: no-
delflyveblad?< Nej, egentlig ikke, og de :1:-
ste vil nok også hurtigt glemme den, men
nogle få fortabte er gennem tiderne blerer
bidt af netop dette fly og har fået lyst ril ar
fremstille en skalamodel. En af disse er
Keld Gade fra Viborg RC Klub, og hvor-
dan det går ham, og hvordan han griber sa-
gen an, kan du læse i kommende numre af

Pilotmødet
>R/C PILOT 85(
i Dragør d. 24/2
Søndag den 24. februar var en spændende
dag for RC-unionens Hobbyudvalg. Jeg

havde pr. telefon feet 75 tilmeldinger til
Hobbyudvalgets arrangement på Flyskolen
i Dragør.

Søndag morgen var vi klar til at modtage
hobbl'fl1verne, men en klam tåge lå over
hele S_iælland. Det var dog ingen hindring
:r: :c::1:l).::ne. ior r ed halv ti-liden in-

':-:-.-; -; :-.:S.,-;--. :-.: ..-as :!s- .:*-

::J: :: :::a:::::.:::.:: =::a,.:: ::- 1-i:3!
a-- -- :-tt- --.::-,.-:.__:.__..= --. ,:. --- - -.-_,.=_; -_i

.. .,--_--r- - -:-- -- -r-a- ----r-' > 5-a.-:l: .-----;-. -a '- --i;-: :-.:-
nr -: å= a -='=:=-:

r"- ---_-i-- :- -- i--:'-.
{,: :a--=-- !.a.----:--. .-'-- -:- ,.;r

::3!-!-:: 
=. -a::-:-;. - : :: --: '' C:3S i-:A$ma-

.i. -:-: ----:::--. -^. :: = 
g; :iF ei-rim.

D< :-- :e;':-:e: RC-seminarer om for-

=::ca3:; bler køn al Svend Fishlein
rI.,FKt og Steen Høj Rasmussen (SMSK) og

i'ik sior tilslutning, så stor, at Steen fortsat-
re om eftermiddagen. Eneste problem ved
\,ores seminarer var at få plads til alle tilhø-
rerne, men det gik med smil og godt hu-
møt.

Ved frokostpausen var vi efterhånden
blevet et par hundrede mennesker, så nu
kom der rigtig fart i aktiviteterne. Vores
modeludstilling var efterhånden nået op på

60 modeller. Der var mange prægtise mo-
deller imellem, og der rar præsen:e::l iet
meste fra jumbo- til minimodeller.

\todelfl;resnakken gik i kan::r::1. garaie

venner mødtes, nye bekendtskaber opstod,
der blev snakket RC alle steder, vores mad-
beholdning sank til nul, drikkevareforsy-
ningen og kaffen kunne lige holde trit ....
Jo, der var gang i tingene.

RC-loppemarkedet havde stor succes.

Mange ting skiftede ejer, og der var mange
gode tilbud af alle slags lige fra RC-anlæg
og modeller til gløderør og spinnere.

Ved slutningen af frokostpausen blev der
udloddet to OS25 motorer og et RC bygge-
sæt. En motor blev udloddet blandt samtli-

-ee fremmødte, og en motor og et RC-byg-
gesæt blev udloddet blandt de udstillede
RC-modeller.

E::::::::cld.agen lortsatle med Jørgen
B'"-::- (C.ri'i"ri:). der måtte køre sit foredrag
PC\t :aaloa:riæs,, !o gange, fordi alle til-

:.1:3:ne simpelthen ikke kunne være i loka-
iei på en gang.

Vi havde rundvisning i Flyskolens han-
gar, hvor der var mulighed for at se både
propelfly og jetfly samt en Alouette heli-
kopter.

Kl. l6 afsluttede Jørgen Petersen (KFK)
mødet med et >forhåbentlig på gensyn næ-
ste år< og med en tak til alle, der havde væ-
ret med til at arrangere.

Endelig til slut en stor tak til vores tre
loredragsholdere Jens Fishlein, Steen Høj
Rasmussen og Jørgen Bjørn for deres store
indsats. Tak til Fli'skolen for husly, tak til
alle vores tålmodige hjælpere fra model-
tlpeklubben Comet og ikke mindst tak til
alie -ier hobbl'l'l1ere, der deltog. Uden je-
res gode humør og prægtige modeller var
cier ikke gået så fantastisk godt, som det

cik. Benny Steen Nielsen

n

Svend Fischlein i fuld aktivitet under Rc-motormodel begynder-seminaret.

Modelflyve Nyt.
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Skuffende result ater takket være

Topstykket set Jra oven.

des du bemærke, at skruen, der ses i bun-
den af seire kompressionsskruen, har ven-
sireEetind. i',s. .øsnes niedvrer. Hris digi-
talur a;r;r.i:i. :3: :::i:; .æ:nlne ingen
mening. sa .ac r.e,.c:: . =:a :.:: f,: ::.''.;.

Til beroligelse :o: je:.. :;: :=: i:: =.:: :;
lignende ved tanken oi'i:. a: USE 'i:--;
lremstille et så følsomr d1r, som i: :!ris:\ \-
ke af den type er, må jeg sige, ai der er OK

- det er næsten tæt, og man kan skrue
topstemplet op og ned nårsomhelst det pas-

ser en.
Selve testen blev foretaget med motoren i

leveringstilstand - lige ud af æsken, men
med en nødvendig rensning.

Brændstof: 5590 petroleum, 3590 æter,
1090 Castrol M, 2,590 I.P.N.

Ex4 Kavan

\elson 6 mm venturi 16.100
Nelson 10 mm venturi 16.600
Nelson l0 mm !enturi, glow-cyl. .... 16.400
usE 15 D l4.9fn

Herover ses topstykket set fra siden. Man kan
nok skimle klikanordningen øverst.
Det store billede viser USE-dieslen, som jo
egenllig ser ganske tilforladelig ud. Desværre
er der sjusket mere indvendigt end udvendigt.

Propeltest:
8x4BlåKavan .........
7 x 4 Taipan
7 r 3l.i Cor
6 > 3 Fu::o

14.900 omdr./min.
18.800 omdr./min.
19.850 omdr./min.
18.000 omdr./min.

D: :o s:cs:e iai skal tages med et gran salt,
ixororen kunne ikke komprimeres hårdt
nok.

På en racerdiesel opererer man normalt
med en frigang mellem topstykke (squish-
band) og stempeltop på ca. 0,1 mm. På
USE'en er frigangen med en 0,05 mm pak-
ning oppe på 0,45 mm. Det sammen med
det begyndervenlige stop for topstemplet
må siges at være hovedårsagen til de ikke
særligt imponerende omdrejningstal.

Det er ikke noget problem at rette den
fejl - hvis man har en drejebænk.

Et andet problem opstod under kørsel i
prøvestand. Kun ca. 90t/o af udstødningen
skete gennem den autoriserede port. Resten
kom ud gennem pakfladerne på cylinderen

- de er i suveræn særklasse - hvad angår
dårligbearbejdning! n

Redaktionel tilføjelse
For at kunne sammenligne lidt går vi tilba-
ge til motortesten i Modelflyve Nyt nr.
5/83, hvor vi fra side 46-48 bl.a. finder om-
:alen af USE 15 Glo*.
t--5E::r,::..?;

r::.:-::-::.;: .9-i' ned slarl 225o ATDC
Sri-.:::;- i-:5'
Uos:øci::.g: l.-<5'

C1'linciersæ: : :nie_i:ere: A.{C
Lejer: lorresi 8x 16 - i0.< 19

Kørsel med andre moiorer - her tallene
kun vejledende i sammenligningen, idet
vejrforholdene bl.a. r,ar anderledes -fremgår af tabellen. Brændstof og propel-
ler var de samme i begge tests.

7x4 Taipan 7x3l': Cox 672x3 Furbo

21.300 24.m0
22.UJ0 24.500 26.3N
2l.500 24.700 26.600
18.800 19.850 18.000

darlig kvalitet i forarbejdning

Motortest qf USE 15 D

Bjørn Hansen har igen hafi sine
fingre i en USE-motor - denne
gang i Asger Bruun-Andersens
USE 15 D. Vi giver ordet til
Bjørn.

Ja, der står D - D for diesel. Et lyst hove-
de på Floridadreef i Holland har herren-
hjælpe-mig skruet en dieseltop på den mo-
tor, der har gjort combatbaner og Limfjor-
de usikre det sidste stykke tid.

På det eksemplar, der belinder sig i mine
svedige hænder, er der (ud over det fine nye
låg) ikke meget n)t - samme timing, sam-
me venturi (7,3 mm) som på gio*-udgaven,
og USE's kvalitetskontrol loregår s:aCig i
et meget mørkt rum.

Med en venturi på 7,3 mm skal USE'en
selvfølgelig trykfødes. Det er også langr der
skæggeste! Men hvordan? Du kon naturlig-
vis prøve en suttank, men lad være med at
ryge, mens du fylder sutten! (den
sprænges). Jeg var nødt til at tappe tryk fra
krumtaphuset, hvor der midt i bagdækslet
er indstøbt en knast, hvor man kan bore en
tryknippel i. Desværre følger der ikke en
sådan med motoren. Det er så din store
chance for at se, om din rodekasse også er
velassorteret.

Dieseltoppen er spændende. For lørste
gang siden den danske BG 15 gik til de evi-
ge værksteder, kan man købe (vinde?) en
fabriksmotor med tvangsstyret top. USE
har valgt den (surprise, surprise) hollandske
type, med klik-skralle og det hele, endda
med en begyndervenlig detalje - der er
indbygget et stop, så topstemplet ikke kan
skrues for langt ned - 691' om det senere.

Hvis du absolut skal skille toppen ad, be-
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Checkliste til arrangØrer af modelflyvestævner
De efterlølgende udgl'delser er et forsøg på
at samle de punkier op, som børlskal (vælg
selv) udløres i forbindelse med et stævne.

Mange al punkterne glemmes (indrøm
det bare ...) helt eller indtil sidste øjeblik,
og dette er grunden til, at et stævne kom-
mer til at virke rodet.

Denne huskeseddel er primært lavet til li-
nestyringsstævner. Dog er mange af punk-
terne gyldige ved de øvrige unioners stæv-
ner, så alle I andre freaks: bare læs videre!

Under >ansvar( er nævnt den person i
klubbestyrelsen, som typisk udfører punk-
tet (eller overtaler andre til det).

Husk: Det vil altid være klubformandens
ansvar, at aktiviteterne bliver uddelegeret
og udført. Om ikke af andre grunde, så for-
di deltagerne vil overfalde ham, hvis stæv-
neafviklingen ikke lungerer!

Jesper Buth Rasmussen

EllTRIEs

Tidspunkt Ansvar Aktivitet Tidspunkt Ansvar Aktivilcl

årel før

Februar

Nov-dec. Sekretær Steevnedatoer:
Ønsker om stævner (dato og klasser)
meddeles unionssekretæren

Officiel indbydelse: Sendes til
unionssekretær, Modelflyre Ny'ts
redaktør (han blivcr sa glad) og r'.:.
KDA.

gives. Og husk: Alle hjælper fordi de som muligt
kan lide sporten. Ikke for penge, og
ikke for at blive trådt på.

Dommer og hjaelperstab:
F2A: I dommer + 2 tidtagere m. 1,/100

sek. ure
0.8 speed: som F2A
F2B: 3 dommere + 1-2 pointsammen-
regnere
Stunt beg.: 3 andre dommere
F2C: I dommet + l-2 hjælpere +
3 x 2 tidtagere
Good-Year: som F2C
\louse-Race: som F2C
FID: 1 dommer + 1-2 hjælpere +
I ' 3 kliptællere
D.:.el-Combat: som F2D

I Lrsa lrrr

banemarkering.: oJ i:.-g:: 3:riii.
(FrrI.l ,r; ::a:::,-.-.:: .\j. -J:::.1:i:'e:
=;'.--^

l.-:.:::-...:::. -:i...:: O-: -iO:t lareS.

, -......a ':--:- -u- \lua\.

i-,: ---: =r:. r;inaie asialtbaner.
ii.:;:; g:=:-fane(r).

Tidsplan og deltagerliste revideres og
kopieres.
Lodtrækninger foretages.
Kontrollere navne og antal på dommere
og hjælpere.
Kontrollere at indkvartering/camping er
parat.
Udsmykning opsættes, f.eks.: flag,
reklameskilte, vejvisere o.lign.

Klippe og kridte græsbane(r).
Opstille båse til fly, biler og tilskuere.

Halshugge skyldnere.
Udlevere spisebilletter.

Andre Opstillelysanlægogkonkurrencetabler.
Få flyttet telte fra banerne til
campingareal.
Samle dommere og hjælpere til
briefing.

Undervejs Dommcre Føre resultattar ler.
Udræl,eel,se og lodtrækning til næste
runder.

Efter Sekretær Opgøre resultater og points.
Stab Kalfebord
Formand Præmieoverreekkelse
Alle Oprydning af baner, fjerne alfald og

båse.

ølsalg. Dagen før
Bestille medaljer.
OBS: Bliv enige om evt. honorarer
(f.eks. ø1, pølser, banket, kørsel). Det Stævnedag
er bedre at love mindre end der faktisk Så tidligt Kasserer Modtage afbud/ændringer.

2 uger før Sekretær Rei.a::;: i lokalblade/-radio/-TV. Ugen efter Sekretær Pokaler graveres og eftersendes til
Ski:s:::::j.r,:;-. rrg banefordeling vinderne.

Kasserer >Kioskra:er.: -i Ci-r nok ol. r,and, Stævnerapport udtlldes og indsendes til
kaffe, pølse : :r.,.. unionens sekretær og \lodelflyve Nyt's
Præmier og ne,iai;er: l:llr og antal redaktor.
Materialekontrol: ure' i:ækræg:'-' Dommere Konkurrencerercrar til lv{odelflyve Nyt's
målebånd, regnemaskine(r) mej redakror.
strimmel, combatstreamere.
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Fynsmesterskab klasse A,
d. 24/2, St. Højstrup
Forår var det ikke, da tre OM-F'ere mødtes på

St. Højstrup og måtte konstatere, at de blev enr.
om at afgøre, hvem der i resten af 1985 kan
smykke sig med titlen >Fynsmester i klasse A,,.
Men vinden forholdt sig rolig, iemperaiu:en
krøb op over O-punktet, og der rar -rå srore hul-
ler idisen, at en model kunne se: irre minurrer.

Derfor enedes vi om at fl1e. Jeg startede med
en max, men allerede i ancien start måtte jeg for-
lade førstepladsen, idet min >Celeste< spiraldyk-
kede halvdelen af højden bort i katapultudløs-
ningen. I stedet overtog Finn Bjerre førsteplad-
sen - men så trak han modellen i jorden og ha-
varerede i 4. start. Der skulle dog mere end et
par knækkede tipper til at slå Finn ud .... han
klistrede resolut modellen sammen, tog en trim-
start og fløj 4. og 5. start. Desværre var luften
ikke specielt hjælpsom - og måske fløj model-
len ikke helt som den skulle - for det blev to ret
dårlige starter, hvilket gav mig mulighed for at
tilbageerobre førstepladsen med et alslurtende
m:Lx.

Claus Bo Jørgensen rar Comr iil s:i::t:.:j-
sen, efter at han havarerede sir beds:e nLrce: -n-
der trimstarterne. Pe, Grunne!

A2: l. Per Crunn.t ;15 !.i.. :. Fini Bter.e 695 lel.. :. Ci3u! Br)

Jørgensen 565 iei.

Indendørsstævne hos
>Flagermusene<< i Sverige,
d. 2. marts 1985
Lørdag d. 2. marts var klubben i Helsingør gen-
nem vor svenske forbindelse i Hålsingborg invi-
teret til et indendørs stævne i universitetsbyen
Lind, hos klubben med det usædvanlige navn
>Flagermusen<. Man afholdt et årligt stævne,
som kaldes >Fladdermdss Cup<, og det foregik i
en sportshal med ganske god plads, største højde
ca. l0 m, men noget mindre i siderne, idet taget
var formet som en stor halr bue. Der eneste, som

generede, var en række llsarmaturer, som
hængte ned fra loftet i ca. 7 m højde, og det
krævede en del held at nå tophøjde og samtidig
undgå at blire hængende i lamperne, hvad flere

- deriblandt Carl Aa,ee - måtte sande.
Der blev llojei tre klasser, først med den i Sve-

rige populære be-elndermodel >Flugan<. Det er
en udpræget juniorklasse, hvor deltagerne i al-
mindeii-shed rar i alderen 8 til 16 år, og der blev
tlo;et rr,ei .tor energi.

Derefter kom Peanut-klassen, der rent type-
rnæssigt rar domineret af Lacey M-10, som da
o-eså lagde sig på de forreste placeringer. Men
der t-andtes også interessantere typer, såsom An-
roinetre, -{r ro 504 K, BA 48 samt en meget vel-
tlSende >Folkerts Racer<< med gearet propel.

Endelig var der den svenske klasse >25 iirings<
modeller. Denne klasse havde ca. en halv snes

deltagere, hvor de bedst placerede havde meget
konstante tider omkring 6 min., hvilket blev an-
set for udmærket under de givne forhold.

De første fire resultater blev som følger og er
sammenlagt tid for de to bedste af tre flyvninger:
l. Peter Comet, Hålsingborg ................. l3:41
2. Peter Christiansen, Helsingør ............. l2: I 5
3. Anders Sellman, Hålsingborg ............. l0:18
4. CarlAageAndersen, Helsingør .......... 8:16
Bedste enkelttid havde Peter Comet med 7 min.
24 sek.

Til sidst kan det nær nes. at der undcr \tæ\ nei
bler gjor: fo:.cg n.J in .:--r-\i:. :j..:\'.:\:::.
inc::-:.':-::.':r.. \1r:. ;., ::. ..i.: :rr:. r-a::'-
'.:-: -: - : .t I ._ -. 

-=--.-: --:--:- .-- :- - - i ':,-. :- - -: ' -:- -\\: --- ---:::-
.-:- :,_ _ _ -_ - ., -:,.---i-. :- -i:.--,:-': :- :U.r. L'iN<rlJ,

'i=.. * ,1e: tii\e: ii r;... ai slagsen trem-
orer. eiterhånden som der n1e mikro-radiogrej
kommer frem Carl Aage Andersen

Vårkonkurrence distrikt Øst,
Trollesminde d. 1713-85
Da disen lettede, og solen begyndte at skinne,
tog Trollesminde sig egentlig smuk ud på årets
anden forårsdag, der lykkeligvis faldt sammen
med vårkonkurrencen i distrikt Øst. Vinden var
ganske svag, lulten mere kølig ned kold, og de
alt for få deltagere kunne ved middagstid starte
på den første af fem perioder.

Det skulle hurtigt vise sig, at jordbunden kom
til at volde problemer. Forårssolen havde smeltet
de øverste 5-10 centimeter frossen jord og is, så-

ledes at der overalt lå et lag ægte, lurmærket
mudder. Problemet var ikke, at man skulle træ-
de i mudderet - problemet var atløfle foden op
igen, når man skulle tage det næste skridt. Mud-
deret klistrede støvlerne fast til jorden, så man
risikerede at trække foden op af støvlen i stedet
for at løfte støvlen fra jorden. Det var ganske
simpelt anstrengende .....

Oppe i de højere luftlag var alt imidlertid idyl i
begyndelsen. I A2-klassen fløj 5 ud af 6 max i
første periode, hvilket viser, at der var termik.
Termikken blev dog vanskeligere at finde i løbet
af eftermiddagen samtidig med, at vinden tiltog
en smule i styrke. I fjerde periode kom disen
igen, og det nedsatte for det første sigtbarheden
noget - og betød for det andet, at det blev hun-
dekoldt. Så det var en samling rystende, beskidte
og trætte modelflyvere, der ved l7-tiden var fær-
dige med sidste start.

I A2-klassen viste det sig, at mange havde
problemer med materiellet. Finn Bjerre måtte i
anden periode se sin )gode, gamle< model smad-
ret, da højstartslinen i udløsningen fik fat i ha-
leplanet og trak modellen lodret i jorden. Reser-
ven gjorde det dog godt, men i fjerde start gen-

tog uheldet sig, så haleplanet endte med at sidde
forkert. Modellen stallede derfor ned på under et
minut.

Ole V!'\tergaard knækkede sin line i fjerde pe-

riocc. tr,q tiagei iaid: af modellen, da den var i
_ia:sie .ar hs,:de. hr orr ed tlF etiden blev 20 sek.
D;: i a: :n orsiari. så selr om tiden havde været
unier l0 sek.. harde Ole ikke fået nogen om-
srarr. Henning Nlhegn r.ar også ude i en om-
srart, da han i sidste periode for anden gang trak
sin model i jorden. Det viste sig, at systemerne
var låst af frosset mudder, så cirkelfunktionen
ikke kom ind. Mudderet var også skyld i, at flere
timere ikke virkede i sidste periode. Der var
kommet fugt og skidt i dem, så timerarmen sim-
pelthen frøs fast på frontpladen. Heldigvis var
termikken næsten væk, så ingen fløj bort af den
grund.

Jens Kristensen fløj wakefield som eneste del-
tager, og han var tæt på en bortflyvning, idet
hans model i sidste periode forsvandt i disen ef-
ter ca. halvandet minuts flyvning. Heldigvis lyk-
kedes det Jens at finde modellen, der var kom-
met rigtig langt væk, så den fløj givetvis et max,
selvom den officielle tid kun blev det halve.

En anden suveræn vinder blev Carl Aage An-
dersen i Al-klassen, hvor han også var eneste

deltager. Calle fløj tre maxer og yderligere to ud-
mærkede starter og viste dermed, at det ikke kun
er i distrikt Vest, der er skrappe Al-flyvere.

A2-klassen blev vundet al undertegnede - jeg
droppcdc et sL-kund i anden periode, da model-
len blc'r fangct j ca. to meter: hojdc al en busk.
De r.rrisc.rln.r \ar ma\ - to af dem i tydelig
:e:nii. rc:ien; lorholdsris s"ag luft.

.{age \\'estermann fløj med sin >Line Up< (se

tegning i nr. l/85). Modellen fløj upåklageligt,
men Aage var ikke helt på dupperne selv, så spe-

cielt i de tre midterste perioder var hans termik-
søgning ikke så effektiv som normalt. På trods
af to drop fik Aage andenpladsen med knap 100

sekunder ned til Finn på trediepladsen.
Det var ærgerligt, at ikke flere af de sjælland-

ske fritflyvere kendte deres besøgstid. I 42-
klassen deltog to sjællændere, to fynboer og to
jyder. Hvis man fortsat ønsker at trække >uden-

bys< deltagere til Sjælland. må man nok sikre sig
større aktivitet fra de >lokale<. Ellers risikerer vi
jo, at alle aktiviteter i unionen ender i distrikt
Vest. Per Grunnet

Al: I . Cari Aag. AnJerien 5lJ sek. ,{2: l. Per Grunnet 899 sek,,
f. Aage \\ e.rcrmann 803 sek., 3. Finn Bjerre 722 sek., 4. Bo Ny-
hegr 6E7 rel., 5. Ole Veslergaard Pedersen 651 sek,, 6. Henning
\\iregn 5i6 sek. C2: I. Jens B. Kristensen ?34 sek.

Under stcevnet hos >Fladderntusen<.forsø?te trun ttt.i!.tte niccl tlertne letve,Jts-RC-model i.sulen
Forsøget endte sørgeligt nted, at nrodellen bru,4ede nod zn,Je'.ce':':.'n - det ,!ik ret lturti,..!t .....
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l1t't,rtltls L' tiottt'tt

Iritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F6ddration Aeronautique Internationale.
Årskontingentet for j uniormedlemmer er
95 kr., for seniormedlemmer 230 kr. Ind-
meldelse sker ved at indbetale kontingen-
tet til unionens sekretariat.

Bestl relse:formand:
Jens B. Kristensen
Cårdhøjen 1,

4690 Hasler
Tll. 0-l-69 5l E8

Distriklsledere:
Dislrikt Øst (ost -lor Srorti-,p!tt.
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Tlf . 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest for Storebreltl:
Bjarne Jørgensen
Provsteløkken lD, 5200 Odense V

l'ritflyvnings-Unionens sekretåriat:
Steff'en Jensen
Alborggade 17, 5.th., 2lO0Kbh. Ø
Tlf. 0l-26 08 36.
Giro: 7 i3 95 35.

Internationale konkurrencer
4-,i i 5

15-16 6

22-23/6

9/8

Tro:;-' i:..:-::.::.. \1.--.,=; -:-,
rr \ E'D :_/-

-1. In:. rc:s--:::.:: :- - .: i-- -a'- -

mode,le;. O:.;::.:. i:.:.. - ;. : .I
l\Iidsummernigh: i:i:.-y. t---.: :-
Holland, FlÅ, FlB. FlC. l.-
Izet Kurtalic, Lirno. Jugc..::.::..
FIA, FIB, FlC

l1-18/8 Verdensmesterskaber, Livno. Jugo.,=-
vien, FlA, FlB, FIC

23-25/8 Int. Competition of Poitou, Thouars,
Frankrig, FlA, FlB, FlC, FlG, FlH,
Y,A

23-25/8 Indoor Competition, Fldmalle, Bel-
gien, FlD, FID Beginner, F2B, Pea-
nut

24/8 Soko Cup, \lostar, Jugoslavien, FlA,
FIB, FiC

3ll8-119 Eifel-Pokal, Ziilpich, Vesttyskland,
FlA, F1B, FIC

26-29/9 Kolibri Pokal, Spitzerberg bei Hain-
burg, Østrig, FlE, FIA

9-13/10 Europamesterskab for indendørs-
modeller, Slanic Prahova, Rumænien,
FID

12/10 Cup Republike, Zagreb, Jugoslavien,
FlA, FlB, FIC

19-20ll0Sierra Cup, Sacramento, Californien,
USA, FlA, F1B, FlC

2-3/ll Int. fritflyvnings-konkurrence, Bern,
Schweiz, FlA, FlB, FIC

Konkurrencekalender
l4/4 Vårkonkurrence Vest, Skjern.

kontakt Frank Dahlin, 07-37 21 12

4-5/5 l0-startskonkurrence, Hillerød,
kontakt Thomas Køster,02-25 03 19

l1-12l5 Fly-for-fun, indendørs, Flensborg,
kontakt Jørgen Korsgaard, 009-49 46
08 68 99

26/5 Al-konkurrencc, OM-F, St. Høj-
strup, Odense, kontakt Claus Bo Jør-
gensen, 09-12 36 95

6-'1/'l Jyllandsslaget, Borup, Nibe,
kontakt Hans Rasmussen, Idom

20-28/7 Sommerlejr for fritflyvende, Holsteb-
ro, nærmere meddelelse udsendes fra
sekretariatet

2l-22/9 Danmarksmesterskaber, Skjern,
kontakt Erik Knudsen, 07-35 l7 67

6/10 HøstkonkurrenceØst,Hillerød,
kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

13/10 OM-F's klubmcsterskab i klasse A,
St. Højstrup, Odcnse, kontakt Claus
Bo -Io:Sclt.ct:. 09-12 36 95

l- l:' Hl.:.1,:ti',:::.i:J: \';::. O::;:.:1.
;'..-.:.i.: I::: 9':::r. v-.-'- ij --

.::.-.-A'

lHil.erodt oS \-!'si (c:J3ri:raiiserei)

l6-1'7 / ll Landsmøde. Arhu'.
kontakt Ole V. Pedersen, 06-10 19 86

24/11 Sidste flyvedag, OM-F, St. Højstrup,
Odense, kontakt Claus Bo Jørgensen,
09-12 36 95

30/11 Indendørskonkurrence, Helsingør,
kontakt Carl-Åge Andersen, 02-10 04
55

l/12 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
(Hillerød) og Vest (decentraliseret)

VM 1985, Livno, Jugoslavien
I-nionen har modtaget den første informations-
bullctin on V\l i lritf'lyvning 1985. Efter en

::.-:ri!l3u:. eit:i Cl{\I-modet sidste år har ju-

.:....:::: ",-:!:r:1,:aaatia:a: ai :l-hO.clC \t\1

j..::::a Srli:.
.::::i etielth.Cer er siartgebl.

2. Necisai-Ee-nl:: .-'S. t.;- ir:'
kvartering. beip;:;-.::.: .- : : -.-

FlB. Så er det afslutningsdag d. l7l8 og afrejse
i. iE 8. Jens B. Kristensen

Udtagelse af VM-hold 1985
Da \'\1 :: ;.a;:re: tidligere end normalt, bliver
sidsie mel:=t.':;c: ionkur:ence til udtagelsen al
landsholde: llt--;3;1.16111.'vlrencen i Hillerød'
Herved ore;holoer :::-=:ned.i-.-reulen for ud-

tagelsen.

Holdleder til VM søges
Hermed indkaldes interesserede :ii holdlcderpo-
sten ved VM; hvis der er folk. cier har i >inde at

rejse med holdet til Jugoslarien uden at deltage

selv, må det være nærliggende at oreneje at

melde sig som holdleder. Meld dig til sekretaria-
tet eller formanden.

>Izet Kurtalic< Memorial,
Livno, Jugoslavien
Vi har modtaget oplysninger om denne interna-
tionale konkurr!-nce. som ailioldes umiddelbart
ior \-\1 pa den samme plads. Konkurrencen fin-
o:r .:ec d. 9. augu-.t 1985 meci reserredag d. 10.

augus:. og m3 \ ære en opla-et mulighed for dem,

der alligerei skal lil Jugoslarien for ai over\'ære
\'\1.

Startgeb.vret er 40S for almindelig deltagelse

uden indkvartering og 70$ for >fuld pris<, som

så omfatter hotel-indkvartering fra om aftenen
d. 8/8 til morgen d. l0l8. Mod betaling af ekstra
25$ forlænges indkvarteringen til d. l1l8, hvor
VM begynder.

Konkurrencen er åben for alle, der har FAI
sportslicens, men der er også en holdkonkurren-
ce, hvor hvert land kan stille et almindeligt
landshold med tre mand pr. klasse.

TilmeldingsJristen er l. juli. Interesserede kan
få komplette oplysninger fra Jens B. Kristensen.

Midsummernight Trophy,
Holland d. 22.-23. juni
På årers længste da-s atloldes i Holland en kon-
\u:r.nce. der tildels er en stillevejrskonkurrence,
::c: ce: l-ise: lordag aften kl. 18-21 og søndag

:i-.o:,ien ci. Gl l. Konkurrencen er normalt velbe-

>i,gi - Lr-E da der kun er 6-7 timers kørsel fra den

danske grænse til flyvepladsen, vil en del danske

modelflpere nok være interesseret i at være

med.
Der flyves på et hollandsk svæveflyvecenter,

hvor man kun vil acceptere >stille< modeller, så

klasserne er FlA, FlB, FIG og F1H. Indbydelse
mei næ:mere opl1:ninger fra:

T , .- E-:-.

\ -:::--:.:::. l:. \L--l-61 \\'B Soest
:_- - -:

h onkurrenceindb1'delser
+5 -<: l(Lstartskonkurrence, Hillerød
i--:::::s s:ore lritfly'vningskonkurrence falder i

=: : 
'reciedagsferien, 

så vi håber, at ekstra mange
.,il iægge vejen til Trollesminde/Favrholm ved

Hillerød i disse dage.
Konkurrencen strækker sig over to dage -

normalt flyves 4 starter om lørdagen og 6 om
søndagen, men vejrforholdene kan naturligvis
give anledning til ændringer.

Der er briefing lørdag d. 4/5kl. 13.30, ogfør-
ste periode påregnes at starte kl. 14.00.

Der fl1ves alle klasser.
Såfremt vejrforholdene indbyder til det, vil

lørdagens sidste start blive fløjet med 4 min.
max.

Da der er tradition for fine przemier ved denne

konkurrence, bedes man tilmelde sig på for-
hånd, så konkurrencelederen kan disponere. Til-

gengæld betaler en ;:;::,-,;=:_: :.
3. Endelig kan man:iinr.': r- :- r-.-

startgebyr, men.i ir:::r: ::. -- .

for pengene end re::-: ::. .: ::.:=:.
Livno-pladsen ligger -l.ll r..:a: r..: :..:.. :: -[-)

km lang og 5-8 Lm b:v; l . . --r .'''.,....rp-ri-
ver nogle data lor rei::..:- r j:::

Lav vindstyrke (ur:cir: -::-- -:\., c:Tr morge-
nen og aftenen; melle:-r: i .; - :: sei. r'ind midt
på dagen. Middeltempe:::u: 16' C, solskinsdage
8590.

Men for at få en idci om iorholdene er det nok
bedre at læse referaterne ira El!{ 1984 og EM
1980 (Modelflr're N1.r 518.1 og 6/80), hvor det

også var i Jugoslarien, det foregik.
Program: 1l18 ankomst; l2-1318 trimning,

processing, osv.; 14l8 FIA; l5l8 FIC; 1618

t\
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meldingen skal være lremme senest mandag d.
29. april til:

Thomas Køster
Harløsevej lE4, 3400 Hillerød

Startgebyret er kr. 25,- for juniorer og kr. 40,-
for seniorer. I tilfælde af forsinket tilmelding be-
tales strafgebyr på kr. 25,-. Startgebyret betales
på pladsen inden eller efter briefingen.

Deltagerne kan indkvarteres hos sjællandske
modelflyvere, hvis man ønsker. Giv besked om,
at du ønsker overnatning samtidig med at du til-
melder dig. Medbring sovepose og luftmadras.

Sddan finder du flyvepladsen.' Kør fra Hille-
rød mod Roskilde af den gamle hovedvej (følg
blot skiltningen). Lige uden for bygrænsen kom-
mer du til Trollesminde på højre side af vejen.
Elter Trollesminde ligger der et mejeri på højre
side af vejen. Og endnu længere henne ligger
gården Favrholm. Så kommer man til et lysre_eu-

leret kryds, hvor man skal dreje til højre lor ai
komme videre mod Roskilde. Et eller ander sreo
på strækningen mellem Trollesminde og Fai:-
holm vil der være opsat skilte, der viser inci til
startstedet. Normalt kan man fra vejen og.a .:
startstedet.

ll-12/ 5: Fly-for-Fun, indendørs
Den 1 l. og 12. maj er der >åbenr hu. - ;:i
ske >ldrætshallen<< i FIensborE. :-r.-: .. :
har lyst til at fl1re incjenc..:.. i."
flyre med. Jor-een Ko:.;:,-: ,-
han håber ai .i rr:J:.:. :::J-i,,:.
stævne, h\ or dci iiir; 

":1-'- :-- ..- : ---.. -:t::. ::-
men blot :lrre.. ::.::.... -.r.:::.::.::.:!:...
snakkes, demon::re:es l.r.

Adgangsbiile: kosrer D.k;. 50.- :ii ieje af hal-
len, og der arrangeres indkvanering og bespis-
ning på deltagernes egen regning (billigt).

Ring eller skrii'til Jørgen en uge i forvejen, el-
lers må man selv sørge for overnatning mv.

Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland
Trf. 009-49-460E-6E99

26,25: Al-konkurrence
OM-F's traditionelle A1-konkurrence a{holdes
på St. Højstrup nær Odense. Konkurrencen
starter kl. 12.00 med briefing, hvorefter der fly-
ves 5 perioder.

Selve konkurrencen omfatter kun Al-
modeller, men alle med >stille<< modeller er na-
turligvis velkomne til at komme og t'l1r'e.

Yderligere oplysninger fra Claus Bo Jørgen-
sen, rlf. 09-123695.

Konkurrencekalender
14/4 Yar Øst, Kobenhavn, alle klasser
2l/4 Stunt, Alborg, F2B, BS
12/5 Windl' Pokalen, Københarn, alle

klasser
19/5 Hertug Hans, Hadersier. se indbl.del-

25-26/5 Limfjordssrævnet, Alborg. alle kla.-
ser undtagen DC

2/6 Gauerslund Speed, Gauerslund. FlA.
08

l5-16/6 Sydfyns Combat Rally, Svendborg,
DMiDC

12-21 /'7 Sommerlejr, Herning
11/8 Haderslev Cup, Haderslev

52

---3jilasr-\

-=-: - --77'

=7
Lin*tlring*f nionen (CL-unionen) er

\;:oiautique In-

Combaipilot .-A sger Bruun-.{ndersen
Gl. Nl,byrej 29, Eskær,
5700 Svendborg
Tlf. 09-22 70 92

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf.04-52 51 0l

Modelflyver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand
Tlf.06-26 13 53

Combatpilot Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf . 0'7-22 50 89

T,zr-C,uY-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestl rings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudeiej .1, .l.th., 2200 Kbh. N
Tli. 01-35 37 51.
Giro: 5 20 8; 69.

Linest-rri n gsredaklø r :

Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf.07-22 50 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03-62 68 37

l7-18l8 Hedeslaget, Herning, F2D, DC, DM i
MR

3l/8-l/9 DM 85, Aalborg, F2A, F2B, F2C,
F2D, GY

l5/9 Høst Vest, Alborg, alle klasser undta-
gen F2D

29,'9 Høst Øst, København, alle klasser
13/10 L\I 85, København, alle klasser
Til udtagelse i klasse F2D tceller Iltindy Pokalen,
Limfiordsslaget, Hedeslaget, DII og KlI.

FAI kalender 1985
17-19/5 lnt. Jura Cup, Breitenbach, Schweiz,

FzNB/C
8-9/6 2nd Trophy de France, Marville,

Frankrig, F2A/B/C/D
l5-16/6 Criterium Midden Nederland, Utrecht

Holland, F2A/B/C
8-14/7 EM 85, Manchester, England,

F2A/B/C/D
20-21/7 Mecsekcup, Pecs, Ungarn, F2A/B/C
l7-18l8 Int. L. V. Meeting, Genk, Belgien,

8/9

2t-22/9

F2NB/C
XXII Coppa D'ora, Villa S. Martino,
Italien, F2A,/C
Bochum 1985, Bochum, Tyskland,
F2A/B/C

Konkurrenceklasser
F2A: Speed, 2,5 cmz, hastighedsflyvning
F2B: Stunt, kunstflyvning
F2C: Team-race, holdkapflyvning
F2D: FAI-Combat, kampflyvning
08: Speed, 0,8 cm'
BS: Begynder-stunt
DC: Diesel-Combat, kampflyvning
C\.: Cood Year, holdkapflyvning
\1R.: \louse Race, holdkapfllvning med 0,8

::. i:l0ior

-{rsberetning 1984
Tenqensen med faidende akriritet og faldende
medlemstal fortsatte desr'ærre i 1984. Hvad
grunden er, kan der kun gisnes om.

Ser man på nært beslægtede sportsgrene/hob-
bies og sammenligner, kan man se, at det er den
dyrt erhvervede, avancerede teknik, der vinder
indpas fremfor det mere simple, hjemmelavede
modelfly.

Desuden er det tydeligt, at det visuelle spiller
en større og større rolle, når det drejer sig om at
fange folkets interesse for sport med modeller.

Det kan måske hænge sammen med den måde
al anden sport og hobby bliver fremstillet på, re-
klame og i medierne. Man svælger i flotte farver
og former, langsomme gengivelser fra forskelli-
ge vinkler, der ikke overlader noget til fantasien.

Hvad er der i virkeligheden ved at se 50 skilø-
bere dyste om placeringer, der skilles af 100-
deles sekund? Hvis der ikke var elektronisk tid-
tagning og langsom gengivelse, ville ingen døde-
lig overhovedet kunne se forskel. Så her spiller
det visuelle indtryk af smarte skidragter, ski,
hjelme mv. en meget stor rolle.

Hele dette medieflip er efter min mening en af
årsagerne til, at det er svært at interessere den la-
de, tilbagelænede, med perfekte former fyldte
dansker, for noget så besværligt som flyvning
med linestyrede modeller.

De kan ikke købes færdige, de er besværlige at
fremstille, og man kan ovenikøbet lide den tort,
at de ikke virker eller går i stykker. Og så ligner
de ikke de perfekte flyvemaskiner, man er vant
til at se.

På baggrund af dette må man nok sige, at en
tilgang til linestyringssporten på basis af reklame
er urealistisk. Det er fantastisk svært at reklame-
re for de kvaliteter, netop linestyret modelflyv-
ning har, når man konkurrerer med de førnævn-
te fantasiforladte efterligninger af vort sam-
funds modefænomener.

Hvordan skal det da gå? Er linestyring ved at
uddø? Nei, bestemt ikke, men det er et faktum,
at tilgang og afgang fra vores sport hænger nøje
sammen med entusiasmen i de aktivitetscentre,
der lindes rundt om i landet. Det er tydeligt at
se, ar aktiviteten er bestemt af de personer, der



virker disse steder, og den nåde de ciriier mo-
delflyvning på.

Dette er absolut ikke nogen kritik, men blor en
konstatering af, ar det at skabe aktivitet inden
for linestyring kræver så store personlige res-
sourcer, at kun iå magter det.

Det er mange år siden, man fandt ud af, at vi
måtte satse på det mere >Fly-for-fun<-prægede i
Cl-Unionen. Det gjorde vi så med Diesel-Com-
bat. Senest er Good-Year-reglerne blevet gjort
mere begyndervenlige, og vi har indført Mouse-
Race som klasse.

Dette skal nok give et skub i den rigtige ret-
ning. Lad os håbe, det kan resultere i, at mange
finder ud af, at også de andre klasser kan flyves
med det samme udbytte.

Det er med meget stor bekiagelse, vi må kon-
statere, at det nu er siut med at holde sommerlejr
på Flyvestation Vandel. Også her har den mo-
derne teknik grebet forsrlrrende ind. Ufatteligt,
at et moderne kampfll til 100 mio. kr. ikke kan
klare små balsaflyvere. Det skulle russerne bare
vide!

Men forholdene på Vandel er også gennem de
sidste år blevet forringet i en grad, så vi er man-
ge, der havde tænkt på at flytte teltpælene allige-
vel. I skrivende stund er Herning den mest sand-
synlige afløser, men intet er sikkert endnu (- si-
den er der sket noget - se indbydelsen til som-
merlejr i Herning andetsteds i bladet - red.).

Det af de tre modelflyve-unioner dannede
ungdomsskoleudvalg, som jeg egentlig stillede
store forventninger til, har endnu ikke fremvist
nævneværdige resultater. Det er også en stor og
kompleks opga\e. så de tre unioner bør nok
overveje at strukrure:e denae vigtige opgave no-
get mere.

Cl-Unionens kontra\: n::: KD { :r iu unCer-
skrevet med en mi;rC:: \a:.:::.-:a:.:j:,';;..- ::i
følge. Grunden til, at ri;::.';: ::.:. r.-.,,.r.-
enskomst med KDA cr. åt ir_i:r.-:i. t.-.-r. -:.
monopol på at udstede spon'li;::-.:: .-,: : --:::-:-
le kontakten til FAI, mr'.

Dvs., at vi uden medlemskab a: KD.{ :: ::-
skåret fra delta-eel<e i ah in:e:::i::i:::: .:-----
bejde, hvilket vi selvfølgeli,u ikrrc i:.r :r:.::.::.

Umiddelbart kan der rær: i\æ:: f:.:. :.:..::.
nytte vi rent praktisk kan drage ai KD-{-mec-
lemskabet nationali, men der er i hoj grad op irl
os selv. Vi er repræsenterer i KDA's repræsen-
tantskab, så vi der kan fremføre vore synspunk-
ter og krav.

Jeg vil derfor opfordre medlemmerne til at
kontakte bestyrelsen med de problemer en pa-
raplyorganisation som KDA kunne tænkes at
hjælpe med, f.eks. kontakt og forhandling med
offentlige myndigheder.

Trods den afdæmpede aktivitet i 1984 blev
DM afholdt som normalt, omend med et ringe
antal deltagere. Dette påvirker dog som regel ik-
ke præstationerne, så tillykke til vinderne, der
aile ha: )d:: en \æ-ientlig indsats.

Sr:: ::: ::3!(- a: lo,l1e bekendt, træder je_t

:..-.-:- .::-. - -:::- -.. . l-19:i. .- J:::e ma
ræf; -;--.-:'.r:-L 1 . :. .:'.,- :-.:..:r.r::. :i: i:
godi :a-:ra:::':: : :-:. :.- . :- .: '::-_::_.

\Iin aflose: b...;:' -.. ?-::-,-- --.: -r :':r.
geårigt medlem ai:.*:r::..:: . _j :-.-:-- -- .-
nens repræsentani ; FÅi- ::::::: r j- r:-: - _-r
kvalificeret.

Må jeg slutte med ønsket oit. ;: r: --:::
fremtiden i Cl-Unionen vil r'ære i sla--.: :-- .-
følge med tiden og tilpasse vores lilie iinior :-.
udviklingen og medlemmernes krav.

Asger Bruun-Andersen

Europamesterskaberne 1985
EM 85 vil blive afholdt på Three Sisters klub-
bens baner nær Manchester, England, fra man-

dag d. 8. :ll lrr::aS c. ii.,:,::. P-::.::. --.=:::: s-
faltbaner lil F2-{. F2B og FlC. ;:. ,::=.:::.: ::-
F2D samt et ørelse:områdr på J::.. D---::. -:
der klublokaler med toiletter o-s bruseis. S"-::
øvelsesområde på asfalt venter man at kun:ie :å
lov til at bruge en nærliggende parkeringsplads.

Der kan camperes direkte ved pladsen, mens
der er ordnet indkvarteringsmulighed ca. 18 km
fra pladsen. Der ordnes transport til og fra plad-
sen.

Da mesterskaberne afholdes på et sted, hvortil
det er økonomisk muligt at komme, håbes der på
fuld tilslutning fra vore >eksperter<.

Materialer,/tegninger fra
unionen
Transfers, pr. stk. .......................... kr. 2,-
Transfers, pr. 10 stk. ... kr. 16,-
Transfers, pr. 100 stk. . kr. 140,-
Trøje m. bomaerke, voksen størrelse ... kr. 70,-
Trøje m. bomærke, barnestørrelse ...... kr. 50,-
Stofmærke, pr. stk. ......... kr. 22,-
Tegninger:
Coyote, begyndermodel 1,5-1,8 cm' .... kr. 20,-
Focus, speed,2,5 cm' ......... kr. 20,-
Focusjunior, stunt 2,5-4,5 cmr .......... kr. 20,-
Starlettstunt,6cmr ........... kr. 30,-
Pirat, stunt,6-8 cm' ......... kr. 30,-
Filur, begyndermodel,2,5 cmr ........... 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 cmr combat . kr. 20,-
Lil'Quickie, Good-Year kr. 20,-
Speedy Gonzales, 2,5-3,5 cmr stunt ..... kr. 20,-
Fokker D VII. dobbeltdækker, 6 cm' .. kr. 20,-

ts-::.iil_: -cl.'al :kr' or er unionens postgirokonto
:.: ,'l :- 59. B;.:.1-:i-g:r. ia:l algires pa gi-
--.-i: -- --- ---.-- :-:-..-:l:.-. --,

Konkurrenceindb] delser
14 1: \.ir Ost
l-E: .: J: ::-..3is.;:::-:3' :. r.: =-'.::. :. j ; :s. -a-'oer en spe:ie^ giæce nerned a: inablce :ii areis
første konkurrence, den iradiiionsrige rårkon-
kurrence Øst d. 14. april. Der flyves i alle klas-
ser.

For de morgenfriske starter konkurrencen på
græs kl. 10.00 på Amager Fælled, og ca. kl.
12.00 startes der på asfalten på DSB.

Seneste forhåndstilmelding d. 10. april til:
Henrik Strøbæk
Augustagade 24,4. tv.,2300 Kbh. S
Tlf. 0t-55 07 93

- eller direkte på banen.
I tilfælde af tilstrækkelige forhåndstilmelCin-

ger vil der blive opkraevet kr. 15,- pr. rn3:c :..
klasse og indkøbt præmier.

ne: srndag d.2l/4 med start kl. 10.00.
\ : r:l g::ne dele r ores fornøjelse med flyvning

:: ;:-':': :r.. arire. hvorfor vi gerne ser så man-

;. .:: :.-.._:: itnnc på vores baner i Herning.
\ , i.-:.:.= :::;.lil:: o.. ai vi flyver lidt combat

::::^::. - :.-; F.{, og Die:el - og måske også
lio: Cic,:-\:::. \1..-.:-R.aee eller måske med
noe.e h;.: i:J:: :ll-:..:: - rJre dcl er linestV-
red-"e mode,ilr.

Deltagelse er ,<:^r:t._::-:_: ;:i:i.. men-s der vil
blive opkrær'et ei nlinj:: l:...: :il :i:erfølgende
kaffebord.

1915: Hertug Hans Stævne
Haderslev Modelflyveklub indblder hermed til
Hertug Hans Stævne søndag d. 19. maj kl.
10.00.

Der flyves i klasserne Team-Race, Good-Ycar
og Mouse-Race på Dieselgårdens parkerings-
plads.

Tilmelding senest tirsdag d. l4l5 til Kurt Pe-

dersen, 04-52 51 01 bedst i dagtimerne.

25-26 / 5: Limfjordsstævnet l9E5
Aviators Modelfllvere indbyder hermed til
Limfjordsstævnet 1985 lørdag d. 25. maj kl.
09.00 og søndag d. 26. maj kl. 09.00.

Sted: Hesteskoen, Aalborg.
Klasser: AIle undtagen Diesel-Combat (der vil

blive fløjet i alle klasser begge dage).
Startgebyr: 50,- kr. pr. mand pr. klasse.
Diverse vandrepokaler bedes medbragt.
Campering kan finde sted ved flyvepladsen.
Ingen officiel spisning i klubhuset lørdag af-

ten, men huset er selvfølgelig åbent, så mulighe-
den for selv at organisere spisning er til stede.

Den absolut sidste frist for tilmelding er den
10. maj til:

Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg
Giro 5 62 01 71

PS: dle trpfcrC:e: iil a: gire tilsagn som dom-
::-::.-;::c:;;;:.

I 6: Geuenlund :petd 1985

.:;-r::.:;:-. -\ 1.\J:.:l\ i ii:; b : nobr dcr hermed til

^J::A.rr:3i.ie i :amrlige >peed-klarer o-e i \louse-
Racing søndag d. 2. juni 1985 i Cauerslund sko-
legård. Startgebyr 5,- kr. pr. mand pr. klasse.

Tilmelding senest d. 24. maj til:
Thomas Johnsen
Gormsvej 5, 7080 Børkop.

15-16/6: Sydfyns Combatrally l9E5
Hermed indbydes du til Sydfyns Combatrally.
Stævnet er internationalt, men fungerer samtidig
som danske mestcrskaber i Diesel-Combat.

Foruden lndiriduelie dellagere kan tilmeldes
3-manC: rolii. c_r ijer i:l blii e l-løjet en speciel fi-
n;'; :.': . -:.:J:J: -:-:: lb Jf.

T-::;-:-:.:: Lr:cag d. 15. juni kl. 11.00 til
iJ:-:i,: :. 16. ,tuni kl. 16.00.

S:r.:: Ti.::lge Flyr eplads.
O-.e;natning: camping på nærtliggende cam-

;:ngpiads eller i hangar på flyvepladsen.
Forplejning: må medbringes eller købes i

Srendborg inden lørdag kl. 12.00.
Svendborg Linestyringsklub og Svendborg

Flyveklub er vært ved eI Hangorbal lørdag aften
kl. 19.00. Prisen herfor er 65,- kr. og omfatter
fælles spisning samt diskotek og dans.

Startgebyr: 50,- kr. pr. deltager.
Deltagere: Alle dieselcombatpiloter m/k uan-

sel erfaring.
Yderligere oplysninger samt tilmelding senest

d. 3. juni hos:
Asger Bruun-Andersen
Gl. Nyblvej 29, Eskær, 5700 Svendborg
Ttf . 09-22'.70 92

-:
I- :: : :-: - , :::::->::i:-c.e senest 14/4 85:.

H:-;:----::;=:: 66. 9læ0 Aalborg
G::o i 5l -. -1

2l14: RundflSningsdag
Sumetra har hermed fornøjelsen af at kunne ind-
byde til fælles >rundflyvning< på klubbens ba-
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\1'e kontaktadresser
Seks kluboer har iaet ny kontaktadresse, og de
er son iolge::
Tlie Flltnz Tiger, Hotsred, Silkeborg Modelfly-
', e l: i u b. Ociense .\lodel-Flyve k lub, Modelflyve-
klubhen Falken, Grindsted RC Klub og Sydsjæl-
lands Rudiofl-tveklub.

Desuden et Bjergsted Modelflyveklub ny i
RC-unionen.

Endelig har Grena RC Klub skiftet navn til
Grenaa Modelflyrek lub.

Se venligst kontaktadresserne til de pågælden-

de klubber i klubfortegnelsen andetsteds i dette
blad.

Aflysning! ! !

Hobbyflyverseminaret, der skulle have været af-
holdt i Beboerhuset i Lystrup d. 20. april, er des-

værre aflysl. Det vil blive forsøgt arrangcret .e-

nerc pa rrci cllcr lii ior::rur 1936.

{ndringer i bestlrelse
og ud\ alg
E:::: \\:---rt \.:-'::. :.'i :: -1::: ..':r:--.-;:-
::;:::i: r -tlrrt3i: lesll:;i.e: \\ailers sted.

Unionens kontaktmand i Hobbl'udialget vil
fremover være Erik Jepsen. Desuden vil John
Lorentzen indtræde i Hobbyudvalget, der frem-
over vil have fire medlemmer.

Kommentarer til
ko nkurrencekalenderen
Ud for visse konkurrencer står forskellige koder.
UT betyder, at konkurrencen tæller til kvalifika-
tion til landshold til de efterfølgende internatio-
nale mesterskaber. SP betyder, at konkurrencen
tæller til Svæveflyve Pokalen. Res. betyder for-
ud reserveret reservedato, der benyttes, såfremt
konkurrenceledelsen skønner stævnet ugennem-
førligt, sædvanligvis pga. at vejrforholdene fal-
der uden for reglerne eller sædvane for klassen.

Såfiemt et mesterskab ogleller en kvalifika-
tionskonkurrence ikke kan gennemføres på da-
gen(e) eller e\1. reserrcdagen, skal konkurrencen
at11.ses e//i,r en n! r!'\cr\cdag ,eodkendcs al sty-
ring.giuppen og hr.'r cnkell retmic,ssigt tilmeldt
deltager r;r.l:s sk:!liirgr nindsi to uger forud,
e\i. qsnnin \loi:i-)rr \r:.

En ojlysnrnz b::lcer :ekni:k set, at mester-
skabs-randrepræm;c: ik\e ma uddeles samt at
evt. kvalifikation!-r su:Fenderes. Der må således
gerne gennemføres en c\i. r.duceret konkurren-
ce og uddeles almindeli-ee præmier på grundlag
heraf.

VM kunstflyvning

Sportsudt,alget

I sidste nummer fortahe vi, at dette mesterskab
foregår i Holland. Den hollandske aeroklub så

sig imidlertid ikke i stand til at honorere alle
FAI's krav, så mesterskabet er flyttet til byen
Cenk i Belgien, hvor Aero-Club Royal de Bel-
gique arrangerer i dagene 10.-15. september. Der
forventes fuldtalligt dansk landshold til mester-
sk abct.

Indbl'delser
27./4: .IM Skrænt
Th; RC-klub indbydcr til Jlsk \lcster:kab i

skræntflyvning, som i år holdes lørdag d. 27.

april med søndag som reservedag. Alle kan del-
tage. Resultaterne tæller til NM-85, som foregår
i Vigsø i dagene 12.-15. september, samt til Po-
kalkampen.

Briefing kl. 9.00 på parkeringspladsen ved
Hamborgs Campingplads. Tilmelding til Jørgen
Larsen,07-97 13 63 senest torsdag d. 25. april.

2E,/4: Fly-slæbs seminar
Modelflyveklubben Gudenå afholder som noget
nyt et fly-slæbs seminar for begyndere og videre-
komne.

Det er første gang der bliver afholdt et sådant
seminar i Danmark, og vi håber, at alle interesse-
rede vil møde op, men der vil blive ydet særlig
hjælp til de nye i denne form for modelflyvning.

Vi tror (ved), der er mange, der går og tumler
med planer om denne form for flyvning, og der
er jo ingen grund til at lave de samme bommer-
ter, som er begået til dato.

For at det kan blive et godt seminar, så mød

op med jeres svæve- og motorfly, så r'i sammen
kan snakke om bl.a. næsekoblinger, udløsere,
angrebspunkt, lineleengder. :toclci;tmpere, osv.,
osv.

Der r il
nrcn d:r

ikkc hlir c ilrjci konkurrenceflyvning,
:i :.i,.: .:'-:;l:: iii at fa et slæb eller

::. r:. :.::: :iholdt på >Guden<<s bane

=:;: :. i5. april kl. 10.00 og det slut-
.-<. r'. D:r .kal ikke betales deltager-

Err. .p.-:_:.;:i :..r reminaret på tlf. 06-46 62
i5 eiler 06_J3 16 -S.

KorI orer \lodelllSeklubben Gudenås flyve-
plads findes i Modelflyre N1't nr. 2/84 s. 53.

Vel mødt til en hyggelig søndag!
Viggo Jensen

5/5: AMC Open
AMC indbyder til højstartskonkurrencen AMC
Open d. 5. maj (med reservedag den 2615) på vor
flyveplads ved Lystrup.

Briefing kl. 9.00. Startgebyr 40,- kr.
El-spil stilles til rådighed. Konkurrencen tæl-

De t e r,l ørstepræ mie n t il J um bo-t rcef-fel
i Filskot, .....

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Fdd6ration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 170,-. Ved indmeldelse skal de:
altid betales et fuldt årskontingcni. \Ied-
lemmer, som indmeldc,i i arets sidsle
halvdel, vil automati-sk la oierskldcnde
beløb refunderet i næstr'års kontinsent-
opkrævning.

Bestl relse:
Drittsleder Anders Breiner Henrik-
scn, Falcon (formand), Gejsingvej
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58

83, bankbestyrer Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), direk-
tør Erik Jepscn, KFK, tandlæge
Bjørn Krogh, NIiK, John Lorcnlzen,
programmør Prebcn Nørholm, NIidt-
jisk Nlfl., fuldinregtig OL' \\'cnclc'l-
boc. RFK.

Sportsudr alget:
Programmor Prcculr
Godthåbsrei -. -1r{t

Styringsgrupper:

Kunstfll vning
Per Andreasen
Tambosundvej 33, 9220 Aalborg
Tll. 08-15 74 60.

Svæt'entodeller
Ingeniør Hans R. Grønne
Lenesvej 9, 3. th., 8220 Brabrand
Tlf. 06-25 00 67.

Skalamodeller
Dyrlæge Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tll. 08-63 40 40.

Helikoptermodeller
Rasmus P. Thorscn
Nebbelundevej 9. 4970 Rødb1'

Tlf. 03-90 21 27.

Hobbl-udvalget
Jørgen Petersen
Anemonevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf.02-17 61 10.

Flyveplads-udvalget
Bankbestyrer Flemming Pedersen
Hovedgaden 15,7260 Sdr. Omme
TIf.05-34 18 33

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tll. 06-22 ll 75.

Frekvenskonsulent:
TV-tekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup.
3400 Hillerød
Tlf.02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Ttf . 06-22 63 19.
Giro: 3 26 53 66.

\rhr'tr-_,/'-a
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ler til NM-85, VM-87, EM-86 og Pokalkampen
85.

Tilmelding med navn, RC-nummer, lrekvens
til Leif Mikkelsen,06-22 50 07 (efter kl. 18.00)

senest d. 2/5.

l2/5: JM højstart
Brabrand Modelflyve Club (BNIC) indbyder her-
med til JM i højstart, F3B, søndag d. 12. maj.

Officiel stævnekalender
Dato Stævne, oplysninger, kontaktmand

13-14/4 Dommerkursus, Falcon, Olav Nielsen, 05-55 50 35

2l/4 Expert Cup skrænt, RFK, Preben Jacobsen, 02-17 21 16, UT: NM 85, SP
27/4 JM Skrænt, Hanstholm, Thy RC, Jørgen Larsen, 07-97 13 63, UT: NM 85, SP, res.

28/1
28/-+ Fllslæbseninar, Cudenå, Viggo Jensen, 06-46 62 35

4-5/5 J\I hun:tillrning. \'iborg RC Klub, Lars Pilegaard,06-61 59 61, UT: NM 85

5/5 5. n'aj fllrning. \'ibrr:3. Ll:: Pilegard. 06-61 59 51

5/5 A\IC Open højstart. .\\lC. L,::: \l:rsr',.:r. i6-ll 50 0r. UT: N\l 85. Ell 86. V\I 87,
SP, res. 26,5

5/5 Helikoptertræf, KFF.. E::.- H:-:::. , l-:ry -:- l
12/5 Landsholdsudtagelsesstærne skala. RFK. P::::: -'.:--:.::-. l--- l- -Å. LT: \\1 !j
12/5 Brønderslev Luftshow E5, Roli K,ielgaard. 0S-!l jar y
12/5 JM Højstart, BMC, Hans R. Crønne.06-li 00 6-. UT: \\1 S:. E\l S5. \\1 S-. SP.

res. I 1/8
16/5 SM Skrænt, NFK, Bjørn Krogh, 02-18 70 9,1, UT: N\I 85, SP
l8-19/5 Hobbytræf for RC svævere, Vestfyns Modelflyveklub, Jørgen tr'I. lVladsen, 09-74 17 08
19/5 Fly for Fun, RFK, Preben Jacobsen, 02-1'7 21 16

l9/5 Filskov Cup højstart, spec. regler, Nuserne, Kaj Sørensen, 05-32 26 56
25/5 BMC Storsvæverlræf, BMC, Poul Sørensen, 06-87 17 17

l-2/6 SM Kunstflyvning, NFK, Finn Lerager, 02-27 86 06, UT: NM 85

l-2/6 Jumbo Stævne, Filskov, Flemming Pedersen, 05-34 l8 33

2/6 \FK Skrænt Cup, NFK, Bjørn Krogh, 02-18'70 94, UT: NM 85, SP
2/6 \ordjlsk Skalatræf, Leif Nørgård Jenseh, 08-18 04 73
2/6 Gudenå l11,.læb. Gudenåen, Viggo Jensen,06-466235
9/6 Lufrcirkus. B\lF. Kai Andersen, 03-67 0l 09
9/6 2 lI - Open. S\ISK. K;:uc Hanrmcken, 02-45 0l 83

9/6 Fl1 for Fun. Hrn::r::-.::;. H;i::\ L:ndstrom. 08-37 11 74

15/6 Klubnresler l-in'bo. \::-:;. - ,:. P..:;.:j. ('5-61 59 51

15-16/6 Helitræf. \ak'kt... Rs::... ---:-. . l-: l l-
15-16/6 Fl1 for Fun. Falcon. Oi.,. \.-..=:. -r-:: : j-'
16/6 Als Cup højstart. Soili:::.':_: \1:-. -,::.- i.- -- -::' -. l-:. , - "\: 

\i. t:\1 iÅ.
vI,I 87, SP

22-23/6 Junior Stunl. Arro,,,, To::,-::. 'i.- i --j-:--: :ri :. --:

29.30/6Arets}1crdelfl1lesho*.]{-:-...:.-.:-.:
6-13/7 Son'merlejr (1:_:r:.:::: , i..: . '. . .: -r--i-' :
14-21/7 Son'nerlejr i:--::'-=..::- . :':.- = '. . .: . -:--i-' j
27/'7 FIr lor [un. S!.--: - - :-:: - ':-.:- :-:- : -- :]-. -Zt/ t .tl] IOr tUn. :!--: - : --:: - -::-:: :-_'- - :l-. -:.-r I

3/8 -{beni Hu:. F:.:-:.:-:.-. -: ':: :--r:--- i--:: ; -:
3--118 D\I kun,itfl)aning. S.-::-::-:: '.1', - : --.- --:. .:-:: -: : i

-1-418 -{\lC Junbotræi. -\\1C. -':. -,. -. :. .--- - --
10-11/8 TopTreff 1985. \'iborg. La;s P.-;g:::. ,,:-:, : - -'-,
17/8 TFT Junior Stunt. The Flling Tigeri. H.-..'--:. --.-- - :.--. : :- . :-
1'l-18/8 Helitræf, Toftlund, Lars Høeg, 0.1-83 1l il
l8l8 Hobbyflyvertræf, KFK, Jørgen Petersen, 02-17 6l lu
18/8 Rødspaette Cup, Frederikshavn Mfk., John Nielsen, 08--+S 61 9-. Li: \\i ::. -"1 .^

VM 87, SP
24/8 Opvisningsflyvning, MMF, Ove Hansen, 07-22 46 23

24-25/8 DM skala F4C og Jurr,bo, Brønderslev Mlk., Jan Lauerseh, 08-28 24 48, UT: \ \l 56.
Også Dan-Skala konkurrence

24-25/8 DM højstart, AMC + BMC, Hans R. Grønne, 06-25 00 67, UT: NM 86, EM 86, VM
87, SP

25/8 SMSK 2 M Cup, SMSK, Knud Hammeken, 02-45 01 83

3l/8 DM skrænt, NFK, Bjorn Krogh, 02-18 70 94, UT: NM 86, SP, res. l./9
3l/8-1/9 Falcon Cup kunstfllr'ning, Falcon, OIav Nielsen, 05-55 50 35

l/9 2 M + Open, Borup \lodelt-1r'r'ere, Kai Andersen, 03-67 0l 09
8/9 Modelflyvedag, NFK, Finn Lerager, 02-27 86 06
12-15/9 NM og Nordsø Cup skrænt. Hanstholm (for landshold)
15/9 DM helikopter, AI\,IC, Jan Toft, 06-18 29 38
2l/9 Klubmester Vingtræf, Vibor-e, Lars Pilegård, 06-61 59 5l
21/9 Yiborg Silent, Viborg, Lars Pilegard, 06-61 59 5l
22/9 2 M + Open, SMSK, Knud Hammeken. 02-45 01 83

29/9 Mols Cup skrænt, AMC, Leil Mikkelsen, 06-22 50 07, UT: NM 86, SP, res. 20l10
5-6/10 Helikopter-seminar, Kroager, K. H. Nielsen, 05-88 -s4 54

6/10 NFK Open skrænt, NFK, Bjørn Krogh, 02-18 70 9.{, UT: NM 86, SP
13/10 SMSK Skrænt Cup, SMSK, Knud Hammeken, 02-45 01 83, UT: NM 86, SP

Der er briefing kl. 9.30 præcis og startgeblrct er
,10,- kr.

Indtil kl. 9.00 er der gratis morgenbrød o,s

kalfe til piloterne.
Flyvepladsen ligger nord for Lading, 15 km

fra Århus mod Viborg.
Konkurrencen tæller med til NM 85, EM 86,

VM 87 og Pokalkampen 85.

Tilmelding til Hans R. Crønne, tlf. 06-25 00

67 (bedst mellem 17.30 oe 18.30) indtil onsdag d.

8. maj.
Bemærk: \'ed senere tilmelding betales 60,-kr.

i siartgebl:l

12l5: Udtagelsesstæ\ne til \M skala
Søndag den ll 5 ailoldes udtagelsesstævne til
NM i F4C på RFK's plad\ -()d\est for Slangerup
by ved den n1e omfar::rej. Dcr er opsat skilt ved

frakørselsvejen.
Kvalifikation til N\I i \orge (Elverum) 9-l l/8

85.
Mødetid kl. 10.00. Se endvidere stær'nekalen-

deren.
Kontaktmand: Preben Jacobsen, tll . 02-1'7 2l

16.

1215: Brønderslev Luftshow 85

Så er det tid at tage fat på årets flyveaktiviteter!
Brønderslev Modelflyveklub åbner festlighe-

derne i det nordjyske med - Luftshow 85 -
søndag d. 12. ma1.

Vi håber, at der, som forrige år, bliver en

lancl:dækkende opbakning om stævnet - vi står

i hre:: ilifælde klar med en stær'neplan, der -
o;:r rejrgurie:ne. til:iuining og andre uhandterli-
ge iaktorer er med os - girer mulighed for et ar-

rangemenl i international klassel
Vi har som sædvanlig mulighed for at indloge-

re et halvt hundrede campister på flyvepladsen,
hvor de nødvendige faciliteter - strøm, vand og
gode toiletforhold - forefindes. Det er muligt
allerede d. 10. maj at indlogere sig på pladsen,

som iøvrigt er godkendt til jumbo-flyvning.
Læs nærmere om Brønderslev Luftshow 85 i

de informationer, der er sendt ud til samtlige
RC-klubber i landet.

På forhånd tak for interessen og på gensyn i
Brønderslev søndag d. 12. maj.

1615: SM-skrænt
NFK har herved fornøjelsen af at indbyde til
SM-skrænt, som i år har l0-års jubilæum. Re-

sultaterne tæller med til NM-85 udtagelse og Po-
\aikanpen 85.

\':; r;:se rindretninger kan det blive nødven-
;:-l: ai'cenliie siirænter med vanskelige flyve- og
.::rdings iorhold.

OBS: Der er ikke afsat nogen reservedag i år.
Tilmelding til Bjørn Krogh, 02-18 70 94, se-

nesr fredag d. 10. maj. Startgebyr kr. 40,-.
Om flyvested og starttid vil der blive ringet be-

sked på flyvedagen mellem kl. 7.30 og 8.00.

18-19/5: Hobbytræf for RC-svævere
Vestflns \lodelflyveklub, Assens, inviterer til
Ho:bliref for RC-svævere lørdag-søndag d.
1!. c3 i9.:rai 1985.

T:--.:::: :: ;lai--l:gi som et højstartstræf. Da
r..-::;:- .\i.a :f,: =::::ing redr. konkurrence-
ir.:-:._.. '... ri:3ra--.: ::, b.:ie alriklet som åoå-
t'-'' i:.'' I z'-'l--' I t r\ t t : ) r t'

Tag ;:ei: ;an:.:el r-3c ::. .{ ;anping. som lig-
ger ved områdei. hrerr ri 111e:. Heie området er
smukt beliggende ved 'kor og ii:anc.

Kommer du fra Jylland: Kør iil .{ssens. Fra
Assens mod Fåborg, ca. 5 km efier -{ssens går

vejen til højre mod A camping.
Fra Sjælland: Til Odense mod .{ssens. Ca. 6

km før Assens til venstre mod Ebberup. Over
jernbaneskæringen i Ebberup. Første vej til høj-
re mod Helnæs. Skilte vi-ser rej ril A camping.

Området, der skal flpes på, vil være mærket
med RC-skilt, og der vil \ære opsat et telt. Ved
teltet holdes brieling kl. l3 lørdag. Der må ikke
camperes på området, hvor vi skal flyve.

Velkommen til en hyggelig weekend i dejlige
omgivelser - gerne tilmelding til Jørgen Mos-
bjerg l\{adsen, Stubben 10, 5631 Ebberup, tlf.
09-'74 l'7 08 efter 16.15.
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Klubber tilsluttet RC-unionen
Klubberne er ordnet efter poslnummer

Sl df 1-.ns IIodelfl 1 eklub
Finn Rasmussen
Herslevr ej 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 09-5a 15 08

Kolding RC Club
Be:ny Påskesen
Skoiparken l4 A
600) Kolding
Tii. 0-i-52 85 74

Haderslev RC
Per O. Forst
Tarlsbjergvej 27,
Hovslund
6230 Rødekro
TIf. 01-68 44 99

Tønder Modelflyveklub
Kim Thorsted
!largrethevej 5

6270 Tønder
Tlf . u-72 3t 62

Grænseegnens
Modelflyveklub
Hermann Moltzen
Mejerivej 10, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 04-67 65 50

Sydjysk Modelfll-veklub
Ta,se Liirhje
\lejerircj 5. \vL,o.
6i[t(-] S::.i:::o:_r

:s nderhorg
\{odelfl!r eLlub
Ge- S!-::.:I.::.:::
Tr ærL'alle I l. Brandsbøl
6-{30 \ordborg
Tlf. oc-49 01 40

Skibelund RC
Modelflyveklub
Arne Barsballe
Jens Holmsvej I
6510 Gram
Tlf. 04-82 14 06

Arrow Toftlund
Modelflyveklub
Arne B. Friborg
Elmevej 23
6520 Toftlund
Tlf. 04-83 20 93

RC Klubben Falcon
Olav nvielsen
Varre,eårdsrej 12, Veerst
6600 \'eien
T_i. 0_r-_<5 i0 35

hongeådalens
\lodelfl1-r eklub
Bent Jørgensen
Toften 9 A
6650 Brørup
Tlf. 05-38 22 27

The Flying Tigers,
Holsted
Finn Elbæk
Postbox 3l
6670 Holsted
Tlf. 0s-39 80 39

Esbjerg Modelflyveklub
Eigil N. Hansen
Skyttevænget 26
6710 Esbjerg V
Tlf. 05-1 I 66 41

Ribe Modelflyveklub
Flemming S. Nielsen
Valmuemarken 13
6771 Gredstedbro
Tlf. 05-43 17 87

Jldsk Luftcirkus
Jan Stampe Jansen
Kærager 3

6971 Spjald
Tlf. 07-38 15 83

Nuserne
Kaj Henning Nielsen
Vestbanevej 36
7184 Vandel
Tlf. 05-88 54 54

Grindsted RC-Klub
Hans Jensen
Krohedevej 6
7200 Grindsted
Tlf. 05-32 29 53

Midtjydsk
Modelflyveklub
Jens Søndergaard
Kølkær Hovedgade 44
7400 Herning
Tlf. 07-14 72 0l

Holstebro RC-
Modelflyveklub
Leif Damgaard
Jørgensen
Suensonsvej 26
7500 Holstebro
Tlf .07-42 4224

Nordvestjydsk RC Klub
Niels Christensen
Mølgårdsvej 31, Cudum
7620 Lemvi,e
Ttf. 07-86 32 t6

Viborg Radiostyringsklub
Niels Ole Skov
Malurtvej 13

8800 Viborg
Tlf. 06-62 96 05

Brabrand Modelflyve
Club
Poul Sørensen
Jernbanegade 2l
8882 Fårvang
Tlf . 06-87 l7 r'7

Modelflyveklubben
Gudenå
Per Nymark
Frederiksgade l4
8900 Randers
Tlf. 06-41 50 52

Modelflyveklubben F 16
Rougsø
Jens Hauge Nielsen
Fyrreparken 29
8961 Allingåbro
Tlf. 06-48 16 78

Nordjl sk Radiostyrings
Center
Leif \orgaard Jensen
Visbor-r,laardsvej 8
9100 Alborg SV
T.i. 08-18 04 73

Sæbl Modelflyveklub
Erik Christensen
P. \Iunksvej 58
9300 Sæbl'
Tir. 03--16 21 44

Dronninglund
\lodelfl1r'eklub
Johannes Svaneborg
Drosselvej 48, V.
Hassing
9310 Vodskov
Tlf. 08-25 73 65

Sandn ose
Modelflyveklub RC
Kaj Pedersen
Blomstervænget 6
9491 Pandrup
Tlf . 08-24 60 94

Himmerlands
Modelflyveklub
Henrik Lindstrøm
Viborgvej 10

9530 Støvring
Tlf.08-37 11 74

Ilodelflyveklubben Take
off
Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, Ullits
9640 Farsø
Tlf. 08-63 40 40

Brønderslev
Modelflyveklub RC
Rolf Kjelgaard
Løvparken 28
9700 Brønderslev
Tlf. 08-82 50 80

Hjørring Modelflyveklub
Ole Jakobsen
Mjødurtvej l0
9800 Hjørring
Tlf, 08-92 56 14

Frederikshavn
Modelflyveklub
Leif Vestergaard
E. Mikkelsensvej 5
9900 Frederikshavn
TIf. 08-42 ffi 74

Skagen RC Club
Svend Hjermitslev
Iver Kristensensvej 9
9990 Skagen
Tlf. 08-44 59 79

RC-Ørnene
Hans Arno Drægert
Lyongade 5
2300 Kbh. s
Tlf. 0l-59 74 48

Kjoven
Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.tv.
2450 Kbh. SV
Tlf . 02-'73 25 22

Sjællands Modelsvæve-
flyveklub (SMSK)
Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20
2600 Clostrup
Tlf.02-45 t7 11

Sl dkl stens
Modelfllveklub
Svend Erik Anker
Gersagerparken 25, 3 . tv .

2670 Greve Strand
02-90 19 95

The Flying Shadows
Kim Boll Jensen
Nygårdsvej 32
2750 Ballerup
Tlf. 02-97 32 82

Den Røde Baron
Sven Abrahamsen
Jonstruphoj l5
2750 Ballerup
Tlf. 02-97 68 6l
Comet
Benny Steen Nielsen
Solvænget 8
2791 Dragør
Tlf. 0l-53 60 14

Kalundborg
Modelflyveklub
Jan Albert de Wit
Bergs Koll. 1901,
Skodsborgvej 190
2850 Nærum
Tlf. 03-51 26 87

Lyngby Modelflyveklub
Carsten Westergaard
Højagervej 15 B
2942 Skodsborg
Tlf. 02-89 09 80

Nordsjællands
Fjernstl ringsklub
Hans Jørgen Andersen
Sandbjergrej tll
2950 Vedbæk
Tlf. 02-89 05 90

Modelflyveklubben
Condor
Finn Andreasen
Hyrdevej 34
3060 Espergærde
Tlf.03-23 l8 63

n-ordsjællands
Helikopterklub
Allan Hansen
Tjørnevej 28 st.n'.
3450 Allerød
Tlf . 02-27 59 03

Xøbenhavns
Fjernstyringsklub
Erik Jepsen
Hestkøb Vænge 8l
3460 Birkerød
Tlf.02-81 29 52

Radioflyveklubben
Slangerup
Preben Jacobsen
Henriettevej 4
3660 Stenløse
Tlf.03-17 21 16

Modelflyveklubben
Flyvefisken
Peter Pedersen
Vesetsgade 9
3700 Rønne
Tlf. 03-95 78 63

Øslbornholn's
Modelfllreklub
Kim Kure
I Bakkerne l-l
37.10 Sr aneie
Tit. 0_1-99 -0 l-
Ve:tsjællands RC-hlub
E;gilci Hjarbæk
Parkrej 67, Sørblmagle
.1200 Slagelse
Tlf. 03-54 53 43

Modelflyveklubben
Falken
Ole Burild
Mosevej 7
4261 Dalmose
Tlf. 03-58 82 92

Holbæk Modelflyveklub
Preben Davidsen
Bjergmarken 34,2. rh.
4300 Holbæk
Tlf. 03-43 7_1 76

Bjergsted \1odelfl ! r eklub
\rels Lei::::z
D----_. .j I
r vf --"!Lr!- +

.1J60 Sne::i::_::
Tif. 03-16 63 03

Borup }lodelfllvere
Kai Andersen
Skovbovej 83
4632 Bjæverskov
Tlf. 03-67 0l 09

Køge Modelflyveklub
Jens Ove Sørensen
Trommeslagervej 22,
Sigerslev
4660 Store Heddinge
Tlf. 03-70 26 52

Sydsjællands
Radioflyveklub
Børge Knudsen
Hejrevej 7
4720 Præstø
Tlf. 03-79 19 55

\akskov llodelf ly r eklub
Flemming Jensen
Vestenskonej II
4900 Nakskov
Tlf. 03-94 84 68

Odense Model-Flyveklub
Klaus Andersen
Næsbyskowænget 8
5270 Odense N
Tlf.09-18 27 26

Middelfart RC ICub
Poul-Erik Linnet
Møllebakken 44, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 09-40 63 93

Fåborg Modelflyveklub
Per B. Rasmussen
Smedebakken 27

-{600 Fåborg
Tlf. iB-6r 23 08

Veslfl ns \todelfl I veklub
Jør-een \1. \ladsen
Srubben l0
5631 Ebberup
Tlf.09-74 17 08

Årslev Model-Fl1 r eklutr
Lars Jensen
Stationsvej 39
5792 Arslev

Skire YodelflSreklub
Leif Eiskjær
Vindevej l8
7800 Skive
Tlf.0'7-5279 52

Århus Modelflyve Club
Arild Larsen
Rugmarken 80
8520 Lystrup
Tlf . M-2228 6t

Sleipner Modelflyveklub
Leif Kurt Hevang
Stokbrovej 73, Elev
8520 Lystrup
Tlf. 06-23 01 l0

Grenå Modelflyveklub
Niels Bille
Århusvej 203
8570 Trustrup
Tli. 06-3-? -11 95

Silkeborg
\Iodelfl1r eklub
Jens Poul \ielsen
Dalvejen 105
8600 Silkeborg
Tlf. 06-82 82 02

Skanderborg Modelklub
Thommy Andersen
Solsortevej 20
8660 Skanderborg
Tlf. 06-s2 49 67

Ry ModelflWeklub
Henning Sørensen
Skoletoften 18, Virring
8660 Skanderborg
Tlf. 06-92 73 8l

Østjydsk RC
Modelflyveklub
Palle Iversen
Ndr. Stationsvej 5
8721 Daugård
Tlf. 05-89 50 80

Hobro Fj ernsty-' rin gskl ub
Ole Jørgensen
Primulavej 24
8800 Viborg
TIf. 06-45 13 4t
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19,/5: Filskov Cup
Der indbydes hermed til Filskov Cup søndag d.
19. maj kl. 9.00, hvor Nuserne byder på gratis
kaffe med friske rundstykker.

Flyvningerne afvikles som traditionerne fore-
skriver. Der vil kun blive fløjet i 6n klasse. Det er
tilladt at bruge variometer.

Vi skulle få et nyt spil leveret inden stær ner. sa

selv de store modeller kan komme i iuften. r.:l
ellers er det jo muligt at benytte fl1 slæ1. \':, :c-
gen medbringe motorfly til f11slæb. 3: :e :.3_:.:
velkomne.

Tilmelding inden lr-. mai:i. ii:-S.':::..:..
Skolegade 27,72C0 Grinds::c. :::. r,-<--:l l: -'5.

l9l5: Flr for Fun
Søndag den l9 5 alAoi:e: R;ii->-.:;:--; F-;.

for Fun fra ki. i-1.00::- r.. l6.r-r-.
Stær net er tænk: iori :: !al;:.:..:;r.::i:-'

med piloter og modeller fra man-r. ::.::; \--:-
ber end RFK. Fra vores klub vil ri bi.a. :c:slge
at få en model af Concorden til ar t-ipe.

Skulle der være piloter fra andre klubber. son
har lyst til at deltage, gerne med særprægede
modeller, er I velkomne til at ringe til Preben Ja-
cobsen, 02-17 21 16, så tidligt som muligi iør
stævnets afholdelse.

25,/5: BMC Cup, storsvævertræf
Brabrand Modelflyve Club indbyder til stævne
for storsvævere på klubbens flyveplads ved La-
ding l5 km nordvest for Arhus.

Der fl1r'es efter specielle regler. Få støvet tør-
ret af fuglen og mød op til en hyggelig flyvedag.

Tilmelding tii Poul Sørensen på tlf. 06-87 17
17 senest d. 19 i.

1-216: Jumbo-Træf 1985
Hermed indbldes ::. :;: ::=: ._:::... -I--:t:c-
træf på Filskor Kro': '.-.;:::..:.

Der bliver ikke ral: o:T. :J_:r: -.-- ':- ,.'-.
kurrence, men alle far n-.1,:g::: .:: .: :-_. ., -

præsentationsprogram ud:;: 3: ::: i: :-.::: . _--
ten.

Vi har udsat en vandrepokai::-;:: :l--:::,:: ' .

samt et glas med inskrio:ir:. r: :,..r I -.t- . : _

piloter.
Der kan camp:r-.. :, :.::.-:.'-. : :::.: .:..-.

og der kan l'l1i;-. -1 .,r- j: -:t :t ....1

Der arran;:::-: j:...:::::. ..::::_i :: .: ::L1:
fællesgrill. T:.:;:,.: -. = ::;:::::.S+.

Ø1, r'and o_E i!-:!:: !.:: nL:::s på piaci:en.
Jumbocenii'rsa:. :-;:-;:-.r.::: .::l-: :11 r:i-

bringes.
Startgeblr kr. 35.- iii dæi.--:.; :' :.r J:.- ---

gifter.
Vi har bestilt godt vejr, og vi lar me.i ga:a;-:_

et par gode dage. Vel mødt!
Tilmelding til Flemming Pedersen, rlf. 05-34

l8 33 fra kl. 17.30 senst d. 23. maj (af hensyn til
glassene.....).

1-2,26: SM kunstflyvning
Nordsjællands Fjernstyrings Klub indbyder til
SM i kunstflyvning, klasse A, B, Jumbo og Ju-
nior Stunt, som finder sted på klubbens flyve-
plads, Thorsholms A116 6, Tulstrup (v. RC Mo-
del Center), ca. 5 km vest for Hillerød.

Vi starter rned briefing lørdag kl. 12.00.
Der vil være mulighed for justeringsflyvning

fra kl. 10.00.
Der kan købes ø1, vand, kaffe og pølser på

pladsen, hvor der også kan camperes.
Tilmelding skal ske til Finn Lerager,02-27 86

06, senest mandag d. 28. maj med oplysning om
RC-nummer og frekvens.

Startgebyr for A, B og Jumbo kr. 100,-.
Startgebyr for Junior Stunt kr. 50,-.
Gebyret betales ved briefingen.

2/6: NFK Skrænt Cup
NFK indbyder heried til klubbens årlige Skrænt
Cup søndag d. 2. juni.

Resultaterne tæller med til NM-85 udtagelse
og Pokalkampen. Ved visse vindretninger kan
Cer blire nodvendigt at benltte skrænter med
\ ans\3iige f-iFe- og landingsforhold.

T:,neiding senest tirsdag d. 28/5 til Bjørn
K;o_el. 0l-18 70 94.

S:=geb1r kr. 40,-.
D:: vil blive ringet besked om flyvested og

:'-a::iid på flyvedagen mellem kl. 7.30 og 8.00.

I 6: \ordjysk Skalamesterskab
På et fællesmøde i februar blev det vedtaget at
arlolde Nordjysk Skalamesterskab på NRC's
plads på Restrupkærvej i Nørholm ved Aalborg.

\RC står som arrangør af stævnet, som star-
ter kl. 10.00.

Der skal ikke tilmeldes på forhånd, men for at
kunne deltage, må din klub stille mindst I dom-
mer. Konkurrencereglerne sendes til de nordjy-
ske klubber og er i uddrag aftrykt andetsteds her
i bladet.

Har du spørgsmåI, kan du kontakte Erik Toft
eller Bent Lund på henholdsvis tlf. 08-38 22 33

og 08-31 87 90.
Vi møder % af alle RC-piloter i Nordjylland

denne dag!

2/6: FIyslæbstævne
Modelflyveklubben Gudenå indbyder hermed til
det årlige flyslaebstævne på MKGs bane i Hel-
strup Enge.

Der fl1ves efter de samme regler som i 1984.

Tilmelding senest d. 28/5 på tlf . 06-46 62 35

eller 06-43 46 78.
Startgebyret er på 25,- kr. pr. pilot, som beta-

les på flyvepladsen.
Deltager man både som svæve- og motorpilot,

:: .:":l-::b,t:et -10.- kr.

".. ::.-:: .. ;:r i:'irg iag i Helstrup Enge.

i1;: r--...;: :--r-: :1.=-.: :::-'::: :-:":-:l::::-
-: - :.-..:-:-:.-: (:. li:,:::.: ai3:::ie.j: ;

:."c::r. io-i n"'å d.n modiikarion. ar den abne
kia,<se er for modeller, der ikke overholder stør-
relse eller lunktionsantal, og trækket på gummi-
loret må \'ære op til 10 kg.

\Ian kan desr'ærre kun tilmelde sig til den ene

': !...-..;::r:. ;: r i :lI e r be_ege klasser i en skøn
:,-:r -::.:; ':: ::'. -: :: r::.rl nar. antai star-

]:::-:-.::;:.S.--..-:- : ....:r:
.-|

der de;.
Der er præm;:; ::, .-=_:_:. , . ,..:'
Tilmelding samt be:a;::.j :: .::-:;.:.-:: :: . -

25,- kan ske på girokonio l:. I -: -: 
j :: :'.:::{.

Tjørnehusene 20,2600 C.c.::-:. :..:-:' :-::.
til samme adresse. Skrir na;: -i :-::::: :.:ir,--
RC-nummer og frekr en. l: _: 

- j . : -:: ...:: . ..:-l
oplysningerne i et lblg:r::. : . -::r. ::

Sidste frist for tilmeld::-: :: ::: . _ -,-.. {:ri:-
stempel).

15-16/6: Falcon Fll for Fun l9t5
RC klubben Falcon ind r1 c:: :.::i :d iil vort årli-
ge Fly for Fun stærne. I å: e: der 10 års jubi-
læum.

Selve opvisningen ior publikum starter søndag
kl. 13.00, men ri håber ar se så mange piloter
med pårørende som muligt allerede fra fredag,
eller kom når durl har tid eller lyst.

Lørdag aften er der fællesspisning (husk til-
melding). Vi får sikkert som sædvanligt en sær-

deles hyggelig aften. Altså kom og vær med, så

vi får en hyggelig og fornøjelig weekend med
masser af flyvning.

Der er plads til opstilling af telte og camping-
vogne på fly'vepladsen, og der er pølser, supper,
øl og rand mm. i klubhuset hele weekenden.

Yderligere opll'sninger og indbydelser sendes
til alle kiubber ,1-4 uger før stævnet, eller ring til
Olav Nieisen på llSepladsen, tlf. 05-55 50 35.

Vel mødt på \'eerst modelfllr'eplads!

1616: Als Cup, Højstart
Sønderborg Modelfll'veklub indblder hermed til
Als-Cup F3B på Sønderborg \Iodeltly-r'eplads
den 16. juni.

Der er briefing kl. 9.30.
Konkurrencen er gældende til NM-85, E\'l-86,

VM-87 og Pokalkampen.
Tilmelding indtil den 12/6 med oplysninger

om navn, RC-nummer og frekvens til:
Torben Krogh
Toftevej 12, Fynshav, 6440 Augustenborg
Tlf . M-46 48 23

Sådan finder du fllvepladsen: Når du kører over
broen til Ais mod Sønderborg fortsætter du ca.
1,5 km ad vejen. I ,5 km fra broen drejer du mod
venstre mod Sønderborg Flyveplads. 100 meter
henne ad denne vej drejer du igen til venstre ad
Kærbygade. 1 km nede af denne skal du atter til
venstre ad Midtborrevej, som fører dig ud til
SMK's flyveplads.

Juli: Falcon Sonrmerlejr 19E5

RC klubben Falcon indbyder hermed til Som-
merlejr i perioden 6/7-13/7 for begyndere og pe-

rioden l4/7-21/7 for erfarne begyndere, der øn-
sker træning til f.eks. A-certifikat. Der vil i beg-
ge perioder være erfarne instruktører til stede.

Deltagelse i sommerlejren er betinget af at
man er forsikret via medlemskab af RC-unio-
nen, og at man selv medbringer en egnet model.
Til overnatning kan medbringes telt, camping-
vogn el. lign.

Følgende facrliteter srår til rådighed i perio-
:;::.:: S:..:: oi\arin3: kiubhus. toilet med varmt

--; i-..:: r::.s. kiub'oen råder over egen cam-
:::.;:.ac.. .on kan benlries ai deltagerne. I
i,::oi'Lise: kan der købes is. kaffe, ø1, r'and, pøl-
sei m\'.

Prisen for deltagelse er sat til kr. 75,- i tilmel-
ding pr. aktivt deltagende pilot samt kr. i0,- pr.
dag. Desuden kan familie og venner medbringes.
Dette koster yderligere kr. 10,- pr. dag pr. per-
son, dog er børn under 15 år fritaget for beta-
ling.

Om aftenen vil vi lave forskellige aktiviteter
som f.eks. film, lejrbåI, service på radio og mo-
io: nm.. eller hrad man måtte ønske.

T:-:i::l:::--i o_r l derligere oph sninger hos:
,lt-.. \:;-s;:-. -':--<: i0 -15.

l1 9: \ibors Silent 19t5
i,-:.. _:.:e aiie god Iid iil at forberede sig til Vi-
:::g S:ic;ri bringer vi her reglerne:

Konkurrencen, er er åben for alle, går ud på at
llpe med den mest støjsvage motormodel.

For at kunne deltage skal modellen opfylde
følgende krav:
a. være forsynet med en to-takts motor på

mindst 2,5 cmr, som under målingerne kører
med mindst 10.000 omdr. pr. minut.

b. kunne gennemføre alle manøvrer i Vingtreff.
Lydmålingen foretages ved det højest mulige
omdrejningstal umiddelbart før flyvningen, og
kun officials må berøre modellen fra støjmålin-
gen påbegyndes, til flyvningen afsluttes.

Vinderen skal redegøre for, hvorledes flyet er
dæmpet, således at alle modelflyvere kan nyde
godt af de opnåede resultater eventuelt ved pu-
blicering i Modelflyve Nrt.

57



Opslagstøvlen
Opslagstavlen kon benyttes af bladets læsere til
ikke-forretningstnæssige køb- og salg-annoncer
af modelfly og tilbehør til modelfly. Annoncer
for ikke-modelflyvegrej smides uden videre i pa-
pirkurven! Redaktionen bortredigerer skan.sels-
løst plodskrrevende beskrivelser af e[J'ektcni.
rnv. Oprentsninger a"f småting bliver udelcttlt ,.-
lcr- i bedstefald - slået satntncn i.t t,:. :. .-
re<<. Indscnderne bliver ikke oriatt.r.:
evt. redigering i tekslerne.

Til gengceld er annon(ente ..!rLta::.

Annoncer til op.:lttlstttr t-- i" : ;
rnc)nerl før hlodets utl':tr,:.. :

Modelfllre \1t
Blorr,slerrænget 11. Sfr1lt \.-ri.

Annottcer til Op'1a1,',; . ' 1 -.' '.: . !

sendlc tttt tirt rc : r',: t,.:. : - --

strendighea. r
rtcr tu:,/: ,,)''.-.; ' - - - i:
kotttntrt:t;. ''.:,""'.-- ' -- -..:. i:tt.< nttltl
.iorrtt:, r
lloll(cr a: ;,:r: ':-:' .. ::': .:.:-'tttitlUttttner (hUSk

61717461-7..i7,'',':..', r..:. -i :..::a .StnideS uden Vide-
re i r,ia;:.: ,:: ':i ..- .r !.i!,irkurt!

2 stk. Cor Tce Dee .049 med l0 stk. ekstra glø-
der..: .::,::. ilrr -ltu kr. pr. stk. eller 500 kr. for
begg;. \1.r:or::ne har aldrig kørt. Tli. 009-49-
-i6t)i-6S99 ( -lr.rgen).

Topflieht P-39 Airacobra byggesæt sælges. Ikke
pabeglndt, tegning lettere beskadiget, pris 600
kr. 0-1-{7 75 48 (Lars) kl. l8-19.

\1e Good-Year cut-offs, glidertypen, vægt 8
gram. Pris 100 kr. 08-31 91 98 (Jesper) aften.

i\Iultiplex liniær servoer, 5 stk., MPX mixer,
\IPX svaever 220 cm, MPX svæver 300 cm samt
japanpapir og div. Cox motorer sælges. 06-46 61

99 (Bøgelund Jensen) alten.

Sælges: 10 cmr kunstflyvningsmodel med HP 6l
motor med dæmper. Desuden mek. optr. under-
stel. 1.200 kr.05-73 31 68 (Karsten).

OS 6l-FSR m. org. reso-dæmper sælges. Kørt 6n
sæson, 1.000 kr. Fibaero P-5lD Mustang, fær-
di,smalet, aldrig i1øjet, 800 kr. 05-73 32 35 (Hen-
rik).

P-38 Lighlning m. to stk. l0 cm' OS-4-takt sæl-
ges. Deh'is bygget F8F Bearcar m. oprr. under-
stel og halehjul. Skaladokumentation medfølger
til begge modeller. 08-44 59 79 (Svend).

Sælges: Næsten færdigbygget Tumler, 350 kr.
5.7 cm' gløderørsmotor (har været startet en

sang), 275 kr. Startbaueri 30 kr. 05-22 49 87
b:Crt cfier 17.

Sælge:: RooL,: \lari 35 \{Hz m. Auto-mixer,
kombi-.si:;:t. n1: akkuer, 8-kanals modtager,
-.en oc: ei i:: ..;::i:. laicr ntr . Ca. pris 1 .700 kr.
2-kanal. anl,._: i:.. ... .J:...-:. -lfi) kr. 08-48 42 66
lørdag 18-20 t Ha:. r.

Sælges: Pipr-r P.{li r:.,:,::-,::. j-5 ^:. Iriair
Puppeteer blggesæt n:. :..t-:i.i. - K-,.: l5 *-
taktsmotor, 1.J00 kr. STOL :r:. ::. :.. -..:. . .
spoilers m. OS FS 60, 1.-iCXl kr. Ha:::::. ::,-:.-:-
kamera (24 x 36) lor fotctll'. -{jrl r:. Z:_:::.:
svævemodel, spv. 285 cm, 400 kr. 0-<-6j Sl -<-
(Hans).

Ny TunJer incl. tank og hjul sælges. Aldrig t1o-
jet, pris ca. 550 kr. 05-36 28 77 (Michael).

Sælges eller byttes med andet RC-grej: Elektro
fly m. motor og akkus, 500 kr. Piper Super Cub
skalamodel, skadet, 400 kr. lVlotor 0,8 cm' ny,
kun lige startet, 150 kr. Tegning lil7,eroZen,70
kr. l0 udenlandske modelllyveblade, 100 kr.08-
98 19 29 (Per).

Sælges: Herregårdssæt 35 MHz, WIK Piper Su-
per Cub m. ny OS Max 40 samt 4 servoer, Mul-
tiplex Europa 35 MHz m. senderpult, Robbe
Charter m. Webra 6,5 cmr Speed samt 3 servoer,
I stk. tilkørt OS Max 35 m. dæmper, 2 feerdig-
byggede skalafly fra Pilot uden RC, Messer-
schmidt 109 og Focke Wulff 190. Samlet pris
6.000 kr. 04-69 85 3l eft. 18.

Focus F3B svævefl1 m. bremser i vingerne, servo
til bremser medfølger. 1.00C kr. 06-22 23 09
(Hans Peter).

OS FS-120, 20 cm' firtakt m. notorlundament
og to propeller, kørt 2 timer, 2.200 kr. Furaba 27

MHz 6-kanal sender, modtager, akku, 5 servoer,
oplader mv., kr. 500. 2 stk. Perry pumper, pr.
stk. kr. 50. 08-15 74 60 (Per).

l0 crr" OS FSR m. dæmper, helt ny, kr. 1.000.
06-48 l6 78 (Jens).

Druine Turbulent jumbomodel m. to servoer,
2.200 kr. Mini-Sopwith Camel, mangler be-
klædn., incl. ny 0,9 cm' motor m. lyddæmper,
400 kr. Henv. Flemming Vestrup, Vestergade 6,
Frederiks, 7470 Karup.

Bell 212 Graupner mekaniksæt m. HB 6l Stamo
motor sælges. Ubrugt i org. emballage. Flg. dele
mangler i sættet: rotoraksel, blæseraksel, med-
bringerbolt t. blæseraksel. Prisidd 1.800 kr. 03-
46 83 08 (Niels).

l'utaba FP-7FG/K, 35 MHz, 7 kanaler m. mi-
xer, reversering, ATV, dual rate, incl. .+ ser\,oer
og lader, 2.600 kr. 0l-10 29 l2 (Henrik).

Graupner Varioprop CB 27 MHz sælges m. 4
Craupner Micro C05 liniær servoer, akkus og la-
der. 03-87 78 88 (Anders) eft. 18.

Robbe SF 36 motorsvæver sælges. Kun fløjet få
g:irg:. l.100 kr. 03-89 62 34 (Ulrik).

!ælge.: Q;1.1.' Pipcr Cub Super Cruiser b1'gge-
-,,::. 5i', i.:. Rort': Delnto nt. lamonl. 3-hiul\
-:::::.::. .--: ::;1 - :llf c:. j-<tl l;.
Købs: F.';r::_::)_i:r: P:,:- Sl.':i::l ;1. Le-:r ltX)
lil Qi:acira cll:: T":::: $.rr.31. 1tl.-jl j-i !l
(Claus).

Sælges: Simprop SAM FM 7-kanals sender m. to
;r'r.iia_c.r.. 2 akkuer, 8 S-l servoer, 2 Contest
S.;- j -.-i\ oer samt di\'. tilbehør, 5.000 kr. OS 6l
FSR nr. org. rcsonansdæmper, 1.000 kr. 2 stk.
n1e OS i[) FSR-.A.BC. 650 kr. pr. stk. Quadra
Q35 m. elektronisk t.Ending, 800 kr. P5lD Mu-
stan,e f:erdigblgger. 900 kr. Rhom-Air optr. un-
derstel m. 3 ben, 800 kr. Ile-410 tomotoret mo-
del, klar til maling, 900 kr. 05-73 32 35 (Henrik).

Heliboy helikopter m. Webra Champion motor,
færdigbygget, aldrig fløjet, kr. 2.000. Bell 222
glasfiberkrop til Heliboy, 300 kr. Krick Bticker
Student, byggeseet, kr. 700. Sterling Waco SRE
byggesæt, kr. 500. Merco 6l motor, ny, kr. 400.
02-39 93 60 (Carsten) aften.

Robbe Cap 2l stormodel sælges. Topp Fouga
Magister, Carrera Optimus motorsvæver m. OS
15, Zlin m. 218 cm spv., OS 61 VF m. gear.
Købes: Karburator til OS 60 FSR. 08-38 22 33
(Erik).

Carrera Optirr,us motorsvæver m, OS motor,
nyt, sælges for kr. 1.000. 08-43 29 80 inden
17.30.

Købes: 10-15 cmr 4-takt motor. 05-82 53 80
bedst i week-ends.

Sælges: Flyveklar, højvinget træningsfly med ny
OS-40 firtakt, 1.800 kr. Fabriksny Webra Bully
35 methanol med propel og krummer, 1.800 kr.
4-kanals Simprop anlæg 35 MHz m. 2 stk. S-1

servoer, 1.000 kr. 08-31 00 79 (Ren6) eft. 17.

Multiplex Europa Sport 4, 40 MHz,2 servoer og
lader samt påbegyndt Amigo II sælges. Pris ca.
2.000 kr. 08-92 69 00 (Jesper) eft. 18.

Futaba 7FG/K, 7 kanals sender med ATV samt
2 stk. 7 kanalsmodtagere sælges, 2.050 kr. 02-81

69 07 (Hans).

Graupner udstyr sælges: Bell 47 G helikopter m.
motor og pontoner, l2 V startmotor, Mosquito
el-motorsvæver m. 9 V gearmotor, S-8 Vario-
prop sender, modtager, batterier, 4 stk. servoer,
multilader, spændingsregulator, akku, mv., 2

stk. Jumbo gearmotorer 2000 F til elektrofly.
Sælges samlet for kr. 4.000 kontant. 06-82 30 36
(Aksel).

Købes: Futaba eller Robbe 4-6 kanals modtager
(til Futaba FP-4L FM 35 sender) samt reson-
nansrør og krummer til HB PDP 6l . 08-3 I 75 l7
(Johannes).

Sælges: Fan kLrnstlll,vningsmodel, aldrig fløjet,
300 kr. OS \lax 10 FSR, 200 kr. Cox Babe Bee
m. dir'. udstlr, 200 kr. Webra 0,8 cm' diesel, 100
kr. Futaba FP-T4L 35 MHz sender og modtager
(modtager defekt), 350 kr. 05-94 38 04 (A.
Weng) eft. 17.

Samlet pris kr. 5.000: Robbe Charter, færdig-
bygget, Filius svæver, færdigbygget, 2-kanals
Robbe Economic RC-anlaeg, 2'7 MHz, nyt Futa-
ba FP-T4MR anlæg m. 3 servoer, aldrig brugt,
OS Max 25 motor, 3 årgange af \{odelflyve Nyt,
diverse blade og kataloger, en masse materialer
og tilbehør. Ring og hør nærmere. 08-58 53 37
(Henrik) elt. kl. 16.-10.

Bl6riot skalamodel m. nl motor, 1.000 kr. Laser
2()0. :pr. l-10 cm. færdigbyggesæt, kr. 1.500.

Tli. 0i-5J 5-1 {3 (E. Hjarbæk) efter 16.

.lrtnoncer til Opslagstavlen i nr. 3/85 skal vcBre

os i hrende senest d. 6, maj.

,i_



Resultater
DM kunstflyvning, Brønderslev d. 18-19/E-84

to aldrig - ligemeget hror god en sidste runde
han lavede - kunne nå at slå ham.

Kr.alilikationspoints omregnes ril 1000-de[.
for hr er konkurrence. Promillereglen gælder
sradigræk for internationale konkurrencer.

Pas på støjen i 1985
I cie: sidsie år har de fleste deltagere ved konkur-
ren.erne ligget meget tæt på 105 dB støjgræn-
sen. (\lodeller ved fly-for-fun'er bliver ikke støj-
;raii). En del har også overskredet dette maksi-
nurnskrar', men har dog kunnet fortsætte, da
konkurrencelederne har kikket gennem fingrene
n-ied dette. Det er noget af et dilemma at udeluk-
ke en deltager, fordi han støjer for meget, især
hris der kun er ganske få deltagere i forvejen.

I ar vil man gøre en ekstra indsats for at be-
grænse støjen. Ved det første stævne, JM i Vi-
borg, r il man gribe hårdt og kontant ind over for
orerskridelse af støjgrænsen. Det skal nu ikke
aiskrække nogen fra at møde op.

Jamen, hvordan kan jeg vide, at min model
ikke støjer for meget? Det kan du, fordi vi i
unionen har en støjmåler, som kan anvendes, og
som bl.a. i forbindelse med dommerkurset i
\ieerst den 13.-14. april vil blive brugt tii en støj-
målingstest af modeller søndag eftermiddag.
Tag din model med til dette dommerkursus og få
den støjmålt, det er gratis. Desuden kan du hen-
vende dig til os ved en af konkurrencerne. Tag
nogle ekstra propeller i forskellige størrelser
med. En stor propel kan nedsætte støjen væsent-
ligt.

Yderligere metoder til reduktion af støjen kan
findes i artiklerne i Modelflyve Nyt 2,281 og
3/83.

\11 f ra stl ringsgruppen
f or sr æ\ emodeller

:.-::: ::- :;:-::;: ;:a i9S6.
D::ie.iæreflrre-regler er stadig under revi-

;::::_:. Disse ril blire udsendt til konkurrence-
:::::_:--:-::-. :-3i dL' er lærdige. ]ndtil da må
,.1 .lr:-j---:- .::.... :'. r:r::ng.:ruppen.

!i:!- ;:;.:; :: :---1:.-t,:-::-.:::::. \1::e end en
:tlg: .t:i-.1- -.:--,i-._,. ._: _-:-. -J - - .,-a\:t \-

pilOter. Laci O. nål;. ", ,. .-a, :::-iJ :.r: ,a. -.,.,
til dette års srær'ner.

Angående nordisk mesrerskab (\\Ir r r..-'.:"::
klasse F3B i Finland ved vi i skrirende :iu;tc
kun, at datoerne bliver d. 3.-4. august, o,u ar
konkurrencen flyves i Råyskålå, Finland.

NM i skrænt klasse F3F afholdes i Hanstholm
d. 12.-15. sept.

Til hvert NM skal vi have fundet tre seniorer
og to juniorer, så vil du med, må du ud med fly-
vetræet.

Styringsgruppen har fået midler til at fremstil-
le et motorspil (evt. to stk. spil), der er specielt
velegnet til F3B. Spillene skulle stå færdige til
AMC Open, og det er ideen, at de skal bruge til
fremtidige stævner.

Har du hørt orrr RSD?
Radio-Srær'e-Diplom-serien startede i løbet af
sidste sæson og er nu fiks og færdig, så alle kan
komme igang.

Som du kan se er der seks forskellige diplomer

Radio-svæve-diplomer
A-diplom:

-s min. termik,rl5 min. skrænt
5 min. termik/15 min. skrænt

-i rnin. termik/15 min. skrænt
5 rnin. iermikil,{ min. skrænt
10 min. iermik/30 min. skrænt
l0 min. teim;k,'3O min. skrænt
6 fl1'vninger iaii.

B-diplom:
I0 min. termik
l5 min. rermik,/1 rime skrænt
15 min. termikrl rime skrænt
30 min. skrænt
5 ud af 10 landinger inden ior radius
l0 meter.

C-diplom:
l5 min. termik
30 min. termik
I time skrænt
20 km skrænt
I km ud-hjem termik/3 km ud-hjem
skrænt
2 km mål termik/S km mål skrænt
6 ud af 10 landinger inden for radius 5

meter
Deltage i I konkurrence.

Sølv-diplom:
30 min. termik
I time termik
2 timer skrænt
50 km skrænt
I km ud*hjem til fods termik
2 km ud-hjem termik
5 km mål termik
2 flyslæb m. min. l0 min. fri svævetid
3 konkurrencer med et gennemsnit på

min. 7-s9'o af vinderens points. Både
.k:æn:- og irø,!srartskonkurrencer skal
..lc_sa.

Guld-diplom:
I :ime teimik
2 timer termik
lfl) km skrænt
2 km ud-hjem lil fods termik
5 km ud-hjem termik
l0 km mål termik
2 flyslæb med min. l0 min.

Guld-diplom med diamant:
5 timers termik
2t)0 km skrsenr
,l kn 'ud-hjem ril fods termik
i0 im ud-hjen: terrnik
2i im mål termik

En skråstreg /' bet-"-der, at piloten selv kan
bestemme, hvilken af de to opgaver lran øn-
sker at gennemføre.

i varierende sværhedsgrad, så der skulle være
passende udfordringer til alle.

Du kommer igang ved at kontakte RC-unio-
nens sekretariat v. Karen Larsen, Rugmarken
80, 8520 Lystrup, tlf. 06-22 63 19. Så kan du gra-
tis få tilsendt et A- og et B-diplomskema samt
reglerne og så er det bare med at komme ud og
flyve.

Så nemt er det. Vær med på RSD og få en

spændende sr ær'efl yvesæson,

Cod ja,etl

3.129 pr
2.92_: pr
2.865 I.r
2.666 f:
1.931 n:

Klasse B:
l Ejner Hjort, Falcon ..........
2. Lars Toft, NRC

Jutr'bo
l. JensOlsen, Østjysk ......,................, ::. :
2. Peer Mikkelsen, Brønderslev :j :
3. H. P. Nørregaard. Ørtjlrk .......................

Selv om deltagerantallet ikke sarie r.ll!r:o : c3:t
rigtige retning, skal DM-resuirarer :e1,. ;;lsei:s
med i bladet alligevel. Vi beklager. :.: ii ;i'i-;.-
kunnet bringe resultaterne iicili-eere - rnen de er
først fremsendt til bladet ca. - måneder efter
konkurrencens afholdelse. red.

Nyt fra styringsgruppen
for skalamodeller

Styringsgruppen har modtaget invitation til ska-
la-EM i Belgien i dagene d. 4-'7/'1-85. Som om-
talt i l\'lodelflyve Nyt l/85 vil styringsgruppen
ikke satse på en deltagelse heri, men i stedet kon-
centrere kræfrerne om en deltagelse i NM-85,
hvortil der li,ee neiop er indlobet foreløbig invi-
tation. NM afvikle. på Hontr:li t11'replads, El-
verum, ca. 150 km \Ø ior O.lo. S::=,n;: :frik-
les i dagene 9-l l/8-85. \'i kur:.: :.-_i-t .-.:r - ,.r.-
sket os et tidligere tidspunkr ai :l::.;.:- :,. D\l-
85. men vi har ikke hafr nogen :r-:i-.::..: :,
tidspunktet overhovedet.

Husk udtagelsesstævne ril N\I d. 12,5-S: l-.c.
RFK, Slangerup. Se stævnekalender santt indb,t-
delse andetsteds.

De nordjyske modelflyveklubber afhold: c.
2'7 /2 el møde i Brønderslev, hvor man beslu:::::
at arrangere et meget enkeh sl,ai:.:,:,:... :::
NRC, Aalbor_e d. 1,6. 5e ktt!c.c.-.
delse andetsteds.

Pa stlring.i-;.rr:::. .a:::. 
;. -.

N.v-l fra styringsgruppen
for kunstflyvning

Regelændringer
I beskrivelsen af manøvrerne til Junior-Stunt har
der indsneget sig en fejl, idet der står )Ottetal
over senderen<. Det skal rettes til ottetal ud for
senderen, så man undgår at flyne bag om flyreli-
nien. (Samme fejl optræder på blanketten til A-
certifikat). Se iøvrigt tegningen af Junior-Stunt
programmet i Modelfllve Nyt 2,284.

I A-klassen har styringsgruppen slettet reglen
med omregningen fra points til promiller for
hver omgang. Dels gav det gamle system et lidt
skævt forhold, når laveste promille skulle slettes
for hver deltager. Dels tog det det det meste af
det spændende fra konkurrencen. F.eks. var en,
der havde vundet 3 runder urørlig, idet nummer
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TRANSM ERC sælger kvalitets mærkevarer
til lave priser

tatu*'&
a)

t

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 kanais se^cel og
modtage'. K.vs:al er. z==. zl =. . : ^::. :.
sæ1. :c':.ce.::- ^-: s:-::--a- ---a-
,..=l-- -- -
Pris uden servo€r ... kr.2950..

Terra Top 27, 35 eller 40 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
vendba!' servoomdrejning.
Pris uden servoer .., kr. 1.295,.

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

Servoer
Transmerc kan levere servoer til de billigste
priser. F.eks.:
Tysk kvalitetsservo til Multiplex
og Robbe-anlæS ............................... kr. 180,-

Multiplex servo-stik . kr.20,50

Motorer
OS 2.takts motorer:
OS 10 FSR-RC ........ kr. 299,-
OS 15 RC ................. kr. 360,-
OS 20 RC ................. kr. 365,.
OS 20 FP ................. kr. 390,.
CS25FP.
os 25 =sa
3S 3: =3.

.............................. kr. 402,-
... ......................... kr. 620,.
.............................. kr. 390,.

3S 3: =t ..,.............. kr. 4y'.5,-

3S 3: =P ................. kr. 541,.
OS lC 3C ................. kr. 630,.
OS 40 FSF 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. 980,.
OS 61 FSR incl. dæmper kr. 1.100,.
OS 90 RSR excl. dæmper kr. 1.630,.
Hvor der ikke står andet, er priserne incl.
deemper for RC-modeller.

OS 4-takt motorer:
OS 20 FS ................. kr. 870,.
OS 40 FS kr. 1.060,.
OS 61 FS kr. 1.460,.
OS 90 FS kr.1.720,.
OS 120 FS .................. kr.2.195,-

HP 4-takl motorer:
HP-motorerne har drejeventi l.

HP VT21 ................. kr. 925,.
HP \/T49 kr.'1.225,.

Vi fortsætter successen med Enya 46.4G.
Slagvolumen 7,5 cm3, ydelse 0,75 HK, om-
drejningsområde 2.500-14.000, vægt 380
gram.
Pris excl. dæmper .. kr. 1.295,.

\T}.
RC-anlæg
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 frekvensf lag.
Pris uden servoer ... kr. 1.295,.

Starion 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,.

Supra FMSS 35 MHz
4 kanals sender, kan udbygges til 8 kanaler.
Mulighed for udbygning med lærer/elev-mo.
dul, heli-modul, mix-modul, LCD terminal,
sensor og meget mere. 8 kanals modtager
samt div. tilbehør medfølger.
Pris uden servoer ... kr. 1.695,.

Supra PCM 35 MHz
8 kanals sender og g kanals modtager. der
kan udbygges med forskellige funktions-
moduler samt infoterminal og omdrejnings.
tæller.
Anlægget bliver leveret med HF-moduler og
krystaller, kontaktsæt, frekvensflag og ak.
kubox.

Promars Rex 35 MHz

Pris uden senroer ... kr.3.380,. Pris incl. 2 seryoer.......................... kr. Sg9,.



G.Mark 0.61, 1 cm3 motor med RC-drcssel
og dæmper. Kan køre på alm, G2-rør.
Pris incl. drossel og dæm0er........... kr.348..

Gløderør
Webra 3 og Rossi 4 rør:
2Y,v.1stk................. kr. 18.75
2 V v.5 stk. kr. 85.00
2 V v. 10 stk. ................ kr. 150.00

Power Panel m. udtag til starter 12 V, pum-
pe 6 & 12 V. gløderør (justerbart). Med vend-
bar pumperetning ............................. kr. 265,.

God kvalitetsstarter : i

cm3 ............................

Modeller
WIK Charly, spv. 1.500 mm. Vægt ca. 2.5 kg.
Motorstørrelse 6,5-10 cm3. Kan bruges til
kunstf lyvning. Har ribbevinge ......... kr.675,.

Progress 4 x 4, 4-hjuls trukken bil med luk-
ket gearkasse og kædetræk samt stød-
dæmper. Den styrer på alle fire hjul.

:"- ,: . . Transmerc-pris ............................... kr. 1.575,.
F ,S\Lr

Robbe Charter, spv. 1.500 mm. Motorstør
reise ca. 3,5 cm3. God begyndermodel i rib-
beko nstru ktion.

WIK Hummel m. beklædte styroporvinger.
Spv. 2.080 mm, vægt ca. 4 kg. Motolstørrel-
se 10 cm3.

WIK Super Tigre, spv. 1.500/1 .200 mm.
Vægt ca. 3 kg. Motorstørrelse 10 cm3. God
dobbeltdækker.

;"*_ s.

--

Telemaster s:,.'.:l"l --. ,æc:2.:-3.C <E.

\lclc:siøri'eise 6.5-lO cmr. Sior begynder-
model, som passer til din store motor.
Byggesaettet koster kun kr.525,-

Diverse
Transmerc lører et særdeles bredt sorti-
ment i såvel RC-anlæ9, modeller samt tilbe-
hør og smådele. Der er slet ikke plads til at

an noncere det hele - men her er et par ti ng
f ra det store lager:

lndfaldsvinkelmåler til kontrol af indstil-
lingsvinklen på hoved- og haleplan.
Hurtigbyggesæt ................. kr. 179,.

Kort gummianienne, undgå at du får knæk-
ket antennen på pladsen kr.170,.

Tilbud: Akku'er
Akku 500 mAh v. 1 stk. ..................... kr. 15,00
Akku 500 mAh v. 10 stk. ................... kr. 13,50
Akku 1.200 mAh v. 1 stk. .................. kr. 26,50
Akku 1.200 mAh v. 10 stk. ........ ....... kr.24.75

Tør akku:
2 V,6 A kr. 99,.
6 V, 3 A kr. 175,.
12 V,6 A kr.335,.

srN'ir.s.;rs:ririi i
'x".ir:l::,lS

Alle vore priser er incl. moms. Vi forbeholdet os ret til at ændre priser. Vi tager forbehold lor trykfejl og prisstigninger.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 PræsIø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.00-15.00

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

Transmerc er et postordrefirma, så hvis du ønsker at aflægge besøg
hos og vil vi bede dig om at ringe lørst og attale tid lor dit besøp.
Vi sender over hele Skandinavien.



ENIK TOFT
Modelhobby

Efter nogen søgen har vi fundet leve-
randøren af olien, som de fleste af
Sydeuropa's toppiloter benytter i de-
res brændstof. Det er en special-olie
for totakts- og modelmotorer, som
bl.a. grundet blandingsforholdet
(1:10) giver dig følgende fordele:

- Mindre snavs på modellen

- lngen tilsodning

- Du sparer penge
Prrs pr. Iiter i 1 liter dunke ....... kr.55,.
Pris pr. liter i 5 liter dunke ....... kr.48,.

Røga modeller
Fra e" ai Eu'oDas bedste by_cge-
sætsfabf {a^:€r. "Fegahjemfør: re^nc:s, s S,::. =
de' e' er se- s,: a-::: :- =-
Kraft's x-^s:; _,.- -ls. _, :l l: :-
tel 2OC0',. ce' -:e::=s :' :- s:-.
qka!:moro
det nye k:^s:' .. , - -:s:-::'a:. 3eg.
ge mode'ie' e: {o:tsi'ue'ei af ver.
densmesier'er i <unstflyvning, Han-
no Pretlner. hvilket skulle sikre gode
f lyveege n sxaber.

Røga s rnodelier er næsten fær-
digbygget og megei lette.
SuperF1i..............................kr. 998,.
Dalotel 2000 ........................ kr. 1.850,.

Vi står naturligvls også til rådighed,
hvis du ønsker at købe andre uden-
landske modeller eller andet udstyr.

ERIK TOFT
Dalby A116 27, Dall Villaby
DK-9230 Svenstrup J
Tlf. 08.38 22 33

Modelfl)rye Nlt
er flvttet !

;'tt'#, ;,t:tl"Assens

Telefontid hverdage kl. I5-17.
Telefonsyareren tager imod besked
døgnet rundt uden for telefontklen!

I\

RC-modeller

Kobra, spændvidde 'l 143 mm. Motor: 3,2-5,7
cm:.

Kadet

Song of Wind, spændvidde 1820 mm. Næ-
sten f lyveklar RC-svævemodel.

Solarfilm og Solartex
Vi har Solarfilm og Solartex i mange farver.
Til Solartex medfølger dansk brugsanvis-
ning.
Solarfilm, 1,25m ........... kt. 24,00
Solarfilm, pr.m.............. kr. 20,00
Solarfilm metallic, 1,25 m ............. kr. 26,50
Solarf ilm metallic, 5 m .................. kr. 105,00
Solartex, pr.m .............. kr. 35,00
Solartex,5 m ................ kr. 168,00

Strygejern til påsætning af
beklædningsf ol ie .......................... kr. 240,00

Varmluftblæser i;r sirarnning af
be<ræCn .gs;otie .. kr. 250,00

Cox Tee Dee 0,30 cm3 .................... kr. 310,00

Kavan listeskærer ......................... kr. 30,00
Balsahøvl kr. 25,50

Nyheder
Nu har vi en spinner til tre-bladet propel på
lager i følgende størrelser: 50, 57 og 63 mm.
Desuden tre.bladede propeller fra 5x3 til
12x8".
Brændstcf til diesel og gløderørsmotorer
ser"Ces over hele landet.

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
Nørremarksvej 61
DK-9270 Klarup
Telefon 08-31 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandag-fredag kl. 1 6.00-1 8.00.

Leif O. Mortensen Hobby

.-æ

Llar< il
-: : --

I{ U II E EF Yg-J
ADVANCED TRAINER

. -.- ...-\s..j,..
,,,.,.ri\,i\iti\-\ii\\

".i\\s\\\\\\\\\-_..

Kougar, spændvidde 127Q mm. Motor:
6,5-8,5 cm3.

Hummer, RC-motormodel til0,8 cm3 motor.
Spændvidden er 86 cm, og Hummer har sty-
ring på højde- og krængror.

Lake Buccaneer 20, spændvidde 1500 r-
Motor: 3,5-5 cm3.

Piper PA 18, spændvidde 1810 mnr l/c:cr
10 cm3.

\,
A6M2 Zero. spændvidde
10 cm3.

1550 mm. Motor:



STOPURE
Elektronisk stopur, som
viser tiden med STORE,
tydelige tal. Kan vise
splittid, dvs. 1. plads og
2. plads. Uret markerer
start, stop og funktions-
skift med tydeligt
lydsignal.
Batteriernes levetid er
ca. to år.

RC Service
Magnolievangen 40

3450 Allerød
T11.02.27 64 20

JS teknik tilbyder
NYHEDER FRA
ruUNruBERG '85
Stilbar propel
hvor bladenes indstillingsvinkei siii-
les via servo, mens motoren kører. Til
såvel el- som forbrændingsmotor.
Tekn. data:3-bladet med dia.30O mm
(12"). Stigning 0-300 mm (12"), max.
12.000 omdr./min.
Til elektromotorer på max. 500 W, to-
taktere på 10 cm3 og fire-taktere på
20 cm3. Pris .......................... kr. 267,00
BESflL NU. Levering til sommer.

EI-starter
12 volt op til 10,5 cm3 ........... kr. 375,00
Pylon Brand el-starter, op til
500 W (10-13 cm') ................. kr. 470,00

Brændstofpumper
12 volt elektrisk ................... kr. 110,00
Håndpumpe til såvel methanol
som benzin ... kr. 162,00

Elektronik
Test dine ror og trækstænger med en
servolester med ampere-meter.
Pris ............... kr.340,00

Læs mere om dlsse nyheder og vores
øvrige program af tilbehør og elektro-
nik til modelhobby i vores katalog.
Dette er torlsal gratis, men er blevet
tykkere, og portoen er steget, hvortor
vi desværre må bede om 5 kr. i fri-
mærker til dækning af porto.

Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

02-27 55 51

Her finder
du en god
leverandør

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala'f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløv.
T[. 02-65 23 33

Abent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

Hele programmet lrc
M U LTI PLEX

RC-anlæg - motorer - fly -
skibs-og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tlf. 06.42 58 14

KSS HOBBY

KSS. Rødowe'te; 17 . E | =å:: .-:
01-41 æ æ

VIBORG

Hobbykælderen er din specraibutik
inden for fiernstyring og i:nest,1ring.
Alt i byggesæt. Ring eller sk!'iv. oo
vi oplylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
Tr.06.61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værkløj .....
alt til modelbyggerel

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
T[. 01.14 30 10
Ma., ti. to, l(. 13-17, lø. 10-12, onsdag lukket!

Vi har stort udvalg i
BøGER og TIDSSKRIFTER
om fly, biler mm.
Forlang lister.

lEFl ROSENKTLDE

lill o" BAGGERA/s
[1[ forlag - boghandel - antikvariat

KRON-PRINSENS€ADE 3-5 - POSTBOKS 2184
r0r7 KøBENHAVIV K - (01) 15 70 44

FUTABA RG-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'er!

Futaba RC-Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tft.02-27 64 20

Robbe RG-værksted
Vi udfører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RC-anlæg i

Danmark.

Robbe Servicecenter Danmark
v. Bjørn Nielsen

Gartnervænget 30, 8310 Tranbjerg
Trf. 06-29 49 20

Model-Center
Stort udvalg i epoxy og glasf iber,
specielt til modelbygning. Skriv

e:rer vort katalog! (Vi forstår
:^gels<. lysk. italiensk og fransk).

MODEL.CENTER
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

World Free Flight
Review

Send 30 USS plus porto (10$ luft-
post. 1S alm. post) og modtag

verdens bedste fritflyvningsbog -redigeret og udgivet af Bill Hartill.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
75'13 Sausalito Ave., Canoga Park

Calil.91307, USA

Gælder det tryksager,
så forhør dig hos

A-OFFSET, 7500 Holstebro
Ttf. 07.41 01 00



kan udfoldes til beskyttelse
mod regn og vind
Har et rum, der kan benyttes til
opbevaring af værkløj
Man kan altid komme ind til
HF-modulet uden at tage
senderen op af pulten.

DMI ApS

DK-8900 Randers
Telelon - fra:
Danmark 06-42 58 15
Norge 095 45 6 42 58 15

MULTIPLEX nyheder 85
Vi vil i denne annonce informere om nogle al
N iimberg-Messens vigtigste nyheder.

MULTIPLEX kan nu levere et PCM-
anlæg i den nedre prisklasse:

Europa Sprint PCM
* Fire kanaler, kan udbygges til

syv kanaler, modtageren er
udbygget

* Mulighed for lærer/elev-kabel
* Vendbar servoretning
* Kan skifte fra PCM til PPM

(ogamleu FM-modtagere kan
benyttes)

* Leveres med akkuer indbygget
* Mixer med mere kan indbygges
Den mest moderne mikro-
processor-teknik giver den største
transmissions sikkerhed.

Et anlæg for dem, der ønsker
den sikkerhed, som PCM kan give.
men ikke har brug for f.eks.
softmodu lsystem.

Solid teknik til billig pris -spørg din forhandler om prisen.
Anlægget kan leveres hurtigt,

da godkendelse forventes meget
snart.

og svævefly, M2 Heli til
helikoptere og M3 F3B til
svævespecialister.

Memory- Kombimixer til
softmoduler til Europa Sprint

,;/

Denne mixer muliggør variabel
kombination af to funktioner.
Derudover har mixeren en
kombiswitch med indstillings-
mulighed. Den kan tilkobles ved
almindelig stiktilslutning til den
ønskede styrepi nd-f unktion.
Mixeren passer til alle Europa
Sprint-sendere.

Senderpult Jet-Boxs
Denne nye senderpult er
kendetegnet ved føl gende:
* Lukket hus giver større

stabilitet og bedre gribe-
muligheder

* Beskyttelsesfolie (regnfrakke)

-b\ t
&

Royal mc
En gang indstillede værdier som
regu latorer, servo-revers-kontakter
og trimknapper gemmes i

memory-sof tmod u let. Dermed
bliver der ikke blot mulighed for at
vælge program til forskellige
modeltyper, men også for at
))gemme( indstillede værdier til
den enkelte model. Hvis man på
længere sigt anskaffer sig et
memory-softmodul til hver model,
behøver man ikke mere at indstille
på senderen. Alt er opbevaret i

modulet.
Memorysoftmodul leveres i tre

versioner: M1 All-round til motor


