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ErnuFner modelhobby i over 50 år

Herregårdssættene FM 6014
og 6014 PCM vælger man
når man vil have det absolut
bedste og sikreste. Sættene ligger
i top hvad teknik angår - det har
vi fortalt om i tidligere annoncer.
Du får ikke >stukket et færdigsyet
stangtøjssæt udu (som du må
tage, som det er), men du kan
med moduler (software) udbygge
med det, du har brug for.
- Og de vejledende listepriser er
uændret kun henholdsvis ca.
2.400 kr. og ca. 4.000 kr.

Proprietærsættet FM 4014
vælger man
hvis man kan vente til juli-august
og gerne vil spare lidt på pengene.
Sættet har stort set samme
tekniske specifikationer som FM
6014 - dog lidt tærre
i ndbygningsmu I igheder, men
modulplads nok til de fleste
(samme nroduler som til FM 6014)
og et kabinet af kunststof.
- Og den vejledende listepris
ligger så lavt som under 2.000 kr.
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GRAUPNER hovedkatalog
(også kalder ,branchens store
opslagsværku) i udgave 38FS for
1985/86 ventes at være ude hos
forhandlerne ultimo juni. På 542
sider kan man finde alt det, man
skal bruge i sin hobby.
Og naturligvis kan man læse alt
det tekniske vedr. vore nye RC-
anlæg.
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Futaba PCM 512 Conquest
Conquest PCM-anlægget giver dig størst mulig
sikkerhed ved evt. radioforstyrrelser, da modtageren
nægter at godkende forstyrrede radiosignaler.
Derved går motorkontrollen i tomgangsstilling, og
servoerne fastholdes i den sidst modtagne stilling.
Hvert sekund kontrollerer modtageren båndet for
uro, og når forstyrrelsen er væk igen, kører alle
servoer som før.
Alle Futaba PCM-anlæg har 512 steps mikro-
processor, som giver helt jævn
servobevægelse
uden ryk.

Dansk brugsvejledning

Godkendt af P&T.

A nlægget .forventes klar til
levering sidst i juli mdned.

Fob rikspa k n ingen inde ho lder:
5-kanals sender i aluminiumskabinei
5-kanals mini-modtager
3 servoer FP-S128
Afbryder til modraeer
Batterikasse til modrager
2 FM krystaller
Monteringstilbehør ril servoer

PRODUCT of Futaba

5-kanals PCM-modtager på 35 MHz-båndet
5-kanais mini-modtager
Dual-rate på to kanaler
ATL på motorkontrol
Servo-reversering på alle kanaler
Kan udbygges til NC-akku-drift
Afbryder med lysdiode
8-delt antenne
Styrestik justerbare i længde og spænding

* Stort måleinstrument
* Smart kabinet i aluminium
* Bærehåndtag i metal

Import & engros

Fueaba:
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Trf. 02-91 01 01

*
*
*
*
*
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STLVER srAR MoDELFLY t 2s Ån
SIMPROP SUPER STAR
Du behøver ikke at vaere millionær for at købe dette
anlæg. Det koster heller ikke en ,,herregårda at
udbygge, for det kan det hele, når du får det.
Super Star 12 er et FM 35 eller 40 MHz anlæg til 6
rormaskiner. Dual-rate (reduktion) på to funktioner,
kombi-switch på sideror og balanceklapper.
Standgastrim-justering af tomgang uden påvirkning
af fuldgas. Frit funktionsvalg og valg af servoretning
for de 4 styrepindsfunktioner. Længdejustering af
styrepinde. lndbygget ladestik.
Spørg din forhandler om pris - den er
du tror!

EZ lærdigmodeller
Det er ærgerligt at miste gode f lyvedage på
grund af havari.
Løsningen er EZ færdigmodeller fra Pilot.
Modellerne kan samles på 3-4 timer. De
skal ikke males eller beklædes. De er deko-
reret i flotte farver. Her er vist Chipmunk,
men der kan leveres mange forskellige be-
gynder-, svæve-, skala- og kunstflyvnings-
modeller.
EZ Chipmunk 20 .......................... kr. 1.982,00
EZ Ch i pmunk 40 .......................... kr. 2.695,00

Technicoll SE.l0 - En fremragende begyn-
dermodel fra Simprop. Kan bygges som
svæve-, motor- eller elektromodel. Spænd-
vidde 153 cm. For motor fra 1,5-3,2 cm3.
Med denne model kan du lære at f lyve uden
hjælp.
TechnicollSE-'10 ............ kr.492,00

Eagle 15. Begyndermodel beregnet lil 2,5-4
cm3 motor. Spændvidde 126 cm. For styring
af 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

end

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

Super Tartan 22. En videreudvikling af den
populære Tartan 22 cm3. 33o/o sIørre ydelse.
2 HK. Med pumpekarburator. Leveres i glø-
derørs eller tændrørsudgave.
Super Tartan 22 Glow kr. 'i.849,00

Super Tartan 22 I Electronic ...... kr. 2.488,00

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

QB 1400. Vor populæreste RO-svævemodel.
Spændvidde 140 cm. Planareal 25 dm3. Vel-
egnet til begyndere i RC-sporten. For sty-
ring pa højde- og sideror.
oB 14C0

Kataloger

Baby Eagle. Denne letbyggede begynder
svævemodel leveres i to udgaver. BE T-700
spændvidde 70 cm. BE T-1200 spændvidde
120 cm. Alle dele er udsavede eller udstan-
sede. Med papir og tilbehør.
Baby Eagle T-700 ........................... kr. 80,00
Baby Eagle T-1200 ......................... kr. 94,00

OS Nyhed. OS 28 FSR har samme mål som
den populære 25 FSR, men yder ca. 25o/o

mere. Er forsynet med to kuglelejer og
schnuerlecyl indersæt.
OS 28 FSR m. dæmper kr.975,00

Pilot Tiger Moth, det kendte trainerbiplan.
Leveres i tre udgaver:20,40 og Jumbo. T.M.
20: Spv. 119 cm, for 4-5 cm3 motor. T.M. 40:
Spv. 145 cm, for 6 cm3 motor. T.M. Jumbo
skala 1:3,5: Spv.224 cm, for 15-30 cm3 mo-
tor.
Tiger Moth 20 .............................. kr. 1.209,00
Tiger Moth 40 .................. kr. 1.793,00
Tiger Moth 'l:3,5 ............... . tilbud kr.2.826,00

Simprop Hovedkatalog
Smprop M)D)taldog...

kr.54,OO
V. c/Yr

Silver Star
j.2 n'vn,,ry'

Models
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GODT NYT FRA IAVIONICI 06-17 56 44 har nu to linier,
så lremover ringer du ikke så ofte
f orgæves!

Nu har vi Gambria modeller
på programmet
CAMBRIA MODEL AIRCRAFT, et førende engelsk
firma, har valgt AVIONIC som sin danske
repræsentant. Et spændende program, med flere
nyheder undervejs.
Pioneer, old timer model, spv. 1470 mm, 3-4 cm3 ...... kr. 560,.
Navion microlight, spv. 1520 mm,
skubbende 1,5 cm3 motor ........... ........... kr. 420,-
Grumman Traveler 1/6 skala, spv. 1520 mm, 6,5 cm' kr. 785,-
Grumman Tiger 1/6 skala, NYHED ............................. kr. 835,-
Short Skyvan, to-motors, NYHED ......... kr. 1.835,-
PiperTripacer l/a skala, spv.2230 mm, 15-20 cm3 ..... kr. 1.895,-
Fokker Dvlll % skala, spv.2100 mm, 15-20 cm3 ........ kr. 1.770,-
Samt de velkendte Fun Fightere:
Spitlire, spv. 1070 mm, motor 2,5-4,5 cm3 .................. kr. 585,-
ME 109, spv. 1070 mm, motor 2,5-4,5 cm3 .................. kr. 585,.
Mustang P51 D, spv. 1090 mm, motor 2,5-4,5 cm3 ...... kr. 585,-
FW 190 D, spv. 1090 mm, motor2,5-4,5 cm3............... kr. 585,.

lntroduktionsrabat i iuni +15% ..... Forhandlere inviteres.

OS motorer

FSR serien:

Firlaktere:

FP.serien:

1 stk. OS Wankel m. dæmper. nyeste udførelse ................. kr. 1.095,.

Futaba
Nyhed:
FP-SLGK, 35 MHz FM
5 kanaler med reduktion på to.
lncl. 7 kanals modtager og 3
stk. S-128 seryoer. batterikas-
se og tilbehør .......... kr.'1.925,-

Servotilbud
Futaba 928 kr. 185,.
Futaba5-120 kr.330,.
Futaba5-121 kr.340,.

Aeroplankrydsf iner
25x50 cm
0,8 mm ..... kr. 15,-
1,0 mm ..... kr. 15,.
1,5 mm ..... kr. 15,.
2,0 mm ..... kr.20,-
3,0 mm .....kr.25,-
4,0 mm ..... kr.30,.
5,0 mm ..... kr.35,.

Pianotråd
0,8 mm .....kr. 2,-
1,0 mm .....kr. 2,-
1,5 mm ..... kr. 3,-
2,0 mm .....kr. 4,-
2,5 mm ..... kr. 5,.
3,0 mm ..... kr. 6,-
4,0 mm ..... kr. 8,.
5,0 mm .....kr.12,-

Byens bedste balsa
1,5 mm ... kr. 10,-
2,0 mm ... kr. 1'1,-

3,0 mm ...kr.12,-
4,0 mm ... kr. 13,-
5,0 mm ... kr. 15,-
6,0 mm ... kr. 18,-
8,0 mm ...kr.21,-

10,0 mm ... kr.25,.
20,0 mm Andino .............. kr.58,.
30,0 mm Andino .............. kr.94,.

Lime
Stabilit Express,
30 gram .... kr.30,.
Stabilit Express,
80 gram .... kr.60,-
Express hvid lim,
110 gram .kr.20,-

Greven Cyano, 10 g ......... kr.30,. MgSSinqføf
Greven Cyano, 25 g ......... kr.60,. 312,2mm _:............. ...... .. kr. 6,.
UHU Hart, 125 g ..............1r.?O-, nr3,2mm .. kr. 8,.
5 min. epoxy,200 g ......... kr.70,. 5tt4,2mm .. kr. 10,.
Balsarite, 236 ml ............. kr. 60,.

Skruer, møtrikker og låsemø. Stelringe, pr' 5 stk'

trikkeri2,3,3,5 og4mm. 2,1 -3,1 -4,1 -5,1 mm....kr. 10,-

R&G glas og epoxy
25glm'z glasvæv 1,2o94 m'?pakning, pr.m2 ............. kr. 45,-
44gln3 glasvæv 1,2o94 m':pakning pr.m' ............. kr. 45,-
79 g/m3 glasvæv 1,2o94 m'?pakning pr.m2 ............. kr. 35,-
161 g/m3 kbper 1 og2m2 pakning pr.m' ............. kr. 40,-
Epoxy + hærder40 min.,0,28 kg .................. .. kr. 45,.
Epoxy + hærder 90 min., 1 kg . kr. 105,-

Farvepasta hvid, 250 S .................... kr. 40,-
Farvepasta gul, blå ogrød,250 g .............. ....... kr. 60,-
Microballoner,500 ml kr. 20,-

Kulrovings,20 m rulle kr. 40,.

Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy
DIGICONT PCM
PRACTICAL SCALE

F. KAVAN
CAMBRIA

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

tAVlONlCl o Violvej 5 o DK-8240 Risskov o Tlf.06-17 5644*



TRANSMERC sælger kvalitets mærkevarer
til lave priser

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 f unktionsmoduler. Anlægget leve-
res med akkuer i sender og modtager, kon-
taktsæt, krystaller og f rekvensf 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 mocjtager, 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. B kanals modtager
samt div. tilbehør medfølger.
Pris uden servoer ... kr. 1.695,.

Supra PCM 35 MHz
8 kanals sender og 9 kanals modtager, der
kan udbygges med forskellige funktions-
moduler samt infoterminal og omdrejnings-
tæller.
Anlægget bliver leveret med HF-moduler og
krystaller. kontaktsæt. f rekvensf lag og ak-
kubox.
Pris uden servoer ... kr. 3.380,-

Promars Rex 35 MHz
8 kanals sender og modtager med hurtigla-
de akkus i sender og modtager samt ind-
bygget mixer, dual-rate og PSW-styring og
muligheder for at indbygge de mest avan-
cerede funktionsmoduler, infoterminal og
omdrejn ingsteeller.
Anlægget leveres med 8 kanals sender og
modtager, krystaller, ladekabler, kontakt-
sæt, forlængerledning, senderrem, memo-
ry-modul og sinterceller til sender og mod-
tager.
Pris uden servoer ... kr.2.950,.

Terra Top 27, 35 eller 40 MHz
4 kanals anlæ9, der kan udbygges til I ka-
naler, og anlægget kan desuden forsynes
med forskellige f unktionsmoduler til f ly el-
ler skibe.
Anlaegget leveres m. 4 kanals sender, 8 ka.
nals modtager, sendermodul, krystaller,
kontaktsæt, krystaller, kontaktsæt, akku-
box, senderrem, servoforlængerkabel og
vendbar 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.
Prisinc1.2servoer............"............. kr. 625,.

Servoer
Transmerc kan levere servoer til de billigste
priser. F.eks.:
Tysk kvalitetsservo til Multiplex
og Robbe-anlæS ............................... kr. 180,-

Multiplexservo-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,.
OS 25 FP ................. kr. 402,-
OS 25 FSR ............... kr. 620,-
OS 30 RC ................. kr. 390,-
OS 35 FP ................. kr. 445,-
OS 40 FP ................. kr. 541,.
OS 40 RC ................. kr. 630,.
OS 40 FSR excl. dæmper .............. kr. 77O,-

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.
dæmper for RC-modeller.

OS 4.takt molorer:
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.

H P VT 21 ................. kr. 925,.
H P VT 49 kt. 1 .225,.

Vi fortsætter successen med Enya 46.4C.
Slagvolumen 7,5 cm3, ydelse 0,75 HK, om-
drelningsområde 2.500-14.000, vægt 380
gram.
Pris excl. dæmper .. kr. 1.295,.



Akku'tilbud
Vi fortsætter vores tilbud på 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
Modstandskabel ............................ kr. 75.00
RobbeGlowdriver................... kr.195.00

Propel.tilbud

14x7" ........... ...... kr.55,00
De anførte størrelser Ei au^ :ogle få ek-
sempler f ra vort storg scriirnert. Vi har alle
størrelser og f abrikaier - ring og f å priser.

Svævemodeller

Pilot QB 1800 begyndermodel,
180 cm spv. ................ kr. 495,-
Pilot QB Slope 16, specielt velegnet
tilskræntf|yvnin9................. kr.525,.

kr. 38.00
kr. 40.00
kr. 45.00
kr. 52.50
kr. 52.50

. kr.62.50

.. kr.62.50

.. kr. 40,00

ffil:fff::, ?l'"Jå;,'ffj::l[:å ii"13 RC-birer
Vor pris kr.650,-
Graupner Ultra Fly svævemodel, der kan
ombygges til elektromotor. Spv. 230 cm.
Vor pris kr- 615,.
Graupner DG 100, spv.225 cm, flot skalatro
svævemodel med t-hale kr.925,.

Robbe ASW 15 B, f lot skalatro svævemodel
med ribbevinge .............................. kr. 595,.
Robbe ASW 17 .................. kr. 1.095,.
Robbe ASW 17 Royal kr. ',l.995,-

Robby ASW 19 ................... kr. 1.440,-

Motormodeller

r it:)r i
i:liri: Riidel Phantom, spv. 880 mm. motor i.5

cm3, vægt ca.720 gram. Kvik liile model til
bagagerummet med skala-look.

Graupner Datsun Fairlady, før 1.315,-,
nu .................. .......... kr.1.125,'
Graupner Mercedes Jeep, f ør 1.315,-,
nu .................. .......... kr.1.125,.
Graupner Super Jimmy, lør 1.395,',
nu .................. .......... kr. 995,.

Robbe Fantom AWD, f irhjulstrækker,
før 1.335,-, nu .................. kr. 1.095,'

Diverse

....-,,,--.#"t

Højstarissæt. sa1ilei sæt som vist på bille-
r:: . kr.475,.
3--- s a^3e .......... kr.360,.
3---:: kr.260,.

- sl-: ': rs<æ'.t og andet tilbehør. Er al-
- : z::'.:': ^: s 'a.sme'c.

Uoic':unCament -3i _c.-l-rniophæng til 2-

a.:.--.?.:s-:::- ....... kr. 85,-

'--- r
i :i. ;,, : | !64 :',1 1: ; 1; 

t' ::,i,:if

Robbe Argo, fremragende c=:. -::'-
model med færdige vinger o_c <'::
hurtig at samle. Spv. 250 cm.
Ring og hør vor minipris!

Multiplex Domino, spv. 230 cm. længce
116,5 cm, vægt ca. 1,4 kg. Færdigvinger'. tel-
byggettrækrop.................... kr.895..

Simprop Zaunkonig :: '
cm3. vægi 3a 3-i 

=- ',' 
-

tig at sarnle.

Vi har gummi-
antenner iil
følgende
fabrikater:
Multiplex
Robbe
Fulaba
Microprop

Vi har iøvrigi -?^ -:a 
-=-.'.:-:. -oceiler på

lager. Ring o-c -c' Gummiantenne. længde 300 mm .... kr. 170,-

Alle vore priser er incl. moms. Vi lorbeholder os ret til at ænC:e .'s.' , :ager forbehold for trykfeil og prisstigninger.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.00-15.00

03-79 19 55 mandag-fredag 15.30.17.30, lørdag lukket

i;i"t:1 &fri
a'

:: li | l,ti:,1,ii t. :.. ;

Carrera Trimmy, god begyndersvæver med
færdige vinger og krop. Normalpris kr. 995,-

- hos os koster den . kr.875,.

Transmerc er et postordrefirma, så hvis du ønsker at allægge besøg
hos os, vil vi bede dig om at inge lørct og aftale tid for dit besøq.
Vi sender over hele Skandinavien.
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Tilbud
Graupncr RC t1i'[rend ..... kun kr.
Robbc Scrvo RS l0 .......... kun kr.
Futaba Scrr o S-28 kun kr.
C'rau1-rttc'r Sc'rr o .............. kun kr.
.{stro -10 RC t'11'. larringet super,
lor kr. 1.250.- ............, nu kun kr,
Startakku.2 V,,5,2 A ....... kun kr.
Enl a glodcrør, tilbud ....... kun kr.

695,-
190.-
195.-
215.-

995.-
95,-
30.-

RC motorfly
Motorfly med spændvidde 90 cm sælger vi
for ............. .. kun kr. 198.-

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

Robbe modtager
8-kanals Robbe modtager (kan også anven-
des til Futaba-anlæg), tilbud . kun kr. 595,-

.;- ? ,dT-qru ffi"
Multiplex Europa Sprint 4/7
Anlægget leveres på 35 el. 40 MHz med 4

kanals sender, 7 kanals modtager. Sende-

ren kan udvides til 7 kanaler og har vend-
bar servoomdrejning. Desuden kan anlæg-
get udvides med lorskellige funktionsmo-
duler. Anlægget leveres med akkuer i sen-

der og modtager, kontaktsæt, krystaller,
frekvensflag og 1 servo ..... kun kr. 1.648,-

motorer
kurt kr. 1.165,-

"urt kr, 1.550.-

^'.rn 
kr. l.E{0.-

\un kr. 3.9E5.-

W
w;ø"".

. --tii"*"

Futaba I:P-7 FGK konrplet rnci.i Lidr'r.
akk. tlg J sr'n oc'r . kun kr. 3.995.-

Fantasitilbud til begynderen
\lotorfll * gløderørsmotor + 2-kanals
tiernsn'ringsanlæg incl. 2 servoer.
Vor pris for alt dettc' ......... kun kr. 1.450,-
(De enkelle dele sælges også separat).

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

RØDOYRE HOBBY
Roskildeve j 284,2610 Rødovre, tlf. 0l-70 19 04

lil$ .
J,la.tr

$re*
å wre
$'

Robbe,Charter(. minipris ......... kr. 395,00
Robbe,'Progo(, minipris ............kr. 995,00
Robbe resonnansrør 7.7 cm - 15
cm. minipris ......... kr. 185,00
Multiplex ROYAL mc RC-anlæg med
PCM-system, incl. 1 servo .......... kr.3.845,00
Multiplex Europa Sprint, 4-kanals sender,
7-kanals modtager (sender kan udvides til
7 kanaler), leveres med akkus i sender og
modtager samt 1 Nano servo og div.
tilbehør, minipris kr. 1.599,00
3.kanals fjernstyringsanlæg 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
Graupner Duo med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 900,00
Graupner Trend med OS 30 motor,
sam!et minipris ........................... kr. 942,00
Graupner Volksplane med OS 30 motor,
sarrlei minipris ........................... kr. 875,00

Alle OS.motorer: STOR RABAT!l!

Thunder Tiger 15 RC motor kr. 2''l0,00
Thunder Tiger 20 RC motor ........ kr. 285,00
Thunder Tiger 25 RC motor ........ kr. 350,00

Simprop Super Charl byggesæt med
'æ,C';r'?..- ^ :' : .. .,....kr. 425,00

TÅRNVEJ 303. DK.261o
Åbningstider: Ma^:a_c :'sIiJ

MINI,PRISER
Graupner Amaleur. rninipris ...... kr. 352,00
GraupnerTaxi ll. minipris .......... kr. 705,00
Graupner RC.UHU, minipris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris .......... kr. 412,50
Graupner Eleklrofly, minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50
Graupner Ultra, minipris ............ kr. 628,00
Graupner Mosquito, minipris .... kr. 665,00
Graupner Solt Fly, minipris ....... kr. 675,00
Graupner ASW 22, termikvinge,
minipris ................ kr. 795,00
Graupner ASW 22, vinge uden krængeror,
miniprls ................ kr. 999,00
Graupner ASW 22, vinge med krængeror,
minipris kr. 1.165,00
Graupner Thermik, minipris ....... kr. 890,00

PCM-anlaeg
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 flere er på vej .....
Bing eller kig ind og få en minipris på f rem-
tidens RC-anlægl

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

Graupner Chinook. ultra-light skala-
model til 6,5 cm3 motor, spændvidde
200 cm. Ring og hør vor minipris!
Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
kompl. m. 1 servo, minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner TM 20'14, 8-14 kanals RC-anlæg
(til 4-7 servoer), nr. 3863,
med 1 servo, minipris kr. 1.395,00
Graupner T''l014, 14-kanals RC-anlæg
(til 7 servoer), nr. 4135,
med 1 servo, minipris kr. 1.765,00
Graupner uHerregårdssættetr,
m. 1 servo, minipris kr. 1.960,00
Graupner Helimax helikopter til 6,5 cm3
motor,nr.4607,minipris kr.3.360,00
Graupner Helimax helikopter til 10 cm3
4-takt,nr.4608,minipris kr.3.560,00
Graupner el.helikopter, nr. 46'1 0,

m. to motorer, minipris kr. 1.650,00
Graupner Playboy helikopter,
nr.4612, minipris . kr. 1.875,00
Graupner Bell222, nr. 73A ......... kr. 4.475,00
Graupner Bell222, nr. 98 ............ kr. 1.560,00
Graupner Gyro Sensor, N EJ-1 00 kr. 995,00
Braendstol 20/80, pr. 5 liter ........ kr. 60,00
3-kanals fjernstyringsanlæg med udskif-
telige moduler på AM, kan udbygges til
7 kanaler, m. 1 servo. minipris ... kr. 995,00

Ping og spØrg om de ting, du ikke finder iannoncen! Vi sender overalt!

MINI HOBBY
RØDOVRE - Tlf. 01-41 50 46 svarer hverdage kl. 8.00'21.00.
3^s.ag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, fredag 12.00-20.00, lørdag 10.00-14.00.
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\led dette nummer af Modelflyve
\1: runder vi de 50 udgivelser i løbet
af de godt 8 år, der er gået siden
starten i foriret 1977.
Det har været et spændende arbejde
at lave bladet i disse år - ikke
mindst fordi det er gået støt fremad
med oplaget i hele perioden.
Kvalitetsmæssigt mener vi også, at
der er tale om en udvikling til det
bedre - men det kan selvfølgelig
blive endnu bedre, hvilket vore læsere

også af og til minder os om - se

f.eks. læserbrevet på side 24.

I dette nummer har vi bragt alle de

artikier, der har >ligget på lager<, så

nu er der plads til netop dit indlæg i
det næste nummer.

Henning Lauritzen har konstrueret en
profilskalamodel af Mitsubishi Zero,
som han beskriver på side 18.

Byggejigs til combatmodeller
forenkler byggearbejdet væsentligt.
Det er Stig Henriksen, der har tænkt
sig om - se side 25.

Kurt Pedersen har i flere år fløjet
Good-Year med trætank. Han giver
byggetips fra sig på side 42.

Bertel Tangø fortsætter sin serie om
nickel-cadmium batterier på side 20.
Denne gang drejer det sig især om
afladning af cellerne.

Yiren er en lille RC-model til 1 cml
motor. som Flemming Jensen har
konstrueret. Pa midtersiderne bringer
vi Jørgen Korsgaards b1-ggetegning,
mens Flemming knytter nogle
kommentarer til modellen pa side 30.

I Viborg har den lokale klub holdt
licitation på lydpotter for at skaffe
billigt lyddæmpningsudstyr til sine
medlemmer. Det fortæller Lars
Pilegaard mere om på side 47.

Modelflyve Nyts redaktør, Per
Grunnet, fejrer 50 numres-jubilæet
med en mammut-artikel om trimning
af fritflyvende svævemodeller, som
han har lavet med hjælp fra Aage
\\'estermann. Artiklen starter på side
31. Jørgen Korsgaard har naturligvis
tegnet illustrationerne.

Samme Jørgen Korsgaard er
bagmand for en gammeldags Al-
model, som garanteret vil kunne gØre

det godt også i dag. Se den
spændende konstruktion på side 47.
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Redaktion:
Per Grunnet (ansv.), ltariendal.\ej -{-.

5610 Assens, 09-71 49 50.

Bjørn Krogh (radiosty.ing), 02-13 ;0 9:.
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Preben Nørholm (svævemodeller).

Flemming Pedersen (motorer, jumbo), 05-73 l7 84.

Medarbejdere ved dette trummer:
Steen Agner, Finn Bjerre, Peter Blommaart, Edward Carson,
Hugo Dueholm, Kirsten Dyhrberg, Henning Forbech, Benny
Graves, Preben Graves, Hans R. Grønne, Stig Henriksen, Ejner
Hjort, Bent Jensen, Flemming Jensen, Erik Knudsen, Otto
Knudsen, Jens B. Kristensen, Arild Larsen, Karen Larsen, Hen-
ning Lauritzen, Børge Martensen, Leif Mikkelsen, Bent Møller,
Preben Nørholm, Kurt Pedersen, Lars Pilegaard, Claus O.
Smidt, Kaj Sørensen, Bertel Tangø, Aage Westermann.
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Blomiter\ænget 21. 5610 Assens.
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ret. Ved fl1inin3 ria.:a..::-:::::.::..: r.ii.le det lokale post-
konlor, at man abonra:at al r.;::i - cer:fter sorger postkon-
toret for, al A\i:po::lol:(r:.: ;å: f;3i;alal!e om adresseændrin,
gen.

l dgirel*.lerminer:
\le;:.:lrrt \'.: --:i,t:r:a: ::.:aj::.:: sl nanederne februar,
:::. . r: . :,:-.:. ai:--:a:.-:: ca:a:.iai- Arrnoncematerialeskal
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!3t.. montfge. Ep.o: H.P. Sals I/S, Assens.

T4l: å'O:::er. Hol:iet'ro.

\lrlerirle til \lodelfl!re N!t:
i:J:=g o,e arriller til Modelflyve Nyt sendes til bladets adresse.

\l.ddelelser, der skal indgå under modelflyveunionernes officiel-
l. meddelelser, skal dog sendes til de pågældende unioners sekre-

rariater. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret ind-
sendt materiale, men vi gør vores bedste!

Redaktionen slutaet d. 3ll5-1985.
DeadJine for nr.4/E5: l/1-1985.
Modelflyve Nyt 4/85 udkommer primo august 1985.

Forsiden: Niels Ejnar Rasmussen fra BMC sender Torben
Kroghs RC-svæver i luften ved JM højstart. De øvrigc personer
på billedet er fra venstre styringsgruppeformand Hans R. Grøn-
ne, Karsten Jeppesen og Torben Rasmussen. Billedet er laget af
Kirsten Dyhrberg.
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UHA-UHA - Sidste nummer af Modelflyve
Nyt var ifølge en notits i blader meget forsinket
pga. konflikten på arbejdsmarkedet. Men da

den notits bler skreret. havde vi ingen ide om,
hror _ealt del rille gå.

Det startede med, at bladet først kunne tryk-
kes efter paske, da trykkeriet var konfliktramt
op ril påsken. Så gik det også hurtigt hos gutter-
ne i Holstebro, og bladet blev på rekordtid afle-
veret til Avispostkontoret for videre forsendelse
til alle abonnenterne.

Men det var vi jo desværre ikke de eneste, der
gjorde.....

Avispostkontoret blev begravet i blade i uger-
ne efter påske .. . .. så der opstod store forsinkel-
ser der, hvorfor Modelflyve Nyt først var ude
hos læserne omkring l. maj - enkelte fik først
deres blad d. 6.-7. maj!

Så galt kan det gå! Det er klart, at regeringen
og de radikale ikke havde nogen id6 om konse-
kvenserne for Modelflyve Nyts læsere, da de
vedtog deres indgreb i overenskomsterne - hav-
de disse politikere været tilpas forudseende, ville
indgrebet naturligvis have fået en anden udform-
ning, så disse problemer var undgået. Men ....
sket er sket, og nu husker de det forhåbentlig til
næste gang, så vi ikke skal opleve en gentagelse

af denne beklagelige forsinkelse.

Forsinkelsen af nr. 2/85 har iøvrigt betydet, at
vi har udsat lærdiggørelsen af dette nummer til
d. 12. juni, så bladene ikke kommer alt for tæt
på hinanden.

Nr. 4/85 skulle udkomme planmæssigt i star-
ten af august måned.

>HOBBY E5< er navnet på Danmarks største
hobbyudstilling, som ifølge arrangøren skal af-
holdes i Frederiksborghallen i Hillerød d. 3 1. au-
gust og l. september i år. Udstillingen skal om-
fatte alle former for modelhobby samt musik og
foto. Det bliver en blanding af forhandler- og
foreningsudstilling, idet der sælges stande til så-

vel klubber, som ønsker at gøre opmærksom på

deres eksistens og vise deres hobby, som til for-
handlere, der nok kan mistænkes for at have lidt
mere kontante beveeggrunde til at udstille.

I et forsøg på at gøre Hillerød til Danmarks
centrum den pågældende weekend, arrangeres
der særtog fra København til udstillingen og
busture fra Århus. Og i slutningen af juli måned

udsendes en udstillings-avis, hvori man dels kan
læse, hvad udstillingen kommer til at omfatte,
men også artikler om hobbygrenene.

Naermere oplysninger fra Williams Exhibi-
tions, Rønne Alld 6, Postbox 159, 3450 Allerød.

Nyheder

Jubilæumsnummer

Dette nummer af Modelflyve Nyt er nr.
50 i >nyere tid(, idet der er kommet 50
numre af bladet, siden april måned 1977,
hvor det første )nve( Modelflyve Nyt
udkom. Inden da var der i 1968-1971 ud-
kommet l0 numre af >det ,samle,, \1o-
delflyrenyt.

Det >nye< Modelfll'r'e \y srarrede
som et fælles projekt for Fritfllr'nings-
og Linestyrings-unionerne, idet RC-
unionen på omtrent samme tidspunkt
havde udvidet og forbedret det daværen-
de >RC-information( kraftigt og derfor
ikke ønskede at være med i projektet.

Vi oplevede derfor ialt fire år, hvor
Danmark havde to nogenlunde lige store
modelflyveblade, hvor det ene udeluk-
kende skrev om RC, mens det andet kun
med besvær opretholdt en vis dækning af
RC-området. Til gengæld var der meget
fritflyvning og linestyring i det daværen-
de Modelflyve Nyt.

Det blev snart for besværligt, og da re-
daktøren af RC-information, Ole Meyer,
ønskede at nedtrappe sit arbejde for RC-
unionen (som også omfattede sekretær-
jobbet), endte det med, at RC-informa-
tion og Modelfl)'ve Nyt pr. l/l-81 blev
sluttet sammen til dt blad, som beholdt
navnet Modelflyve Nyt. På det tidspunkt
var der iøvrigt udkommet 67 numre af
RC-information med Ole Meyer ved ro-
ret hele vejen igennem fra start til slut.

Det var egentlig tanken at markere ju-
bilæet med en luksusudgave af bladet
(dvs. farveioio på forsiden), men det
sparer ri i denne omgang, idet økono-
mien desr'ærre ikke tillader sådanne eks-
travagancer.

Så idet r i siran'l;Tiea lir remmen en smu-
le, kaster vi t,likker f:enad på de næste

50 numre og glæder o. ::l a: nodtage
masser indlæ,e fra iære::r:: -*i:1.:le:. io-
tos,tegningeros\'..os\...... Red.

Til højre ses første nummer af >det gamle<

Modelflyvenyt, som udkom i efteråret 1968.

Tidens flower-power æstetik har sat sine spor
i bladhovedet. Bladet bar iøvrigt på alle

mdder præg af at være lavet af mennesker
uden kendskab til mediet. De følgende 9

numre blev dog både kønnere og mere
spcendende aI læse, og nnnge var kede a-f

det. dct .\Iodelfltvenvt Iukkcde i 1971.

Modelflyve 

ln

I 1977 startede Fritflyvnings- og Linestyrings-
unionerne sd Modelflyve Nyt, hvis første
nummer ses herover. Teknisk set el stort
fremskridt, men ingen tvivl om, at man
savnede RC-stof.....

RC-omrddet kom med i Modelflyve Nyt, da
RC-unionens blad blev sluttet sammen med

det .fra l. januar 1981. Dermed kom vi frem
til det blad, vi kender idag .....

M{i0tLFtY VE}rYT
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TRIMME\1'EEKE\D - Havde det ikke lige været for vejret, havde årets trimmeweekend på Hjeln
Hede d. 26.-28. april rcerer dlle tiders succes, skriver Aage Westermann i et følgebrev lil detle foto.
Aage fortscetter: L'ngdonsskoleholdene fra Skjern, Ringkøbing og Vorrevangens Ungdomsskole i
Århus var velforberedre, bl. a. hat de deltagerne fra Århus bygget en Jin kasse hver, som lil alles for-
færdelse urs/e srg at vcere -for kort, da nodellerne skulle ned i dem, fordi læreren (Aage - red.) havde
lavet en regne-fejl! En Sus kunne lige være der, men det blev nødvendigt ot studse ørerne på Abdul'er-
ne! - Hele v'eekenden regnede og/eller blæste det kraftigt, og de, der tog chancen om lørdagen, hav-
de arbejde nok til resten af dagen. Der blev arbejdet meget med klargøring, og da opgaverne ebbede
ud, frenskaffede Ole Brauner materialer til chuckglidere, som der blev produceret en del af. Lørdag
aften gennentgik Erik Knudsen ogjeg nogle generelleforhold ved modelkonslruklion ogfortalte lidt
om A2- og v'akefieldmodeller. Eleverne gav bagefter udtryk Jor, aI det ikke havde været for kort!
Onr søndagen blev der fløjet meget med chuckglidere, og Jørst do vi var på vej hjem, blev det flyve-
vejr. Vi hdber pd bedre held til næste år.

Det ser ud til, at aero-naut står stærkt med
elektro-RC-modeller og tilbehør til disse. Elek-
trosvæveren >Aerofly< med spv. ca. 255 cm har
en planbelastning på ca. 33 g/dm'og noget så

spændende som en skubbende propel over hale-
bommen. Ifølge Peter Maaetoft skal man for-
vente en vejledende udsalgspris på denne model
et sted omkring 750 kr., mens den noget mindre
>Elektro-Cat< med 175 cm spændvidde vil ligge
på ca. 500 kr. Den sidstnævnte model har moto-
ren anbragt traditionelt i snuden - og har iøv-
ri-sr lidt større planbelastning.

De ør'ri_se motormodeller vil nok tiltale de

nange. de: hoider af. at RC-modeller ligner rig-
:i::e i-i!. Del :: io:st o_r fren'lmest skala- eller se-

miskaiamo.l:l;er. der :ilblCes i kataioge:.
.{eionaut nar de kendie .japanske Saiio .1-

takts motorer på programmet. De får hermed

dansk grossist. Der er et bredt udvalg af motorer
i størrelser fra 5 til 44 cm'.

Blandt kuriositeterne i aero-nauts program

finder man fem oldtimer-svævemodeller - bl.a.
>Baby<, >lkarus< og >Strolch<, der alle er frir
flyvningsmodeller fra trediverne - som tilbydes
som materialepakke med udførlig byggetegning.
Det skal nu nok vise sig at være noget af det,

som ikke vil ligge som lagervare hos Maaetoft-
DMI i Randers.

STøBEFORME - Model & Hobby i Køben-
havn har fået fat i noget siliconegummi, som er
særdeles velegnet til at fremstille støbeforme af.
Ved tilsætning af en aktivator bliver silicone-
gummiet så stift og varmebestandigt, at man kan
støbe tin- og blyemner i det uden at ødelægge
formen.

På grund af en vis elasticitet har sådanne for-
me en række fordele frem for epoxy- eller gibs-

forme, ikke mindst når der skal støbes emner
med mange detaljer.

Model & Hobby har naturligvis først og frem-
mest tænkt på de mange tin-soldat-fans, der

kommer i forretningen, men der er næppe tvivl
om, at også modelflyvere kan få glæde af silico-
negummiforme til mange formåI. Et kilo silico-
negummi med aktivator koster lidt over 200 kr. i
forretningen, der også sælger mindre portioner.

CARL GOLDBERG IXID - Den kendte ameri-
kanske modelflyver og byggesætsfabrikant Carl
Goldberg døde d. 28. januar i år af blodforgift-
ning. Han blev 72 ån gammel. Allerede i 1928

vandt Carl Goldberg sit første amerikanske me-
sterskab, da han var 15 år gammel. Siden be-
skæftigede han sig med næsten alle former for
modelflyvning og konstruerede mange fine mo-
deller, som blev lavet i byggesætsudgaver. Han
var en af de mest opfindsomme modelflyvere
overhovedet - det er f.eks. ham, der fandt på

den kendte >termikbremse< med haleplanet,
som hopper op - den bruger alle fritflyvere i
dag.

Efter nogle år hos Top Flite Models startede
Carl Goldberg sit eget firma i 1955, og mange af
hans modeller blev verdenskendte. I dag er f.eks.
RC-modellerne >Falcon< og >Sr. Falcon< stadig
blandt de mest populære.

FORSTøRRET STRADMRIITS - Bent Jensen fra Brande har sendt os et Joto og et par ord om
sin forstørrede udgave af Flentming Jensen's >Stradivarius<, soin vi bragte tegning af i Modelflyve
Nyt nr. 4/84. Bent skriver: >Min Strodivarius er skalet op, således at vingefangel er 150 cm, og den er
udstyret med en liggende l0 cm' Webra motor med en 12 x6" propel. Hele modellen er beklædt med
Solartex, som er sprøjtemalet med to-komponent aulolak. Den er utrolig stærkt bygget, men sd er
vægten også endt pd 3,8 kg. alt incl. Hvad angdrflyveegenskaber, så er det helt Jantastisk så godt og
stabilt denflyver (jeg har kunfløjet i to år). Min radio erforsynet med dual-rate og med max. udslag
pd rorene, har jeg en fantastisk kunstflyvningsmodel, som ligger fuldt pd højde ned færdige bygge-
sæt. Understellet er lavet af 6 mm slaglfast acryl med dobbeltefjedre, alt er hjentmeloyet, også tnotor-
hjelmen som er fremstillet af en rødkålsspand af plastic.<

AERO.NAI-IT I DANMARX - Det tyske hob-
byfirma aero-naut er blevet repræsenteret i Dan-
mark, idet Maaetoft-DMI har hjemtaget agentu-
ret. Vi har fået tilsendt aero-nauts store hoved-
katalog for 1985 og kan hurtigt konstatere, at
her er meget ai henle for danske modelbyggere.
Som navnet aero-naur diskret antyder, gør fir-
maet i så\el t11'som både - primært til RC na-
turligvis, men i sar.rne:lilg;iing med tlrmaer som
Multipler og Robts. ia: 33:$:i-:: gio:: ræsenr-
lig mere ud af både sn'å --::::lir e::: og 

':r-rå 
line-

stlrede modeller. O_s ::. _:::::=i:,-.: :: i:::lc-
get viser ogrå. a: a3:o--j: ::- ;1:-:::.: i:r:i:
på modelskibsområde:. i:r;: :..=. :: ::::'::::::.-
de tilbehørsprogram nok .ia- r=.ri.: :.-.:::-i.:
hos modelsejlerne.

Inden for fly-områder er der inlcl*::: .'.r-
spændende ting. Den fritfllrende hel'ra-:e. Ål-
model Scirocco ser f.eks. ud til ar kunne ræ:: =rgod konkurrencemodel for dem, som ikke ha:
lyst til at bruge lang tid ved byggebrædtet. Er par
moderne RC-svævere >Phoebus< og >Srratos<
ser indbydende ud - de har begge opbyggede
trævinger.

ll



DANSKER I JAPAN - Axel E. Mortensen
fejrede sammen med sin kone Aase deres fir-
ma Silver Star Models' 25 års jubilæum ved
at tage en tur til Japan for bl.a. at besøge en

af deres store leverandører, modelmotorfa-
brikken OS. På det øverste billede ses Axel i
midten flankeret af fra venstre hr. Ogawa fra
salgsafdelingen, direktør K. Mihara, export-
chef T. Maruki og K. Hirai fra eksportafde-
lingen.

Fra en spæd start med nogle efter euro-
pæisk målestok primitive maskiner har OS
udviklet sig til en hypermoderne fabrik, hvor
næsten alle maskiner styres med robotter og
computere. Hele den nye FP-motorserie
fremstilles på fuldautomatiske maskiner, så-
ledes at en OS FP-motor stort set ikke røres
af menneskehænder, før den havner hos kø-
beren i hobbyforretningen. De store firtakt-
motorer fremstilles dog fortsat i :å små <e-

rier, at det ikke kan betale sig at la\e compu-
terprogrammer til styring al maskinerne til
disse produktioner. Så her er stadig tale om
ægte japansk håndværk ..... og det er vel
heller ikke det ringeste .....

OS-fabrikken laver iøvrigt andet end mo-
delmotorer - de laver modeltog. Ikke elek-
trisk tog, men rigtige, ægte fut-tog med
dampmaskine og alverdens finesser. Axel E.
Mortensen fortæller, at de billigste lokomo-

.1,lle store OS-tttotrtrer prøvekøres, .for de

,forlader-iabrikken. Der rritt ikke kunne rettes
kritik ntod kvaliteten på produkterne.

tivmodeller koster mellem l0 og 15.000 kr.,
mens den dyreste model vil koste ca. 60.000
kr. - netto. Dertil kommer told, transport-
omkostninger, forhandleravance osv. Så det
bliver næppe den store salgsartikel her i lan-
det, men interesserede er naturligvis alligevel
velkomne hos Silver Star Models.

Bog beskyttelsesskjoldet arbejder en computerstyret fræsemaskine med at love stumper til
den nyligt inlroducerede FP-motorserie.

KDA & RC-UNIONEN kan åbenbart ikke blive
enige om RC-unionens kontingent til Aeroklub-
ben. Problemerne er ikke blevet vaesentlig rnin-
dre efter RC-unionens accept af den nye over-
enskomst med KDA i 1984. I overenskomsten
var der nemlig ingen automatisk fastsættelse af
kontingent - det skal fastsættes ved forhand-
ling. Seneste udspil fra RC-unionen er, at man
vil betale fuldt kontingent for 1.000 medlemmer
(å kr. 18,30) plus halvt kontingent for olle med-
lemmer - også de første 1.000. Med de nuvæ-
rende 2.300 medlemmer af unionen giver det et
årligt KDA-kontingent på små 40.000 kr.

Fidusen ved denne form for kontingentbereg-
ning er, at en medlemstilgang ikke er så kostbar i
forholdet til KDA, som hvis man skal betale
fuldt kontingent for alle medlemmer.

OLYMPISK SPORT - Det internationale luft-
sportsforbund FAI er i kontakt med den interna-
tionale olympiske komit6 for at undersøge, om
visse luftsportsgrene kan anerkendes som olym-
piske idrætsgrene. I første række samler interes-

sen sig om faldskærmsspring og drageflyvning,
men FAI's forhandlere glemmer næppe model-
flyverne.

K\IVE:{ PA STRUBEN - DCt vAr, hvad
CIAM Bureau mødet i april måned gav den ju-
goslaviske aeroklub, da man diskuterede det
kommende VM i Livno for fritflyvningsmodel-
ler. Det blev før mødet klart, at jugoslaverne ik-
ke havde tænkt at lade sig repræsentere på Bu-
reau mødet. Først forsøgte man fra FAI at over-
tale jugoslaverne til at komme alligevel - man
sendte breve og telex'er, men fik ikke svar. Ved
mødets start forelå der ingen oplysninger om ar-
rangementet ud over dem, der blev fremlagt i de-
cember ved CIAM Plenar mødet. Og det var
meger lidt.

Efter en telefonsamtale med Srdjan Pelagic -
den jugoslaviske FAl-repræsentant - som ikke
havde afklaret punkter af betydning, var Bureau
mødet stem! for at aflyse VM'et af frygt for en
gentagelse af det skandaløse VM-arrangement i
Burgos 1981. På mødets anden dag kom der
imidlertid et svar fra jugoslaverne: De havde teg-
net bomærke til VM'et, de havde udsendt infor-
mation ir. 2 vedrørende stævnet, og det havde
arrangeret, at et særligt VM-frimærke blev ud-
sendt i forbindelse med VM'et .... Men intet om
de sportslige aspekter ved arrangementet, hvilket
naturligvis var hovedsagen for FAI Bureauet.

Fritfllnønings-komiteens formand Ian Kaynes
sendte derefter et telex til den jugoslaviske aero-
klub om, at hvis de ikke anerkendte ialt seks

krav til arrangementet, så ville det ikke blive
anerkendt som VM. Ca. seks timer senere mod-
tog Bureau-mødet svar om, at alle seks punkter
var accepteret.

Og det betyder at:
l. Perioderne starter kl. 8.00 og varer I time

med l0 min. pause imellem.
2. Mindst en tidtager ved hver pol skal have en

7 x 50 kikkert.
3. Vægte mv. til processing skal have en nøjag-

tighed på mindst 0,2590.
4. Ledsagere og hjælpere må have gratis adgang

til flyvepladsen.
5. Camping-afgiften for ledsagere og hjælpere

for camping på flynrepladsen må max. veere

25 US $ for hele VM-perioden.
6. Billetter til præmieoverrækkelsen skal kunne

købes af deltagere og ledsagere, som ikke be-
taler for kost og logi i deltagergebyret.
Alt tyder således på, at der bliver et VM for

fritflyvende i år ..... Men det holdt hårdt!
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FUTABA CONQUEST - I sidste nummer kun-
ne vi afsløre, at et nyt, billigt PCM-anlæg ra:;:.
vej fra Futaba. Det er P&T-godkendi nu. cg r:
har fået en række yderligere opll'sninge:.

For det første hedder det >Conquesl,. c_: .i.:
>Challenger<. Altså i Danmark og a..c ::.::.
lande, undtagen Japan, hvor cie.- i'r'ri.:r :r-jr-
Challenger.

For det andet er Conquesi-PC\1-::..,-.;;:,
kun et af tre anlæg i samme s:::;. D-:: ::.:::
anlæg er dels et 4-kanals,{\1-l- \11{- =:-=; :;
dels et 6-kanals FM-35 \11-{z a:.=; -.;:,:::
PCM-anlægget er de to a:c:: C.:--,.:-:-..-=_j
forsynet med de \æ)enr:ii.:J .:-:.:..: '-:..:.:-
ner, altså vendbar ser\o::::..-.:. --:..r:i: r: :i
par kanaler og den slag. ;3i:..':::. .-- l: rlrir
har brug for. \len ikl'c' ., :.:;:: -:-:

Til gengæld bliver p:::;::-: ;" C::: -=-:-.-':::;.
særdeles tiltalende. i..r',;: :.:. -:r.:., .r--r. ri,'r.
Claus Damgård :ra F::-:.,::::. :; :---.:..::
iøvrigt. at lørsre .e;-.i:.-._: C,-,-.--,.:.-:.-_: : -':-
ventes klar til ler er;ng -::.: : '-.. ::.-.::.

Conquest PC\1-an1æ3g:: :..: :.-, i - I ':e:.
mikroprocessor. der gire:::-.:;::: -.': -::. .:;-
tigste sikkerheds-lunkr:olr r.j PC\l-::,:;:..r.
nemlig den såkaldte ,,fa.:hc.::-:'-:..::,1: . :r r\:
servoerne går i den sidt:e Lorrei: =r.i:";::; -:r -

restilling ved radioforsrl'rrelser. no:o.!3:\ !Er-.

dog til tomgangsstilling. Dereite: checker nkro-
processoren løbende, om den modiager uic:s:1r-
rede styresignaler - og når dette sker, r'irker al-
ting normalt igen.

LDSTILLING - Linestyringsklubben Sumetra
i Herning har i bededagsferien d. 3.-5. moj delto-
?ei i en større udstilling under mottoet >Levende

Hobbt< i Kongres-Hallen i Herning. I løbet af
udstillingsperioden var der omkring 3.000 besø-

zende;fro oplandet.
Klubben deltog i udstillingen med det formål

ar udbrede kendskabet til netop linestyret mo-
tiel.l'i.r'vning, hvorfor der kun vor udstillet linesty-
rin,lsntodeller samt dele og byggesæt hertil. Byg-
pe-\ættene var udlånt af Leif O. Mortensen Hob-
b),, sont ogsa havde givet ideen til opstillingen,
der viser linestyringens konlrolmetode - se fo-
toet her ved siden af.

I forbindelse med udstillingen var det muligt
for gæsterne at prøve at bygge en simpel gummi-
molormodel til fritflyvning, men >trods dette<
blev der bygget en del under instruktion fra
klubmedlemmer. På det store billede er det Tom
Pedersen, der forøvrigt også fra klubbens side
t'ar leder af udstillingen, sorn giver en af de
tttindste en h.lælpencle hand.

Siiiil tro!:: !Lut\A:a uiilsi!tei bltt €t1 tl:'! til'

;

;

\IODELLFL\G \}TI _ -,.
.-. 'a-t --. - :. tl

:;: ir.:::;: :,-i. ., - :. '-- - -
j:-:' rn _- - :

S:u::T..-.:... ,.- ---- :-:
har pga. :::_:.:.:- :-t,- - - --:
ner i:t lr': r:-. -: : -:: : :

har L-: S:--,:.:: :.. - .-

u!.:.r-..
t^--,r --IUI:IUCI:. --i:-_ =:.:. :: : .:-. :
blevet ersiai::i a-- .:::: : --.:.: :
letlæselige rubrikke: r.i ;.-. j.Er.t:.:.
ret opsætning af ieksre;.

Mens Modellflyg f.-irr hidr.l .-.-:=::: :: :.::
medlemsblad, der blev udsend: ::_ S\1FF-. -
10.000 medlemmer, vil man lremore;:l::.-_:; ::
sende bladet ud i kioskerne, således a: i!ia:- ::
denne kanal kommer i kontakt med n1'e rnaiei-
flyvere og måske hen ad vejen får disse til ar mei-

:a: o.r:la3: megel sior udbredelse - men som
seir iolgeii,e ikke kan skrive sa meget om model-
li1'rdng som et specialblad kan.

:.,-::-- Det lørste nummer af det nye Modellflyg Nytt
\:..: har iået forøget sidetallet til 40 sider, og Ulf Sel-

_ !:-: .la;n fortæller, at det hen ad vejen er tanken at
-;cr ide sidetallet yderligere.

Inreresserede kan abonnere på Modellflyg
\i:: r ed aI indsætte 60,- svenske kroner på post-

-:::o 51 81 65-6, SMFF, 3-600 10 Norrkdping,
Sr:::ge. Hvis man beder posthuset om hjælp til
=: :j1lde et giroindbetalingskort til Sverige, går

::::-.ngen som en leg. Husk at skrive >abonne-
:.::: ,9S,i,, på girokortet.

\ OR-iI\ \IESTER - Den kendte norske fritfly-
. -: l-. i.:,:ger.en er ikke kommet ud af form si-
::--, :.r, :-.--::.:ilcisats ved EM i 1984. I marts må-
::: 1a--.:: :a:.i det norske mesterskab i både FIA
--; F-3 - :.gge kiasser med fuld tid. Det lover
' I i,-:: : --: r.:r: tndsats, når han under 40 grader
:::::::: .:::o.i.kal t11rc VM i Jugoslavien til
a-_:-::,

F
F3A-VM I HOLLAND - Der har hersket en del
forvirring omkring, hvor i verden VM for radio-
styrede kunstflyvningsmodeller skulle afholdes.
Nu ligger det fast, at det bliver i Holland, nær-
mere betegnet i feriebyen Flevohof, ca. 80 krn
nordøst for Amsterdam. Attså ret tæt på Dan-
mark, så der vil forhåbentlig være mange danske
modelfl1vere, der tager til Holland for at over-
være konkurrencen mellem verdens bedste
kunstfl yvningspiloter.

Konkurrencen finder sted fra søndag d. 8. sep-

tember til og med lørdag d. 1,1. september. Kon-
kurrenceflyvningerne vil blire foretaget tirsdag,
onsdag og torsdag med mulighed for udvidelse
til fredag, hvis vejret forhindrer fl1'rning de tre
første dage. På afslutningsdagen, lørdag, bliver
der afholdt et luftshow.

Der er mulighed for at campere nær fllreplad-
sen - det koster for de 7 dage 20 US S pr. per-

son. Man kan også leje en luksusbun-ealo*' (det

hedder de) for 140 US $ i de s1"r dage. Sådan en

rummer mellem fire og seks personer, altængigt
af hvor luksuriøst man vil have det.

Yderligere oplysninger om V\I'et kan fås hos

styringsgruppen for kunstfl-rlningsmodeller un-

der RC-unionen. Kontakt f.eks. formanden, Per
Andreasen, tlf.08-15 74 60.
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CAMBRIA TIL AVIONIC - Det engelske hob-
byfirma Cambria, der for år tilbage blev for-
handlet al den nu hensygnede DHS-kæde, har
efter rekonstruktion af firmaet valgt Avionic
som dansk agent. Frede Vinther fra Avionic har
allerede taget en række af Cambrias modeller
hjem og er klar til at sende dem ud til danske
hobb1. 69 legetøjsforretninger, hvis der er kun-
der. som spørger efter dem.

\fi har haft lejlighed til at gennemse et par
Cambria byggesæt og var faktisk ret imponeret
over materialekvaliteten og forarbejdningen. Vi

har også fået lovning på nogle byggesæt til af-
prøvning og håber derfor snart at vende tilbage
med en grundig omtale af et par af modellerne.

FLERE KANALER - Ubekræftede rygter vil
vide, at der hos P&T er planer om at frigive
yderligere kanaler til RC-hobby. Dels skulle der
være chance for at man frigiver et par kanaler til
aflastning af 27 MHz-kanalerne, og dels at man
udelukkende til RC-både frigiver flere kanaler
på 40 MHz-båndet. RC-unionen er i gang med at
undersøge sagen.

MAAETOFT-DMI FLITIER - Den danske
grossist- og produktionsvirksomhed Maaetoft-
DMI er pr. l. juni fly.ttet fra det indre Randers
ud i et nyt industribyggeri, hvor man først og

fremmest får betydelig bedre plads til lageret,

som i de sidste år har lidt af vokseværk, men
hvor også kontorforholdene er blevet forbedret.
Bl.a. har man fået telex og telefax, hvorved både
ekspedition til kunderne - dvs. hobbyforretnin-
gerne - og bestilling fra leverandørerne skulle
kunne gøres mere effektiv, og det vil for os for-
brugere sige hurtigere.

Den nye adresse er Messingvej 46, 8900 Ran-
ders. Og det er altså her man finder lag?ene for
de følgende mærker: Multiplex, Picco, Minilor-
hobbyværktøj, Solarfilm, aero-naut, DMI med
mere.

PAW 2,5 CONTEST - Den populære PAW
motor er kommet i en ny forbedret udgave i 2,5
cm' udgaven, der ses på fotografiet. Motoren
har fået en rigtig venturi, som er fastgjort med
en lille skrue, som trykker på venturien, så den
f.eks. ved styrt kan dreje å la Oliver, uden at dy-
senålen brækker af den grund. Smart.

Desuden er der blevet lavet lidt om på krum-
tappen, som er blevet forsynet med en rigtig ud-
fræsning i forlængelse af venturien i stedet for
det sædvanlige huggede/borede hul.

Om motoren også yder noget mere, er for in-
der'ærende ikke oplyst, men den er helt sikkert
blevet betydelig mere brugervenlig.

LDVIDET HOBBY-UDVALG - RC-unionens
bestyrelse har besluttet at udvide sit Hobby-ud-
valg fra tre:il fire personer, således at der frem-
orer vil \ære ro medlemmer med bolig vest for
Storebælt og to øst for Storebælt. Baggrunden
for udridelsen e;. ar man gerne vil kunne udvide
tilbuddene til hobt'1-piloterne - f.eks. afholde
flere hobbl tl1r er-ai.aig:m:nier i stil med pilor
mødet >iRC pilo: ri, : D:agor d. 2,1. februar.
Det er foreløbig p,a:riagr. a: a:r :kal afholdes et

lignende arrangerneni : ie'l:.;:: 19S6. men man
vil Også gerne lar e iii:r a:e;-:; :::_: anc:e steder i

landet.
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Utallige danske modell-1)'\'!-re har i årenes

løb haft glæde af Hennings utrolige hjælp-
somhed og gode humør - og da det normalt
er totalt håbløst at forsøge at gøre gengæld
ved at hjælpe Henning med et eller andet -
han klarer det meste bedre uden hjælp - så

var der jo nogle stykker, som mente, at en lil-
le fest i anledning af fødselsdagen ville være
en passende måde at vise taknemmelighen-
den på.

Erik Nienstædt, der studerede til ingeniør
sammen med Henning, holder festtalen ....

Et godt surpri-.c part) star og falder med,

onr dc: llkkes at undga. at hovedpersonen

or;3,cer no_cel. o,gsa på dette område levede
Hr'i;.t:i-i srp :il rores bedste forventninger.
H::. :l:,. :.1:ii en lodret løgn lokket ud til
T:e.:l:a. Kosier. hror hele selskabet på ca. 40

F3riuritii I a: ior:amie t - og blev på det

n.rrm3sie r],i:ei. da han pludselig befandt sig

som midtpunkt ior en tlok fjollede fødsels-
dagsgæsters jubel.

Næste chok kom, da han blev præsenteret

for sin fødselsdagsgave - en banjo pakket
ind i en modelkasse (lavet af Hugo Ernst).
Henning er engang kommet til at afsløre, at
han gerne ville kunne spille på banjo - nu
har han fået instrumentet, hvilket må være

første forudsætning .....

Henning Nyhegn har efter at orerraskelsen
har lagl sig, fundet grimassen, der passer.



RC-svæveflyve-VM i Australien
Det 5. verdensmesterskab i klqsse F3B måtte
ffioldes uden dansk deltagelse

For 5. gang er der afholdt \'\l i
RC svæveflyvning klasse F3B.
denne gang 13.-20. april i
Australiens ørken og uden dan:i
deltagelse.
Peter Blommaart, Belgien. ha:
sendt Modelflyve \1-r en rappon
fra down under. som Prebei-l
Nørholm bringer r.idere med iri
hånd.

Nu vidste jeg, at Peter Blomnaa:; siu^ie ii1
Australien for at bestride er job son _lu:)-
medlem, så jeg hviskede ham i ører icr ai-
rejsen: Modelflyve Nyt's lcesere ville blie
lykkelige, hvis .... Få dage efter sidste lan-
ding lød der så et brag i postkassen - i
halvkiloklassen - og med det meste al et
halvt ark kængurufrimærker på. Pøsser
mig fint, stod der. Min bagage er alligevel
ovemægtig, så her er alt mit papir. Jeg reg-
ner med at finde det hele i min postkosse,
når jeg lige har afsluttet en mdneds ferie
blandt disse herlige mennesker.

Du kan rærc sanske rolig, Peter.
Peter fik ogsa rid tii nogle personlige

kommentarer: Deite'.erdensntesterskab
burde ski_fte nu,,r; i:-' l'.\l : '-iriendship<,
dette UOverSæl:C.::: :::. ,:::: C', .:r'lC:l:

bet startede dagen efter alslutningen af de
verdensberømte vinhøst-festligheder i Syd-
australien, der har sin geografiske kerne
tæt ved flyvepladsen i Waikerie, hvor det
hele foregik.

Flyveresultater
- i dansk efterårsvejr
Men vejret var fint nok til flyvning. Trods
en del vind og regn ligger flertallet af ter-
mikflyvningerne på de 6 minutter max.
+ / - 5 sek., og der var nu 15 hastigheds-
flyvninger under de magiske 20 sek. Klaus
Bluemler, Tyskiand, satte ny uofficiel re-
kord med 18,88 sek. Sidst var der bare dn

flyvning under 20 sek.
I distanceopgaven var man rent til grin,

hvis man ikke lik fuldt hus med 12 ben. I 3.

runde leder man helt ned til 24. pladsen

blandt de 40 deltagere for at finde den før-
ste med 1l ben, og derefter følger en stribe
l2'ere igen. I 7. og sidste runde, hvor 37

deltagere ikke havde givet op, måtte tre
nøjes med 7 ben, to fik l0 ben, og resten fik
luldt hus. Denne opgave er nu i VM sam-

menhæng alt for let, og det er lidt trist, at
den regeljustering, som FAI allerede har
besluttet, først kan træde i kraft fra 1988

sæsonen grundet FAI's langsommelige re-
gelændrings procedure. Tiden og udviklin-
gen løber langt hurtigere.

Ralf Decker, Tyskland, gjorde det igen,
som det sL'-\ i resultatcrne. Men modsat i
E:-g.:::. l-.i..r ran 1a i spiCsen hele ugen, så
'.:: ::: - \-.:::^:e : hans allersidste al 21

travlt mei :: i::,=,-.:.. tt-.:.':-
En lin_; urr iit:: ..: -: I _- - -

blæser:C: r\_i r.;:..ii :- - - --

sterskabet, mest 15-l8o C, kun allersidste
dag kom temperaturen op på 20 grader.
Dr'i si:rr i grel kontrast til forventningerne,
-:;: -:.::,,.:els!'n iO: cn ,\tOr del bestod ai
----::--::..:.:i::::- :: .::-.: b:.\:ir.'1..' fi

- ---- --.-1.- ..' --.-:--

:.-.-.-.:. :3: r:agie ham lra en 5. plads

--: ;: i::c3irsmesrerpodiet igen. Det var en
r:eger heldig udgang, skriver Peter. Ralf
-r7øj sont han skulle ..., som det passer sig

for en mester. Og Ralf er grundet sit gemyt-
lige og hjælpsomme væsen hver gang en
populær mester. Men se hvor tæt de 5 før-
ste ligger. Der må have været en utroligt
spændende slutspurt.

Jeg kan ikke læse i Feters notater, om
Ralf benyttede sin nye Tele-F med teleskop-
vinger (se Modelflyve Nyt 2/85) til mester-
skabet, men jeg kan se, at han demonstre-
rede dens utrolige flyveegenskaber under
opvisningen bagefter, hvor også to aborigi-
nals (indfødte australnegre på dansk) de-

monstrerede boomerang-flyvning af høje-
ste klasse. Det er jo også fin modelflyve-
sport.

At Ralf kom så vidt med sin Tele-F, er i
sig selv utroligt, idet byggeholdet først star-

forlsætles næste side

Dave Worral fra England endte po
andenpladsen med sin >Q Plus<.
Billedet har vi hentet fra det store.franske
modelflyvet idssk r ift Mode le Ma gazi ne.

v?
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Peter Blommaart. Foto: Preben Nørholm.
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Ralf Decker med Tele-F ved opvisningen efter
VM. Foto fra Modele Magazine.

tede på støbeformene mellem jul og nytår,
hvis man skal tro engelske kilder.

England bedste nation
At Englands hold rykkede fra andenplad-
sen på hjemmebane heit op på sejrsskamlen
må have været utroligt populært. I Eng-
land for to år siden havde auslralierne iak-
tisk mere hjemmebane end r'ærtslant.,is
hold pga. det meget line forhold de ro lan-
de imellem siden koloniens løsrivelse i 1901.
Den engelske sejr sk1'ldes o-eså. at Ralf Dec-
ker denne gang ikke deltog på det tyske
landshold, men som forsvarende verdens-
mester. lIen det skyldes naturligvis i højere
grad indsatsen lra f.eks. Stuart Blanchard,
en af Englands unge fremstormende vidun-
dersønner. Vi bringer her en skitse over
hans VM model Calypso 6 med tak til The
White Sheet, medlemsblad for White Sheet
R/C Soaring Club, red. Sean Walbank.

Uddrag af Stuart's egne kommentarer til
Calypso 6: Bemærk vingernes knæk (ører-
ne), som Stuart siger gør det lettere at flyve
rent i kurver. Ellers lægger man mærke til
den forholdsvis korte hale og det lille hale-
plan - 8,590. Det hænger sammen med det
næsten trykcenterfaste klassiske Eppler 374
profil i vingen.

Hvornår var det nu, det profil vandt
Nordisk Mesterskab i F3B? - Det var
197 4, 197 5, 197 6 og 1977 ! Stuart flyver med
tyngdepunktet 36Vo fra forkanten, og han
siger, den er overordentlig livlig og samti-
digt kommer ind til landing med høj næse
med meget godmodige tip-stall tendenser. I
februar havde Stuart to stk. færdige, men
ikke helt gennemtestet (landsholdstræning
var først i midten af marts), men han mente
allerede at kunne sige, at haleplanet stadig
kan tåle yderligere reduktion.

Calypso 6 er Stuart's hidtil mest støjsva-
ge F3B model, men det siger mere om per-
fekt bygning og profilnøjagtighed end selve
designet. Men interessant er, at man stadig
kan blive mester med forrige årtis profiler
uden flaps eller variabelt tyngdepunkt, når
man vei at mærke bruger tænkeren til at
kombinere den enkle teknik optimalt.

I de 5 af 7 runder i Australien landede
Stuart perfekt, mens de øvrige var drop på
6 og 7 meter. Det kostede ham verdensme-
stertitlen. Et Vildt gæt fra min side, men på
baggrund af stor E-37-1 erfaring: Stuart
praler for højt af tip-stall egenskaberne og

bør forsøge med t-vngdepunktei på 35Øo og
lægge 1t/z Iomrte til haleplanet eller evt.
eksperimentere med svagt negativi bærende
haleplan. Hans egen lorklaring kan vi læse
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i R/C Model World, når han kommer hjem
fra Australien.

Vi må med igen
Med 40 deltagere fra 15 lande blev det et lil-
le VM. Hertil kommer 62 holdledere, sup-
portere og pressefolk samt 67 officials fra
Perth og Brisbane og alle mulige steder der-
imellem i alle Australiens 6 delstater. Selv-
om Australien er knap 200 gange større end
Danmark, er befolkningen blot 3t/z gange

vores, så alle mand var kaldt til hjælp. At
der kun blev 40, har naturligvis sine årsa-
ger. Skandinavien er åbenbart letydeligt
fattigere end f.eks. Italien.

Inden vi i tankerne sender en tak til Bel-
gien, skal vi iige have Peter Blommaart's
sidste sæ:ning med: Dønskere, se at blive
klar til .\[unchen 1987.'

Siuart Blanchards >Calypso 6< i el sving ved
l'lI, ht'or Modele MagaTine's fotograf

fastholdt den.

w"
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Individuel Ie result ate r
l. RalfDecker, Tyskland ......... 17.415
2. David Worral, England ........ 17.392
3. Karl Wasner jr. Østrig ......... 11.,15-?

4, Stuart Blanchard, England ... l-.29:
5. Reinhard Liese, Tyskland ..... l -.2,q-+

6. Heinrich Fischer, Tyskland ... 16.%:
7. CiintherÆchholzer, Øsrrig ... 16.9J2
8. Klaus Bluemler, T-vskland ..... 16.816
8. Phillip Bird, Australien ........ 16.816

10. David Dyer, England........... 16.693
ll. SteveNeu, USA ................. 16.633
12. Michael O. Reilll', .å,usrralien 16.548
13. Michael Reagan, LS.A, ......... 16.538
14. Gregory Dale, Ausrralien ..... 16.507
15. Samuele Villani, Italien ........ 16.399
16. Andreas Meissl, Østrig ......... 16.317
17. Franco Givone, Italien ......... 16.288
18. Marco Lorenzoni, Italien ..... 16.158
19. Michael Bame, USA ............ 15.944
20. Bo Wang, Kina .................. 15.817

- og eneste nordiske deltager:
26. Tommi Kinnunen, Sverige ....14.952

Holdresultater
1. England .......51.377
2. Tyskland ......51.066
3. Østrig ..........50.613
4. Australien ....49.870
5. USA.......... ..49.115
6. Italien ...........{8.816
7. Frankrig ........16.19-r
8. Kina.......... ...{5.6-r:
9. Japan ........-.1J.lJ-

10. Belgien ........41.:l-1
ll. Canada ........41.1:1
12. Argentina .....38.098
Der var desuden en enkeh deltager fra
Sverige, Nerr Zealand og r'lerico.

Stop press!
Vi har efter deadline modtaget et fyldigt VM-re-
ferat igennem det franske Modele Magazine,
hvor vi også har lånt et par billeder. Afslutnin-
gen på VM var noget nær det mest nervepirrende
spændende, man kan forestille sig. Her i kort re-
ferat:

Før den afsluttende hastighedsflyvning lå 5 pi-
loter med vinderchancer. David Worral, der
havde ligget i spidsen igennem de sidste runder,
var en af de sidst startende i sidste speed, så
spændingen kunne holdes ved lige indtil konkur-
rencen var slut.

Ralf Decker lavede en pert'ekr srarr - stor
højde, første tur-retur på kun 8 sek. og en samler
tid på 19 sek. Det lagde pres på David \\'or:al.
der >bare< skulle flyve sin speed på 21 sek. :o: a:
bevare førstepladsen. Og Reinhard Lise siulie
flyve 19,5 sek. for at komme over Decker.

Liese starter først, og prøver at finde termik
for at få max. højde til speed-opgaven. Det mis-
lykkes, så han tager et n).t forsøg for at få mari-
mal udgangshøjde. Men undervejs i højstarten
går der flutter i krængerorene og modellen styr-
ter i jorden.

Så bliver det Worral's tur. I første forsøg er
han ikke tilfreds med udgangshøjden og beslut-
ter at tage en omstart. Ned med modellen og af-
sted en gang til med god udgangshøjde, omend
ikke så god som Deckers. Men nu er nerverne på
højkant, og David får ikke fart nok i sin model

- han flyver speed'en på22,5 sek. - hans dår-
ligste tid under konkurrencen. Dermed må han
nøjes med at klemme sig ind på andenpladsen
mellem Ralf Decker og Karl Wasner.

Samsølejren
19.-20. april 1985
Bjergsted Ungdomsskole har de sidste tre
år afholdt modelflyvningskursus på Samsø.
lled den indvundne erfaring har vi så i år
inviteret Dragsholm Ungdomsskole, Svin-
ninge Ungdomsskole og Tornved Ung-
domsskole. Dette skulle give lidt bedre øko-
nomi på kørsels-udgifterne.

Vi havde lejet en bus med fører for alle
tre dage. Fredag var der opsamling fra de
forskellige skoler. Klokken 17.55 sejlede
færgen fra Kalundborg mod Samsø med 33

deltagere plus en bus, der var fyldt til bri-
stepunktet med modelfly (20 Cikada, 2
Blue Phønix, 2 Riser, Lærken, Grokker,
Filius, 2 Plus 3, Charter, QB 15).

Indkvarteringen fandt sted på Sælvig-
bugtens Camping. Der var værelser og hyt-
ter, fælles samlingssal/arbejdssal og spise-
rum. Hvad mere kan man ønske sig? Jo -godt vejr. Vejrudsigten for lørdag okklu-
sion med vindstyrke fra 20-25 knob i stød
op til 40 knob, front på vej henad eftermid-
dagen og derved tiltagende vind og lidt
regn, r'indretning sydiest. \'i startede de-
monstrationen al skræntflI ning. Carlo
var guide. tand: ei egne: s:ei cå r:.:side::
ai øen. \re1s Lei:ilz Ea'. her e;r r irkelig god
ienons:ra:ioil på skræn'.reknikken ruI.
loop og neillning i t-inesre sril.

\lidt på dagen begav vi os mod Isseho-
ved, efterladende dem der havde modeller
til skræntflyvning i stærk blæst. Vi fandt et
sted til trimflyvning, hvilket var vanskeligt
på grund af turbulent luft. Nogle havde
heldet med sig og fløj flere hundrede meter
på et håndkast, andre havarerede, Michael
endda inden vi nåede frem til stedet.

Hen sidst på dagen gik turen til Carlos
private modelflyveplads. Der blev afprøvet
nogle motormodeller. Et par RC svævere
blev trimmet til den hårde blæst. Den ene
(Svinninge Ungdomsskole) blev af den

Preben Graves på redningsaktion efter RC-
svæveren, der var faldet i vandet.

stærke blæst tvunget ud i en lor nærli-egen-

de mose. Alle muligheder for redning blev
diskuiere: og piø\'et. men til sidst, da regn-
r e-irei sarre ind. måtte Preben (piloten) smi-
ie :ø,iel og s\'ømme ud og hente den. Sul-
le*srænsen lar nået hos nogle, så vi tog
hjem og spiste. Flere elever syntes, at sov-
sen var tam, men smagsløgene er jo ikke,
hvad de har været efter et par poser franske
kartofler med peanuts som dessert.

Efter aftensmaden var der debriefing i
samlingssalen. Preben holdt en lille tale for
vinderne, inden de fik overrakt de fine ting
fra Transmerc. Der var lim til de uheldige,
timer til de heldige, og en masse dimser til
de flittige. Til slut en tak til Søren (Charly),
som havde taget fri fra arbejde og deltog
for egen regning som instruktør og hjæl-
per.

Søndag morgen - klart med sol, svag til
frisk vind i løbet af dagen. Alle tiders vejr.
Vi pakkede bussen, og herefter gik turen til
Issehoved, hvor alle straks begyndte at
flyve. RC-svæverne blev fløjet flittigt, først
med håndkast, senere med gummitov. Der
var flere elever, der prøvede termikflyvning
på ca. 10-15 minutters varighed. De frit-
flyvende havde lidt rigelig vind, så efter et
par højstarter med ca. 10 meter line gik
man o\.er til håndkast fra en lille bakke.
Det gar ilere lange flp'ninger og løbeture.

\-inie:ens lange og for nogle triste arbej-
le 

":sre srg rirkelig at give bonus i det gode
r e_ir- Det blev også udnyttet til sidste minut.

Træire og tilfredse med turen drog vi
mod Kolby Kås. Efter ombordkørsel be-
glndte de flittige elever at reparere fly nede
i salonerne, mens andre spillede poker
(uden strip).

Bjørn forsøgte at sælge sin gamle model,
dog uden held. Der blev også diskuteret
næste års modelprojekt osv.

Efter en sådan tur forstår man bedre,
hvorfor man tyve år efter det første bygge-
sæt plus et halvt hundrede andre, stadig
render rundt og Dleger( med modelfly.

Benny og Preben Graves
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Foto: Benny Furbo

Mitsubishi Zero skalamodel
Henning Lauritzens linestyrede profilskala-
model af den japanske 2. verdenskrig jager

Henning Lauritzen har i
efterhånden mange år beskæftiget
sig noget med skalalignende
modeller, som har været til
fornøjelse for både ham selv og
andre. Her fortæller han om sin
seneste model, Zero.

At en model er profil-skala betyder, at det
er en fladkropsmodel med kroppens lorm
udskåret så nøjagtigt som muligt efter for-
men på et rigtigt fly. Vinger og halaplan
skal også være i skala. Desuden skal model-
len være bemalet som forbilledet. Den
simpleste lorm for profilskalamodeller er
de små modeller til Cox Babe Bee, hvor bå-
de krop og vinger er simple balsaplader.
Rigtigt bemalet ser de utroligt godt ud. De
findes som byggesæt fra det amerikanske
firma Sterling, men jeg tror ikke de for-
handles i Danmark.

Polflyverne bruger i øvrigt nogle lignen-
de modeller.

En anden type profilskalamodeller er
Good-Year racerne, der iiølge reglerne skal
være modeller i skala 1:8 af racerfly af For-
mula I klassen (tidligere kaldet Good-Year
klassen, fordi firmaet Good-Year var spon-
sor ved de første stævner). På disse model-
ler er vingen også af massiv balsa, men pud-
set i profil. Cl-unionen sælger tegning til
en model, der hedder Lil' Quickie. Des-
uden findes byggesæt til Shoestring og Bus-
ter fra SIG. Desværre glemmer racerfolke-
ne det med bemalingen; jeg har indtil nu
kun set 6n Good-Year model med korrekt
bemaling.

r8

Vil man flyve kunstflyvning - stunt -
må man have en vinge med mere løftekraft,
derfor har profilskala stuntere opbyggede
vinger med lister og ribber. Man kan natur-
ligvis også bygge en model med skumvin-
ger.

Af byggesæt findes fra firmaet SIG en
meget god model, Akromaster, for 2,5 cm'
motor. Jeg har set mange af dem, men ikke
€n eneste med korrekt bemaling (heller ikke
min egen). Unionen har en tegning til Fok-
ker D VII for 6 cm3 motor, og nu kommer
så Zero for 2,5 cm3 motor.

Lidt mere om Mitsubishi Zero
Den japanske flådes olficielle typebetegnel-
se for den nye jagertype fra firmaet Mitsu-
bishi var >Hangarskibsbaseret jager type
0<. Nullet skyldtes, at flyet fløj første gang
i 1940, som er år 2600 efter den japanske
kalender, og ny flytyper opkaldtes efter de
to sidste cifre i årstallet. Betegnelsen A6M2
blev også brugt.

De første Zero-fly blev brugt i krigen
mod Kina. Amerikanske efterretningsfolk
rapporterede hjem om en ny japansk jager,
der i ydeevne overgik alt hidtil kendt, men
ingen tog rapporterne alvorligt. Man mente
nemlig, at Japans flyveindustri kun kunne
lave dårlige kopier af europæiske og ameri-
kanske fly. I december l94l kom det derfor
som et chok for de allierede, at de næsten
intet kunne stille op mod de japanske fly-
angreb. I Stillehavskrigens første måneder
var Zero'en nærmest uovervindelig - den
var hurtig, meget manøvredygtig og havde
stor rækkevidde.

Zero'en lorblev flådens standardjager

gennem hele krigen. Dens overlegenhed
svandt ind efterhånden som de allierede
indførte nye og bedre flytyper. I de sidste
måneder blev mange brugt som kamikatze-
bomber.

Bygning af modellen
Tegningen af vingen tapes på byggebræd-
tet. En hovedbjælke lægges på plads og
holdes med knappenåle. I for- og bagkants-
listerne skæres I mm dybe hak, hvor rib-
berne skal være. Listerne pudses ikke i pro-
fil endnu, men fæstes over tegningen, klod-
set op til ret højde. Ribberne limes på,
hvorefter den øverste hovedbjælke monte-
res. Nu kan trekantsfundamentet limes på
plads, og når limen er tør, monteres trekant
med udføringswire og stødstang. Jeg har
brugt cykelegre som stødstænger. Vingens
midte beklædes med 1,5 mm balsa mellem
de to yderste ribber R2 med årerne i vingens
længderetning. Vingetipperne monteres,
husk 20 g tipvægt. For- og bagkant pudses i
profil, hvorefter vingen beklædes. Flaps
kan også installeres nu.

Inden du skærer kroppen ud, skal du hu-



rrn0
konstnuktion,

Henning Louritzen

ske, at alstanden rneii:r. =!-:..:ti=.i.;:::
skal passe til din mo:o: r::;:::.;-::=..;: :..
OS IvIAX 15). Benæ:k. a: ce: :ii.: 'i.=:;.
ud til vingen endnu. \Io'.orb-æ.i::l: -::-:.
i kroppen og de to kr1'dsfinerspiaie:. er;å
hver side af kroppen.

Når det er gennemtørt, afmærkes vin-
gens og haleplanets plads på kropssiden og
udskæres med løvsav. Vingen limes på
plads, helst med epoxy, og det lille stykke
af kroppen sættes på plads igen på undersi-
den. Samme procedure med haleplanet.
Husk at checke, at alt er i ret vinkel.

Understellet holdes på plads dels med
bindinger gennem huller i begge motor-
bjælker, dels med understelsstøtten. Denne
bukkes som vist på tegningen, stikkes gen-
nem et hul i kroppen og bukkes ned paral-
lelt med understelsbenet. Der bevikles med
tyndt kobbertrad og loddes.

Nu kan profilstikkerne hen over næsen,
cockpittet og ry'_rproirlen limes på. Alle
kanter alrundes rnei sandpaDir. Halefinne
og sideror monteres. Husk j nrn udadtræk
på sideroret. For ar få s:luCel: Droii rig-
tigt, behøver man at lave ce :c t:i.':gltin-

ge: pa ulde:siden. Hele maskinen dopes og
:-a:;s. ::l ce: ::r cen ønskede overflade-
:---..- :.-: .:-:.---: :::::--lg.

Bemaling
n^ :-- - t-_-_.- -. - i-_Ud U:.- .\!--:\.: -:---:.-.._- -.':'.:-._- ---
protllskaia;:o:s...:::. r:.: :. -: ..tr. r:.
hvordan Zero'en r ar r.a.::. S:;.-.::::-:;-
malingen ved krigens begl'ndelse rar: He^:
maskinen lysegrå, sort motorkappe og røde
sole. Desuden kunne der være kulørte bånd
om bagkroppen, som angav pilotens funk-
tion i enheden. På finnen fandtes en kom-
bination af tal og bogstaver i sort. Så længe
japanerne var den angribende part, var
denne bemaling udmærket, men da de se-

nere kom i defensiven, fik de brug for ca-
mouflagebemaling. Dette blev i starten
gjort ved at overmale flyets overside med
grØnne klatter. Senere blev hele oversiden
grøn med lysegrå underside som standard-
bemaling. Den sorte motorkappe blev be-
varet. Træningsfly var orange, hvor de

operative var lysegrå, ellers er udviklingen
den samme.

For at finde en korrekt bemaling til mo-

){-8s

dellen må man studere lidt i bøger og blade.
Jeg kan anbefale to hæfter: Profile Publi-
cations nr. 129 og Aircam Aviation Series

nr. 16. Begge har et væld af fotos samt af-
::iclinge: i farver.

Slutmontering
J;i:l ::::i ll:rl.:\:: \3n:e mgd mOnte-

:::g a: ---c:: -rS >:.':s:æ:Se: :il r-rodellen er

nalei :æ:c;g.,I:,s :a: -c:':g: ;liteiegre som
stødstænger m:d kronn:u:ie: ;o: -u.terine.
Styretøjet skal justeres, så tlaps og nøjde-
ror står neutralt samtidigt og har lige meget
udslag til begge sider. Ved fuldt udslag 45'
på roret og 30' på flapsene.

Tanken er monteret mellem fire kroge,
der er sømmet ind i kropssiden og fasthol-
des med gummibånd. En spinner pa ca. 35

mm er den rigtige størrelse.
God fornøjelse!

Cl-unionen hor tegning til Zero ifuld slørrelse.

Bestilling foretages ved at indsætte kr. 20,- på gi-
ro 5 20 87 69, CL-unionen, Solitudevej 1,4.th,
2200 Kbh. N. Husk at skrive >Tegning til Zero<<

på kuponen til tnodtageren.
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Nickel-cadmium batterier til elektro-modeller
Afspænd dine akkuer ved at afløde dem på den rigtige måde .....
I anden artikel om nickel- Fig. z

cadmium celler til brug især til
elektrofly beskæftiger Bertel
Tangø sig især med problemerne
omkring afladning af cellerne.
Første artikel blev bragt i
Modelflyve Nyt nr. 2/85.

r.35
I

r30

Et nickel-cadmium batteri er en robust og
pålidelig strømkilde. Den kan genoplades i
hundredevis ai gange og er karakteriseret
ved at kunne arbejde under de barskeste
forhold såsom høje - og lave - tempera-
turer samt afladninger mange gange den
opgivne kapacitet.

Den kan tåle langsom opladning med
overladning i timevis uden at tage skade
samt hurtigopladning i størrelsesordenen
en halv time, evt. endnu kortere tid (se ar-
tiklen i nr. 2/85\. Den er enhver anden
strømkilde overlegen og en forudsætning
for at kunne foretage elektroflyvning. Jeg
taler her vel at mærke om et batteri af sin-
tercelle typen, som er i besiddelse ai disse
egenskaber takket være sin specielle opbyg-
ning.

Jeg vil i denne artikel mest beskæftige
mig med afladning, altså brug (fl1.'vning).
De egenskaber ved batteriet, der pårirkes
ved brugen er kapaciteten og spcendinzen.
Eller med andre ord: Hvor mang: mi;-ru'.le:
man kan flyve med hvor stor kraft (læs:
propelomdrej ninger).

Kapacitet og spænding påvirkes af ne-
dennævnte faktorer:

1. Afladegraden
2. Temperaturen
3. Batteriets alder og >historie<.

Afladegraden
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Når jeg angiver afladegraden først, er det Strømforbruget er altså den store tyve-
ikke uden grund. Afladegraden angives i knægt af kapacitet og derigennem flyvetid
>>C<, som jeg tidligere har været inde på, og overskygger langt de andre faktarer, der
og er et udtryk for, hvor meget batteriet be- influerer på batteriet. Det er imidlertid ikke
lastes, altså hvor stor en strøm, der går gen- alene kapaciteten, der påvirkes, spændin-
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nem batteriet (og dermed iøvrigt også igen-
nem motoren). En afladning på 10-15 C -
dvs. lor et 1200 mAh's batteri 12-18 ampere

- linder ofte .rcc. i hrert lalc i koirere
iiis:ur: t:.eks. I n:.lr: aj _:::_ii':. ;.le: .:g-
: i : J.i r. H', .- : - : : : : J : :. :. : l. : j : 

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

pår irker karac::e;e;l :r:;::gå: a:.:1.:. j. \Ia:
kan f.eks. se. at red en ai'laining pa 10 C
bliver kapaciteten (angivet ril lenstre) kun
meliem 70 og 8090 af den kapacitet, der er
til rådighed ved en afladning på I C (1200

mA ved et 1200 mAh batteri). Til gengæld
bliver kapaciteten noget større ved lavere
C-værdier, hvilket desværre ikke har nogen
betydning til vort brug.

50?50
PACITET I PROCENT

gen gør det også.
Fig. 2 i'iser spændingerne ved forskellige

C-r'ærCier. Det er narnlig kurverne over l0
og 5 C. der inieresserer (temperaturerne
.xa- reg konme tilbage til).

Der s::plede linie ved 1,0 volt betyder for
:.eiiroi1leren, at her begynder kraften
(.9æncing :x strømstyrke) at blive mærk-
ba:t iouinget - tænk på landing! - ved
r'ærdien 0,85 rolt er der stort set ikke mere
kraft at fl1ve på - land!

Kapacitet og spænding er nøje forbund-
ne størrelser, og man kan egentlig ikke tale
om det ene, uden også at tage det andet
med. Kapaciteten skal ses i sammenhæng
med det brug, man gør af batteriet: Selvom
der ikke er mere kraft i batteriet til at drive
modellen frem ved den enkelte celles spaen-

ding på de nævnte 0,85 volt, ville man alli-
gevel have en betydelig kapacitet tilbage,
hvis man forestillede sig et nedsat strømfor-
brug (fremgår ikke af illustrationen). At vi
så ikke kan bruge denne kapacitet til noget,
er en anden snak, jeg nævner det blot for at
belyse spørgsmålet kapacitet/spænding.

Restudladning
Hvis man oplader >på tid< (altså f.eks. 30
min. ved 2,4 A), kan det være en fordel at
restaflade batteriet for at slippe af med den
nævnte overskl'dende kapacitet (man kan
jo også af lorskellige grunde være landet
>lør tiden<). En sikker metode til restud-
ladning består i at belaste batteriet med et
forbru*e på 3-4 C, hvis det f.eks. drejer sig
om 8-i0 celler 1200 mAh, serieforbundne,
er forlygtepæren til en bil passende. Samti-
di-e måles spændingen (voltmeter), og når
man når ned på 0,8-0,9 volt pr. celle, afbry-
des restudladningen, og man har nu et sik-

\
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kert niveau at starte sin hurtigopladning
fra.

Det kan ske, at en eller flere celler i et
batteri mister spændingen eller måske lige-
frem polvender pga. for kraftig afladning
eller fordi den eller de pågældende celler
har en svaghed på dette punkt, selvom de
måske ellers fungerer udmærket. Hvis man
kommer i denne uheldige situation, må
man ved hjælp af et voltmeter lokalisere
cellen (-erne) og bringe dem >på fode< igen
ved at give dem kortvarige strømstød af
mindst hurtigopladning-styrke (f.eks. 2,4
A), eller sekundkorte strømstød med større
strømme, indtil cellen (-erne) får sine 1,25
volt tilbage, hvilket iøvrigt mange gange

sker lige pludselig, som en dør, der springer
op.

Temperaturpåvirknin gen
Den næste faktor, der pår'irke: at-ladeforlø-
bet, er temperaturen. Det ideeile :en!3ra-
turområde, sårel når det cre':: s:: ..:: ..:-
som afladning, ligger melien: -< g-r! :-<' C.
Det betyder dog ikke. a: n:an 3: i::\::::
fra at anvende sine batterier uC ore: c::::
område, men der må regnes med ei rninore
tab både al kapacitet og spændin-e. \Iin er-
faring er dog, at man ikke behøver at tage
dette tab så tungt, fordi det i reglen så langt
overskygges af afladningsgraden. Jo højere
denne er (10-15 C), jo mindre betyder tem-
peraturen, fordi tabet i forvejen som nævnt
er ret stort.

Et sidespring, når vi nu er inde på tempe-
raturpåvirkningen: >>Temperaturen er
(blandt andre ting) også skyld i, at man ik-
ke med nogen brugbar nøjagtighed kan må-
le sig frem til, hvor megen kapacitet der er
tilbage i et batteri, i hvert lald ikke ved at
måle batterispændingen i ubelastet tilstand.
Frg. 3 viser nogle eksempler herpå lor en
enkelt ceile sammenhold: med kapaciteten
ved forskeilige leir93:a:ufe:. Den jærnlig:
tilbageiendend: c:.i-":.-:. --:--- i:::: ::::
ril jeg ikke dei:a_se -. :;:- ;: :;-.;: i . - .=--
lig relevanr :or C-, t:::::.:: :.. ..:r.:::. .. .-
ning. \Ian kan mu.l:',-.:::: :..::: '. :.
batteris restkapaci:el. :::s =:.-- :::=:-;.:
en spændingsmåling, rnens ba::::.;: :: -:-
der belastning (sammenlign m:i :-';--l:.,-

Fig. 3 1.30
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ringsanlæggets sender). For mig at se er der
imidlertid kun to tilstande for et drivbatte-
ri, når undtages afladeforløbet under flyv-
ning, nemlig helt opladet eller helt afladet.
Det er i reglen nemt at konstatere den sidste
tilstand, om ikke andet så ved at foretage
den lørnævnte restudladning. Den første
tilstand kan være vanskeligere at bedøm-
me, men når man går i luften, må man ikke
r'ære den mindste smule i tvivl om, at batte-
riet er helt opladet. Det er ikke spændende
at stå med livet i hænderne, fordi kraften i
batteriet lige så stille ebber ud få sekunder
efter >take olf<, fordi det viser sig, at bat-
teriet kun tilsyneladende var opladet. For
at kunne holde styr på ladetilstanden af si-
ne batterier bør man nummerere og,/eller
anbringe dem på en særlig måde i sin start-
kasse, eller hvad man nu har, f.eks. med
ledningerne vendende en bestemt vej.

Strømforbruget varmer altid batteriet
op. Jo større forbrug, desto større opvarm-
::::g. Tenreraiuritlgnirgen kan megei re1

-r:; I t C ...-: :.--.. lL;l- rl .,'.:.-:: :::-
-:-:::-a-.:._:. -,.. :' -,- -:--.,:--:r:-

-i _---._ -: - .-_ --
-:-a--,. E:-::- -3--:--:-: ------å--:- --- 3-

-----i ---.- \r-, .-:--- ^ --\L-'----=:, --.;* .a_.-.:-_. r'--:--;-- -i- .=-:

iur:Sir.3i ::.:: :::::.a::.':.r:.-..::. .:-:::C=
der bør r'ære så god placis omkrin-q ciei.
som det nu engang er muligr. Efterhånden
som man flyver, kan det ikke undgås, at
der opbygges varme i batteriet. Når den
udendørs temperatur ligger på, skal vi sige

l0' C og derunder, er denne varmeudvik-
ling næppe noget problem. Men ved højere
temperaturer, f.eks. på en varm sommer-
dag, når varmegraderne kommer op i nær-
heden af 20-25" C eller mere, kommer vi
undertiden ud for batterier, som under bru-
gen udvikler så meget varme, at de næsten
ikke er til at holde på. Vi taler her om 50-
60o C varme.

Opladning al sådanne varme batterier
nå principielt lrarådes. fordi ni-ca c:llerne.
-. --:-' -:! ^. 

--i-^-- 
-;:L3 .13.: ::: :- i:.'*::,:: !': l:i:' : -ji:-::: .1

:-'::.::J: -:.:.:-: * :.i:':i .:- ::'::i;:.:

efter et par minutters efterladning for at
harmonisere cellerne, som jeg tidligere har
\'æret inde på). Hvis batteriet får lov til at
ligge i nogen tid, inden det bruges, sker der

en vis afladning til omgivelserne.
Iøvrigt må man jo ikke r'ære blind for, at

batteriet faktisk ligger og køler af selv un-
der opladning, så temperaturen meget vel

kan falde fra f.eks. 55' C til måske 30' C,

specielt hvis batteriet får lov til at ligge i
skyggen i en mild brise. Hvorvidt ladning
på varme batterier har nogen betydning lor
levetiden, skal jeg ikke kunne udtale mig
om. Frg. 2 glver et indtryk af temperaturens
indflydelse på batterispændingen og kapa-

citeten.

Alder og >historie<
Det sidste, jeg vil komme ind på denne
gang, er batteriets, altså de enkelte cellers
alder og historie. Det vil være naturligt at

spørge, hvor gammel en celle kan blive, el-

ie: med andre ord. hror mange op- og af-
laci::ng::. ier kan nolcie lil. Jeg er bange
:::. a: :i a:i', 3i ,,b1o* iirg in the rvind<.
!i'.:. ::.,:::: -c:uges ofie. r'il det antagelig
: =:: :::-;.::: a: :æ;l: saneg(,. hvis de bru-

-.:. s-æ^c;:-::. iii del ,!ra-n1.ra rimeli-st af
regne i år. Jeg har celler, der er mere end tre
år gamle og stadig lungerer udmærket,
men hvor mange clklus'er (fint ord lor op-
og afladninger), de har været igennem, kan
jeg ikke sige med sikkerhed. Jeg har opgi-
vet at holde tal på det, efter at jeg på et tids-
punkt holdt op med at bekymre mig om,
hvor mange gange de mon havde igen.

Det er klart, at prisen spiller en betydelig
rolle, men der synes stort set ikke at være
grund til bekymring mht. kvalitet ogleller
levetid, selv ikke når det drejer sig om pris-
billige celler, dvs.25-26 kr. pr. stk., hvortil
så kommer ledninger, stik og holdere til at
samle dem med (akku-kapper). Samlede
balierier kosier no-qet mere.

D;: slnes ai \'ære en tilbøjelighed hos

=.irE ;eiie: lil at deres evne til at holde på

.åiel kapacite! som spænding bliver en

.:ruie :o:ringet, eller med andre ord:

.::i;:.:abei lil om-eivelserne (omtalt i første

=:.:-::. .: r:. I 8-() bliver større. Men funk-
-,::.;:. :-.:3: s:ad;g udmærket, ikke mindst
: :;: ..-::-;--:-a:l:r.g {sidste krampetræk-
--:.-::: \": :.:: ::,:1 nder at mene, at et

:-::::- :.::::. ;:i:: \Ol:efe il1'r'etidef end
::' i. -.;;. ;: J:: : -':;:.3niiig tegn på, at ka-
:::-::: ,-; :--s: spænding er forringet, og

---:: :::-:e ::is:and har irriteret dn tilstræk-
r-:-.g: ,ænge. er det udl Med mindre man
:--a: :nergi lil at sætte sig ned og undersøge
:ir er enkelt celle for at se, om der skulle væ-
;e ån eller flere, der ikke holder spændin-
gen ogleller mister spændingen for tidligt
under afladning. De celler, der således er

))smuttet(, pilles ud og erstattes af celler
med samme alder som de resterende, da

man bør undgå at blande gamle og nye cel-
ler.

> Historiep åvirknin gen<
Med et batteris historie menes samtlige de
påvirkninger, et antal celler, der tilsammen
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danner et batteri, har været ude for i løbet
af deres levetid. Små forskelle i nye celler
kan have udviklet sig til større pga. de på-
virkninger, jeg allerede har omtalt. Herud-
over spiller opladningen også en stor rolle.
Jeg kan således nævne, at mange hurtigop-
ladninger uden den harmonisering, som jeg
har været inde på, kan opbygge så store
spændings- og kapacitetsforskelle i et bat-
teri, at det begynder at gå ud over den sam-
lede ydeevne. Man bør derlor altid r'ælge

en hurtiglader, der indeholder en harmoni-
seringsfunktion (efterlader i størrelsesorde-
nen 0,1 C).

Evt. forskelle kan dog også udjær'nes
ved ind imellem at langsoml oplade og
overlade, f.eks. 0,1 C i 13 timer - eI par ti-
mer mere. Overladning bør dog ikke or.er-
drives, fordi det i det lange løb har en len-
dens til at nedsætte spændingen en smule,
selvom batteriet ikke tager nogen direkte
skade heraf. Om ladning iøvrigt se Model-
flyve Nyt nr.2/85.

>Klatladning<
Opladning bør egentlig altid indledes med
en afladning. Ladning på et batteri, som
kun er delvist afladet, bør undgås, lordi
batteriet i det lange løb har en evne til kun
at >huske< den (de) sidste >påfyldning<

Cer) - den såkaldte >memory-effekt<.
Batteriet )tror(, at det kun kan afgive den-
ne strøm og >glemmer<<, hvor stor dets ka-
pacitet egentlig er. Eiter no_ele _ørundige op-
og afladninger kan batteriet dog i de lleste
tillælde bringes op pa fuld kapacitei iger.

Jeg har været inde på lorskellige nåce:
at opbevare batterier (eller enkelte celler)
på, nemlig enten ved at opbevare (lagre)
dem køligt eller ved at vedligeholdelseslade
dem med en ganske lille strøm (0,01-0,02
C). Opbevaring i afladet tilstand er imidler-
tid også fuldt acceptabelt, når blot der er en
vis spænding tilstede (helst ikke under I V
pr. celle). Man må så bare være opmærk-
som på, at der - specielt ved ældre celler

- kan lorekomme et midlertidigt tab ved
den første cyklus efter stilstanden. Hvis et
(ældre) batteri har ligget stille længe, bør
evt. hurtigladning >på tid< overvåges, fordi
batteriet kan risikere at gå i overladning,
lør man venter det. Et par cyklus'er norma-
liserer i reglen tilstanden.

Hurtig- eller langsom ladning?
Hurtigladning synes i almindelighed - i
hvert fald ved store grader af afladning -
at give den største ydeevne, selvom den teo-
retisk set burde medføre et tab. Forklarin-
gen skal nok søges i, at spændingsniveauet
er en smule hø-iere. og kraften derved bliver
tilsvarende større. hi ilket dog ikke nødven-
digvis betyder 1ængere drilttid. Langsom
ladning s)'nes at gir e en anelse mindre yde-
evne, men igen spiller det ind. hvor meget
batteriet belastes. Til sl r ende og sidsi ei det
op til den enkelte at algøre. hrad Cer er
mest praktisk i forhold til de ladeiaciliteler,
man har til rådighed.

Artikelserien fortsætter i kommende numre.
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Anvendelige limtyper
Lim er nødvendig til at samle modellen, og
du kan ikke bruge en hvilkensomhelst lint-
type. Jeg foretreekker Karlssons klister til
balsadele - UHU Hart og Britfix balsalim
kan selvlølgelig også bruges, og det danske
Danalim (celluloselim) er udmærket.

Hvrd trælim af PVA type kan også bru-
ges til balsa - Titebond er udmærket. Det
specielle hvide papirlim bør undgås til træ-
samlinger, men kan ofte anvendes i fortyn-
det tilstand til beklædning, hvis du da ikke
foretrækker dope til Cette formåI.

Ved samlinger, der kræver stor styrke og
ved limning al metal, kan du bruge epoxy

- Stabilit Express er udmærket. De nye
cyano-lime kan også bruges - vær forsig-
tig. Brug kun epoxy i små mængder - det
er tungt.

Dope er nødvendigt for at stramme pa-
pirbeklædning og imprægnere mod fugt.
Det almindeligste mærke er Humbrol, som
til skalamodeller bør fortyndes med cellulo-
sefortynder, da det ellers vil trække de

spinkle strukturer i en let skalamodel
skæve. Forholdet l:l (halvt af hver) er ud-
mærket - til meget spinkle modeller gerne

mere fortynder. SIG har fremstillet en spe-

ciel dope - Lite Coat - der ikke trækker
)a inegil.

Farver
Fo: at gire modellen skalafarver kan det
r'ære fristende ar bruge farvet dope, men
det er tungere end almindelig dope og kan
let gøre modellen for tung. Det kan være
nødvendigt, hvis du ikke kan finde papir i
de rigtige farver - på en skalamodel skal
farven nødvendigvis være ret tæt på origi-
nalflyets.

En tjekkisk skalamodel af
Bellanca Tri-motor
racerflyet. Den er bygget
af en junior ved navn L.
Slranik. Alle tre propeller
virker og har ht'er sin
gummimotor. ll[odellen er
særdeles let og md kunne

flyve scerdeles hurtigt med
alle de propeller!
Fot o,fra Aeromodeller.
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Fritflyvende skalamodeller
Anden del øf Edwørd Carsons ørtikel om små
skqlamodeller med gummimotor
Her fortsætter Edward Carson i
Erik Knudsens oversættelse sin
artikel om fritflyvende skala-
modeller. Første del af artiklen
kan findes i Modelflyve Nyt l/85.
Vi springer ind i afsnittet om
værktØj og materialer, som.kan
være godt at have ved hånden,
når man bygger de lette, spinkle
skalamodeller med gummimotor.

Blandt værktøjet bør findes en eller to srnri
tænger til bukning af understel og propel-
aksler.

Nipsendle eller knøppenrile vil du få brug
for til at holde lister og spanter fast på byg-
gebrædtet, mens limen tørrer. Men lad væ-
re med at stikke nålene direkte gennem tyn-
de balsalister - der er jo ingen grund til at
indbygge svage steder i modellen. Brug i
stedet nålene til støtte for listerne langs
kanten eller til at fastholde små balsastyk-
ker, der trykker listen fast.

Gennemsigtige linealer og trekanter er en
nødr,endi-ehed til hjælp ved samlingen af
nodeilen - men Cet er ikke nøCr,endigt at
:i::iai: : : I i:::nl::3: .i ::o: :J.inc.i:gli_J-
L ; L:":-- 
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Plastik.film a: almincelig husholcn:n,ss-
t1'pe skal bruges til at dække tegningen rned

under bygningen, så du ikke limer delene
fast på tegningen. Til fremstilling af cock-
pit og kabinevinduer kan bruges forskellige
tykkelser af lilm - der er et rigt udvalg i
mange af de moderne indpakningsmateria-
ler - f.eks. papæsker med indbygget vin-
due, så varen kan ses.
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Peck Polymers har to slags - noget me-
get tyndt og let japanpapir samt en lidt
kraftigere slags, der er mere tæt i farven og
desuden findes i flere nuancer.

Vil man have skalafarver, kan man be-
klæde med tyndt hvidt papir, der først do-
pes og derefter males med stærkt lortynder
Humbrolmaling til plastikskalamodeiier
(denne maling kan kun anvendes over do-
pe, ikke under).

Balsatræ og motorgummi
Balsatræ er en uundværlig bes:andde. a: e;r

fritflyvende skalamodel. Balsafiner fås
mange steder - men se dig ior, når du kø-
ber det. Det må hverken r'ære lor hårdt og
tungt eller for let og blødt. Selv foretræk-
ker jeg mellemhårdt balsa.

De tynde balsalister skæres ud al liner
med en hobbykniv eller listeskærer. Liste-
skærere er efterhånden lagervare i danske
postordrefirmaer og hobbyforretninger.

Det er straks vanskeligere at få fat i det
næste specialprodukt, du iår brug lor -motorgummi. Her må du enten henvende
dig til Fritflyvnings-unionens tekniske afde-
ling ved Jørgen Korsgaard eller til et af de
specialfirmaer, der nævnes sidst i artiklen.

Motorgummiet skal behandles meget
omhyggeligt, hvis du ikke ønsker pludselig
ødelæggelse af din fine skalamodel, fordi
gummimotoren knækker under optræk.
Gummiets fjender er lys, luft, varme, fugt,
olie og snavs - opbevar det mørkt, tørt og
køligt i en tæt emballage. Det er nødven-
digt for at bevare gummiets elasticitet og
styrke.

Motorgummi fås i ca. I mm tykkelse og i
en række lorskellige bredder, enten l, 1,5,
2, 3 eller 6 mm eller også i tommemålene
l/4, 3/16, l/8, 3/32 og l/16 tomme.

Da det er vigtigt at kunne lorsyne model-
len med den rigtige motorkralt i forhold til
propel og \'ægt. bør du ikke anrende ior
bredt motorgurnmi. D:r sr::g.i: ;: .:::::: ::
variere trærsnitiet a: r.c:..:i:. :.;;.

Motorsntørelse (ikke arrn:;:d:.ig c-:eir ::
nødvendigt for at motoren ikke skal gna'.:
sig selv i stykker under oprrækker - dei
findes specialprodukter fra SIG og Peck
Polymers. Amerikansk olie kan anvendes

- det er det nemmeste - eller man kan
selv lave smørelsen af brun sæbe og glyce-
rin.

For meget smørelse kan spolere model-
lens udseende ved at misfarve og ødelægge
papirbeklædningen indefra, så vil du gerne
have en pæn model, så spar (lidt) på mo-
torsmørelsen.

Ved disse skalamodeller er behovet for at
trække motoren 99,990/o op heller ikke så

siori som ved konkurrencemodeller, hvor
morL-)ren olte ødelægges af et optræk. En
god anik3i o;n motorgummi findes i Mo-
delflle \t-- -: .i3.

Start med plastikpropel
Propellen bør til a: l;_:',:.;3 :.;: \ære en
plastikpropel, som a; i: ::.::.i::.sr: )ii-
cialfirmaer fremstilles : =::.;: :--.'r:3.:j:.
SIG har en 18 cm propel kaic:: H:-. --:::;

Prop<, som absolut kan anbefales til mo-
deller med spændvidde fra 50 til 65 cm.
NIen ellers fås propellerne i siorrelser fra
10-25 cm og er rineligl brliige.

\Ian kan .:.r:r.lStl:J .a_:.3 )ier3 .i:i
nrn:rl':- -_-- i-:- 1i-,rr1:-. 
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-3:.:: :: --.=.;:. =.;: ::--- :::; 33-:a;:Lr;E-.
C;: :-1- s.':'-:'- iT.åi.ri ::ne:S afb:iCi:. Pla-
:::r;:opc..3: r:æike-r udmærket og knæk-
ker sjæicienr. Peck Polymers har et sæt in-
deholdende en del propeller samt propel-
aksler og nylonbøsninger til propellejer.
En specielt udlormet næseklods i plastik -
William Brothers noseplug - fås i forskel-
lige størrelser og er nemmere at anvende
end nylonlejerne, som skal limes ind i en

balsanæseklods.

Klar til at bygge
Når alle disse materialer ligger parat ved dit
byggebrædt - ja, så er øjeblikket kommet
til at bygge din iørste model. Her er det nok
på sin plads med et par bemærkninger. in-
den du beglnder.

Først - lad rære med at stræbe elter at
gøre modellen lærdig sa hurtigt som mu-
ligt. Det er nok den almindeligste årsag ti1,

at en del begyndermodeller mislykkes. For
det andet - lad være med at bygge på en

model, hvis du er i dårligt humør, Dit dårli-
ge humør vil afspejle sig i dit arbejde på

modellen, og du vil kun få nye ærgrelser ud
af det og lave fejl, som du må rette, inden
du starter byggeriet næste gang. At bygge
lang tid i træk - måske en halv nat - vil
give lignende resultater.

Er du veloplagt, vil mange problemer
kunne klares let og på kort tid. De samme
problemer vil kræve timers arbejde, hvis du
ikke er i byggehumør,

\a: du har pabegrrdl bvgningen. lag sa
i- -" -- : -'-- .::- ji-i -:--::..;:: -J.3:.J -: I i3i:-\::i 

--- - - 
1 :- ;-

:.
:-'-r'.; :.; -:'...:.; ..'.--- -:. :.a:----'-\;
-i: :-.--(-3 ::::: :-_i,

\{:.'.- .:_ i.. -.-.\Ii1_\t= l.- -- i-,: -_. .-a_: _.-:-;. -..:-

ødelæg-ee model;er. ;a: :.:- :å-:-::--::;:
slipper op. Sommetider e: oe: ;å-rr-: "-:::
en god idd at gørc det - men lad r ær:. h', -s
du ikke er helt sikker på, ar du vii srane
forfra på den igen.

Jeg har ofte - specielt i mine helt unge
år - ødelagt modeller på grund af dåriigt
humør. Når jeg har gjort det, skyldes det
ofte, at jeg har været nødt til at koncentre-
re mig om vanskelige detaljer i lang tid.
Kort sagt - hvis disse destruktive følelser
dukker op, så stop byggeriet og vent nogen
tid, før du tager det op igen. Så kan du se

på det med friske øjne og måske klare
problemerne på kort tid.

Tålmodighed belønnes ....
Husk at være tålmodig, så dit projekt skri-
der roligt og gradvist fremad, selvom du fø-
Ier dig meget pedantisk, når du skal være
sæ:lig omh.vggelig med f.eks. samlingen af
;: el\el:e dr-le al modellen og hellere så

den færdig straks.
Mange laser af byggeriet vil være kedeli-

ge og uinspirerende, men som med enhver
hobbl' må man finde sig i nogle ulemper,
inC:ll man bliver så øvet, at man kan arbej-
ce h'-ir:igt o,s sikkert uden lejl. Det tager sin
::c a: :;crlkie disse færdigheder på samme
:råi:. :urn Ce'. tager tid at bygge en model.
D:l :ei.:: garan:i lor. at dit projekt lyk-
\e:. ril iior: cg godl rære, at du bruger
masser af tid og arbejder med stor tålmo-
dighed.

Men nydelsen af din smukke skalamo-
dels udseende og forhåbentlig dens gode

flyvninger vil være rigelig belønning for dit
arbejde. I

Adresser på speciaffirmaer
Mange af de omtalte specialprodukter kan fås
her i Danmark hos:
Leif O. Mortensen Hobby
Nørremarksvej 61, 9270 Klarup.

Man kan også kontakte nogle af de nedennævn-

te specialfirmaer og bede om deres kataloger:

Tegninger:
John Pond. P. O. Bor 3215, California 95156,
USA.

\\'alt \Ioone1 . 2912 Cabrillo Mesa Dr. , San Die-
go. Calilornia 92123. USA.

Mike lUulligans Old Timer Models, Westmin-
ster, California, USA.

Tegninger, byggesæt, motorgummi, balsa mv.:
Peck Polymers, P. O. Box 2498, La Mesa, Cali-
fornia 92041, USA.

SIG MFG Co Inc.,40l S. Front St., Montezu-
ma, Iowa 50171, USA.

Micro-X, P. O. Box 1063, Lorain, Ohio ,14055,

USA.

William Brothers, 181 Pawnee Street, San Mar-
cos, California 92069, USA.

Motorgurttrli:
Fritfly'rnings-unionens materialesalg - teknisk
aid:i:ng - rarelages af:
Jorge; Korsgaard
Ahoinneg 5, D-2397 Ellund-Handewitt,
Ve''.:) skland.
Tti. 009--+9-.{6 08 68 99 (når alle disse tal drejes
::a:n dansk telefon, går man direkte igennem til

\c Er
M 1,0 M1,2 M 1,4 M 1,6 M
1,7 M 2,0 M 2,5 M 3,0 o.s.v.
Alt i boltevarer, skruer, skiver & møtrik-
ker i stå|, messing, rustfri & nylon.

Pænt udvalg af håndværktøj og f ile
til modelbygning.

Send kr. 5,00 i løse f rimærker og fa til-
sendt katalog.

SARSCI| HAIIIIEI. & H(IBBY

Svend Storgaard
Maj A116 138, 2730 Herlev

02.91 90 9'l - Giro 1 74 96 17
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Stort modelflyve-
stævne i Haderslev
d. 29. og 30. juni
Som omtalt i sidste nummer af Modelflyve
Nyt afholder Haderslev Modelflyveklub et
stort opvisningsstævne den sidste weekend i
juni måned. Alle er velkomne - og som det
fremgår af aktivitetslisten herunder, bliver
der nok at se på.

Stævnet starter om søndagen kl. 13.30,
men inden da kan RC-piloter tilmeldes fra
kl. 9.00 til kl. 12.00. Der afholdes briefing
kl. 12.45 og så åbnes stævnet kl. 13.30 med
bannerslæb. Derefter går det hele slag i slag

- programpunkterne ser således ud:

Opvisning ved Svend Hjermitslev, Skagen
Præsentation al modeltyper
Bombeangreb, tyske MIG jagere

Limboflyvning
Ballonflyvning
Rævejagt
Jumboflyvning
Helikopterflyvning
Den tyske skalamester flyver
Sjove modeller
Karamelflyvning
Formaticnsflyvning
Faldskærmsudspring fra model
Big Lift svæveflyvning
.... og meget mere, som først slutter kl. ca.
18.00 efter en præmieuddeling kl. 17.00.

Der er en lang række praemier til såvel de

deltagende piloter som til publikum.
Opvisningen finder sted på Haderslev

klubbens flyreplads: Slirsøen, Djernæs ved
Hoptrup. Der vil rære opsat skilte fra Hop-
trup, så det skulle være let at finde frem.

Lørdag aften er der hyggeaften for piloter-
ne. Haderslev-klubben er vært.

Kontaktmanden vedr. stævnet hedder
Bent Møller - det er ham man ser på bille-
det med jumbomodellen >Diabolo<, som er
forsynet med en Titan 38 cm' benzinmotor,
som nok også får lov at komme i luften i week-
enden. Yderligere oplysninger fås fra ham:

Bent Møller
Favrdalen 15, 6100 Haderslev
M-52 63 12.

Bent Møller med sin nye Diabolo. Det er
klubbens første jumbo-model - mon ikke den
kommer med d. 29.-30. juni?

Gør noget mere for
begynderne
Jeg er begyndt at interessere mig for modelflyv-
ning, og som nybegynder gik jeg så på bibliote-
ket og lånte Modelflyve Nyt. Jeg tænkte, at så-

dan et blad kunne hjælpe mig lidt på vej, men
det var ikke tilfældet. Jeg havde hele årgang 84,
der stod en masse om stævner, der var afholdt
og kommende stævner på hjemmebane, men
hvor ligger denne? Men kan ikke engang finde
ud af, hvor man kan se klubberne træne, så man
evt. kunne snuse lidt. Nej - man skal helst være
medlem for at få oplyst, hvor man kan se, om
det er noget, man har lyst til. Køb det dyre lege-
tøj - meld dig til en klub - betal dit kontingent

- så skal vi nok fortælle dig hvor og hvornår du
må prør'e at flyve.

>Det rar en ordentlig omgang, hva?< - men
det korte af det lange er, at der savnes noget be-
gynderstof - og hror de forskellige flyvepladser
for RC, fritflSning og linestyring findes. Jeg
ved godt, at jeg kan ringe til klubberne, men det
er man ikke altid me,Eet lor. sålænge man kun er
nysgerrig.

Da jeg i sin tid stod i srnaliilmsklub, havde vi
en gang om året noget i smallilmsbladet. der hed
>Begynderens ABC( - den rar der mange, der
var glade for.

Nå, jeg skal ikke lave om påjeres bad. for ciet

er et godt blad for medlemmerne, men hrad be-
tyder de forskellige tal for propeller, og hrilken
er bedst til hvilken motor og model, hvor stor
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skal motoren være i forhold til flyets spændvid-
de o-e l.engdc, o.\.. o.\. Dcr er en malse ting.
beglncc:en .tår ianlende orerfor. hjlelp ham
liC.. p: r:. . Hr o: :lll::: i3r:. i-S aisr t.:.-. nr:d r il
ia: iLa.:i..:::;::::.i':. :.'::.3:- r:L l::L :::.ri-
ne i Iui::nl J0. Jir ir :13i3s :!\r:;.::.r..

Dei er som om I er lidr bange fo; jere: arnon-
cører med alt deres meger dyre udstl'r. Når man
som ny begynder at undersøge markedet og læ-
ser sådan nogle annoncer, så bliver man bange
for at de tegner en hobby, der er så kostbar, at
man taber modet med det samme. Hvis I vil have
større tilslutning til klubberne, må det vaere bla-
dets opgave at prøve at fortælle de nye, at det
kan gøres for rimelige penge. Dem der har råd til
det, køber jo alligevel ikke en lille model med en
0,8 cm' motor og med en line på l0 meter.

Nu håber jeg, at jeg trods den hårde kritik
kommer til at fly/e. Jeg har lige købt et bygge-
sæt til en >Tumling< og regner med at få den i
luften i sommer, men der var problemet også.
Der var en lille spiral med, som jeg ikke anede,
hvad jeg skulle stille op med. 0,8 cmr Cox-moto-
ren har tre muligheder for påfyldning af brænd-
stof (hvis man ikke kan en smule engelsk), der er
et rør foroven, et forneden plus det med stille-
skruen, hvori påfyldertuden passer bedst.

Nu må jeg hellere slutte, men kan du se, hvor
jeg vil hen? Jeres blad er et godt blad med test af
de forskellige fly og beskrivelse af stævner, så
undskyld den hårde kritik, håber jeg er tilgivet.

Med venlig hilsen,

EBBE NIELSEN
Bryggervej 7, Skov-Hastrup, 4330 Hvalsø

Kære Ebbe,
Tak for dit brev. OK, lad det gå for denne -eang
med kritikken .... du er tilgivet.

Du peger med - undskyld udtr-vkket - be-
glnderens klarsyn på et af problemerne med at
lare et modelflyveblad, der kan læses af alle, og-
så n1beg1'ndere. Det kan ikke und,eås, at en me-

get stor del af artiklerne beskæftiger sig med be-
greber. som ikke kan forstås uden videre af nye
modell1l r ere. På den anden side vil det heller ik-
lie r ære rii at holde ud. hvis alt skal forklares fra
:u:.de;r al h\er eneste gang - så bliver de mere
:::a:r.: noCelilere jo trætte al at soppe rundt
r ci: samm: !ar-lge forklaringer hele tiden.

Dilemmaei kan løses ved at lave noget i stil
med >Be-e1'nderens .A.BC<, som du nævner. Des-
værre er modelflp ning en så omfattende hobby,
at det ikke klares på få sider - da vi lavede no-
get i den stil for fritflyvningsbegyndere, måtte vi
>nøjes med< 10 sider - vi kunne have brugt det
dobbelte! Og tænk så, hvis linestyring og radio-
styring skulle med - det ville fylde mere end et
helt nummer.

Det er baggrunden for, at vi nu i et års tid har
samlet materiale til en modelflyvehåndbog, som
forhåbentlig kan løse begyndernes problemer på
dette område. Da bogen skal laves i fritiden -ganske som Modelflwe Nyt bliver - er det
svært at sige, hvornår den bliver færdig.

Dit andet problem med at komme og >snuse< i
en klub og se, hvad der foregår, kan vi let løse.

Du tager telefonen og ringer til Fritz Steffensen
på tlf. 03-62 68 37. Fritz er medlem af Borup
Modelflyvere, en klub der både flyver linestyring
og RC, så han kan hjælpe dig både med din line-
styrede >Tumiing< og med at få set noget RC-
flyvning, hvis det er det. du er interesseret i at
komme til at ll!'\'e.

Jeg skal iør'rigt ikke lægge skjul på, at det er
en klar mislorståelse, når du tror, at vi er så luk-
kede, at det næsten ikke er muligt at komme i
kontakr med os, uden først at have betalt kon-
tingenr osr'. Tværtimod - du vil overalt blive
budr velkommen og få svar på dine spørgsmåI,

når du - efter at have ringet til klubbernes kon-
rakrfolk - dukker op på flyvepladsen for at kig-

Held og lykke med flyvningen! Per Grunnel
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Byggejigs til
combatmodeller
Stig Henriksen har som en rigtig
modelflyver brugt hovedet til at
taenke på noget fornuftigt, nemlig
modelbygning, og her giver han
nogle fiduser videre.

Da jeg skulle bygge en serie skummodeller,
besluttede jeg at lave en jig til midterribber-
ne, da disse skal være meget nøjagtige. og
derfor var ret tidskrær'ende at fremstille
uden jig. Den er lavet al et hør'let brædt o-e

l5 x 15 mm raminlister.
Jeg lavede også en til at skære det forre-

ste balsastykke i, og afstanden fra listen til
sømmene skal være nøjagtig 22 mm, så det
er over i stumpekassen og finde nogle 10

mm balsa, som er 60 mm bredt og så bare
lægge det an mod listen og skære.

Jiggen til balsatrekanten er lavet af to li-
ster, der ligger parallelt med en indbyrdes
alstand på 30 mm. Der skæres to snit på
45o, så man får en vinkel på 90', og så er
det igen over i stumpekassen og linde noget
10 mm balsa pa minimum 30 mm bredde.
Så kan man skære trekanter (husk åreret-
ning).

Produktion
Til samlejiggen skal der bruges nosle si1 *-
ker tyndt nylon, plastik eiler tilsrarencie.
som araldit ikke kan binde på. St1'kkerne
skal være henholdsvis 65 x 28 mm og
28x 15 mm til at lægge i bunden af jiggen
(65 x 28 mm) og til at stille lodret forrest i
jiggen (28x 15 mm), så ribben ikke limes
fast. Desuden skal der bruges et stykke ny-
lon på 40 x 9 mm til at lægge i bunden af
den bageste del, hvor de to lister samles
med et stykke 3 mm fyrreliste.

J/6 T/t aDge,&nt€ 4F 
,

/aH/r Bctse / H/Dzg?E/86€

\år limen er tør, tages ribben ud, og den
er garanteret lige (hvis jiggen er det!), og

nan får altid ens ribber. tr

7e€+"'t/T-tt,9st/^t€
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{
i Kroppen

Kroppen har en totallængde på 1220 mm
og en bredde på 30 mm, så hun hører til de
lange slanke. Kropssiderne og den lidt spe-
cielle siderorsfinne er skåret ud i 6t stykke,
og materialet er ligesom bunden 2 mm
kr1'dsfiner. Oversiden er beklædt med 6

mm hård balsa - en :obust konstruktion,
som godt kan klare en relativ hå:d landing.
Der er selrfølgelig ikke et overskud al plads
i en krop af denne bredde, men med lidt
god vilje kan der godt presses et normalt ra-
dioanlæg ned i den. Min model blev forsy-
net med et Futaba PCM-anlæg med to S-

l2l servoer og et 500 mAh batteri, og det
hører jo ikke ligefrem til de mindste.

Vingen
Det er selvfølgelig det nemmeste at anvende
de omtalte skumvinger, som Mike Smart
kan levere, men vingerne kan efter tegnin-
gen også bygges som helbeklædt ribbevin-
ge. Konstruktionen af ribbevingen er imid-
lertid så speciel, at det nok vil afholde de
fleste fra at gå i gang med at bygge den..Der
skal ikke herske tvivl om, at vingen er solid,
men skal modellen kun anvendes i 2-meter

Raven er en noget usædvanlig 2-meter model

- men garske flot. Folo: Børge Martensen.

klassen herhjemme, er det helt unødven-
digt.

De skumvinger, jeg modtog, blev på
grund af transportskaderne kasseret, og jeg
valgte en tredie mulighed, nemlig at bygge
en traditionel ribbevinge beklædt med
Mica-film. Vingen blev bygget med 6o v-
form og 2o wash-out. Profilet er Eppler
193.

Side- og højderor skal fremstilles af mas-
sivt balsa.

Flyvning
Modellen vejer flyveklar 1.080 gram og har
en planbelastning på 25,3 gram pr. dm'?.

Højstartskrogen er placeret 10" foran tyng-
depunktet, og hvis man ellers holder fingre-
ne fra højderoret, er man sikret en stabil og
problemfri højstart med maksimal højde.

Jeg havde forventet problemer med side-
rorsstyringen, men i den retning er den ikke
meget anderledes end mange andre model-
ler. Lidt sløv ved de laveste hastigheder,
men så er den til gengæld meget retnings-
stabil. Den skal bare lægges lige på kursen,
så finder den selv ned på stregen - uden
brug af sideroret. Man kan iøvrigt holde
snuden forbavsende højt, inden den tipstal-
ler. - Og så kan den, hvis nogen synes, det
er lykken, flyve hurtigt - meget hurtigt.

Termikegenskaberne er, bedømt ud fra
de få flyvninger jeg har foretaget med den,
tilsl'neladende i orden. Prøveflyvningen
blev foretaget ved en vindhastighed på 4-6
sekundmeter, men der er ingen tvivl om, at
modellen nemt kan klare 8-10 sekundmeter
uden problemer.

Min model blev forsynet med I stk. 4,5
mm og I stk. 3 mm vingestål bøjet i en vin-
kel på 6" og fastlimet i kroppens bærerør.
Denne løsning er på grund af den smalle
krop ikke hensigtsmæssig, idet bærerørene
ved en hård landing kan dreje rundt. De
runde rør er vanskelige at fastgøre i en krop
af denne type, så en bedre løsning vil være
at bruge lige stål eller højkantsståI, og ind-
bygge v-formen i vingernes bærerør,

Happy landing! n

Yderligere oplysninger om >>Raven<< og om,
hvordan man får fat i sådan en, kan fås fra:

Børge Martensen
Fynsgade 30, 9800 Hjørring.

Raven - hurtig 2-meter RC-svæver
Prøvebygning af engelsk konkurrencemodel
Vinteren har ikke ligefrem været
på modelflyvernes side. Isnende
blæst, bidende kulde og
lavthængende skyer uden en
eneste solstråle, som kunne kaste
et formildende skær over det
frosthårde landskab. Det har
været kendetegnene for det meste
af den vinter, som nu heldigvis er
forbi.

For Børge Martensen sluttede
vinteren dog en kold tirsdag sidst i
marts, da han sendte sin nye 2-
meter RC-svæver >Raven< til
vejrs mod den stålgrå himmel .....

Tegningen samt et sæt abachibeklædte
skumvinger fik jeg leveret fra firmaet Mike
Smart, England. Det engelske postvæsen
og Mike fik i forening 7-8 uger til at gå, in-
den pakken landede på bordet i underteg-
nedes hobbyrum - og i en sørgelig forfat-
ning. Mike og i særdeleshed kundekredsen
kunne blive sparet for mange ærgrelser,
hvis herr Smart ville sætte sig lidt bedre ind
i indpakningens kunst. - Jeg opgav at re-
klamere over de beskadigede vinger.

Konstruktøren af den lidt særpreegede
model må have trådt på et par aerodynami-
ske konstruktionsprincipper, da han kre-
erede den, men der har åbenbart ikke den
store indfl1'delse på modellens flyveegen-
skaber.

Konstruktionen er på nogle punkter lige
så særpræget som udseendet. og gør mo-
dellen byggeteknisk uegnet lor begl'ndere.
Tegningen er nogenlunde overskuelig. men
der mangler en detaljeret byggebeskrivelse.
Nogen erlaring skal der til, inden b)'ggear-
bejdet påbegyndes.
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Kroppen er lang og slank - og af træ. Foto: Børge Martensen.



Lockheed P-38 Lightning - 2:

Udgangspunktet for skalamodellen
I Modelflyve Nyt nr.2/85 bragte
vi første del af en serie om
arbejdet med en skalamodel af
Lockheed Lightning P-38. Her er
næste afsnit fortalt af Lars
Pilegaard fra Viborg RC Klub.

Første del af denne beretning omhandlede,
som det måske huskes, skabelsen af den
amerikanske P-38, og hvorledes flyet blev
udviklet gennem krigen, og alsnittet slutte-
de med at fortæIle, at Keld Gade i Viborg
RC Klub var gået i gang med at lave dette
fly som skalamodel.

Hvordan Keld Gade er blevet skalapilot,
er nok en længere historie, men kort fortalt
udspringer det af en lyst til at lave model-
fly, der i et og alt fungerer som rigtige fly.

Denne lyst fik Keld til på et tidspunkt at
lave en meget 1ille de Harilland Vampire,
hvormed hen i 1979 blev nr. -1 i D\l for ska-
lafly. Præmien var e! års abLrnneinrni på

tidsskriftet Scala RC \Iodelle:. og så rar
spillet kørende.

På et tidspunkt laldt Keld så for P-38, og

skal beretningen være lige elter bogen,
skulle der nu komme en rørende historie
om, hloriedes det heie startede med at
fremskaffe skaladokumentationen.

Den fortælling må styringsgruppen for
skalamodeller have til gode, for dette pro-
jekt startede med at liste de lunktioner, der
minimurn skulle r'ære i modellen efter
Kelds hovei. og så ellers linde ud af. hvor-
dan det hele kun;'l: lar:s.

Ud orer de sæcra;-ig: :l:e :u:\::one:
ønskede Keld ng:ige Fc'il:::l:.:s. r:i:'rls3-
klapper. optrækkel:g: *:.:::;::. --; ::.:-

kapsi:de molorer, sorn kø:er kor:ra. da

kun prototl'pen havde molorer med ens

ornløbsretning.
Flaps og bremseklapper blev bygget som

en lille arbejdsmodel, og ser nu ud til at vir-
ke, og som motorer valgtes 2 Picco 6,5 cm',
hvor både indsugning og udstødning sidder
bag cylinderen.

Motorerne opfylder altså kravene om
modsat roterende propeller, men som alle
motorer med bagindsugning er det racer-
maskiner, der er vanskelige at indstille. Ale-
ne temperatursvingninger kan give alvorlige
problemer, og når der så er to af slagsen,

kan det blive rigtig morsomt .....
Også udstødningen gav problemer. Mo-

torerne skulle helst udstyres med resonans-
rør for at gå ordentligt, og disse kunne ikke
bygges ind gennem den bærende del al vin-
gen. Løsningen kom lra Avionic, som på-

tog sig at skalfe to >\\'lK Silenr Front<. der
både har den ønskede eiiek:ri:kn:r-e og er

nege: ko::e.
\lgns c:sr: ::;: :.:r a=.::::. :.:r r.cto-

re;ne iiikcrt enkei:r i> på en garn;nei noiei.
og i disse dage u1'gges de på ringen af en

Telstar, så nillingproblemerne kan løses.

Prøvefllruningerne starter, når jumbotilla-
delsen, som jo er nødvendig hvor den sam-
lede motorstørrelse er over l0 cmr, forelig-
ger.

Hvordan varmeproblemet skal løses, vi-
des ikke helt, men det er indtil videre plan-
lagt at gøre motorcowlenes originale køle-
lemme arbejdende.

Så var det endelig tid til at skaffe skala-
dokumentation. Keld var mest forelsket i
t'li'nr. 32898 med typenummeret P-38J-15-
Lr :-:j ::lnarnet >>\{om's Boy< bemalet

Den dobbelte bagkrop. Foto: Lars Pilegaard.

som da flyet deltog i D-dag. Flyet havde
gjort tjeneste i 20th FTP Grp 55 th Sqd,
som på D-dag var stationeret ved Kingscliff
i England og blev fløjet af Edwin Wasi.

Det var noget af en mundluld, men efter
de gamle betingelser kunne kravene opfyl-
des fra >Squadron Mail Order Catalogue<
og >Lockheed P-38( i Aero Series, med

sort hr ide fotos og treplanstegning i skala

1:'2. SpørgsmåIet var så, om kravene var
opillCr elier Ce n1'e F-1C-skalaregler, som

Erdnu ikke var udkommet. Særligt farve-
ciokumentationen gav anledning til bekym-
ringer, for vi havde ikke et farvelotografi
al netop den ønskede udgave.

Da F4C-reglerne ankom, viste sagen sig

heldigvis at være i orden, og byggearbejdet
blev startet.

Modellen laves i træ som hovedmateriale
og på en måde, så det 2 meter store fly kan
stuves ind i en almindelig bil.

I første omgang bygges modellen i stan-
dard til Dan-skala. Det vil sige, at flyet for-
holdsvis hurtigt kan komme i luften og
blive afprøvet, hvad angår såvel flyveegen-
skaber som særlige funktioner, flaps etc.

Såfremt/når alt virker tilfredsstillende,
vender vi tilbage med et par små skitser af
disse konstruktioner.

Her må der iøvrigt lige indsparkes en be-

mærkning om, at F4C er god læsning, in-
den man fastlægger, hvilke funktioner man
ril have med i sin model. I et særligt afsnit
:o: Connere er det nemlig fastlagt, hvorle-
:i: :i i"rrskelli-ee funktioner skal have

;::::.. .: :3: \an nan lYnhurtigt Se, hvOr-
iar- c: :l:':: eis::a points kan tjenes hjem
uden ;:: :;.: r'-l:: ::,i.4:..

Som sag:. =.-j:.,::: ..ai i lulten i en

skraber udgar:. cg lår a.: iir\er tilfreds-
stillende, går Keld Gaci: i gang ned alle de

lækre detaljer, som skai b:inge l'l1et op i
den tunge klasse.

Undervejs prøver vi på at tlnde beretnin-
ger og film, som viser hvordan fl1'et opførte
sig såvel i luften som under start o-e lan-
ding. For i den tunge klasse -sår det f.eks.
ikke at løfte flyets næse, når det har rullet
et par meter på startbanen, hvis det med det

rigtige fly faktisk først skete umiddelbart
før take-off. tr

Artikelserien om skalamodellen af Lockheed
Lightning fortsætter i et kommende numme4
når der er mere at fortælle om projektet.
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En måde at skaffe penge til klubkassen

Reklamepenge i modelfly

Viborg RC Klub vil næppe gøre
sig til fortaler for professionalisme
i modelflyvning som vi kender det
fra fodbold, tennis og lignende
sportsgrene. Men klubben har
opdaget, at det er muligr at få en
tiltrængt indtægt til klubkassen
ved at skaffe nogle reklamepenge
fra interesserede firmaer og
enkeltpersoner. Her fortæller Lars
Pilegaard, hvordan man har
grebet denne virksomhed an.

Da vi i Viborg RC Klub gjorde status i for-
bindelse med generalforsamlingen i 1984,
måtte vi konstatere, at vores gamle, hæ-
derkronede klub kunne risikere ikke at op-
leve sin 50 års dag i 1988. Det var faktisk
gået jævnt ned ad bakke siden krigen.

Såvel medlemstilgangen som økonomien
knirkede fælt. En kontingentforhøjelse var
ingen løsning, da den blot ville resultere i
yderligere frafald, og heller ikke ved kom-
munen var der nogen hjælp at hente.

Vi måtte altså finde pengene andersreds.
Stævner er erfaringsmæssigt ikke særligt
sikre, og såvar der faktisk kun at få del i de
reklamepenge, som private firmaer øser ud
over sporten. Men hvordan? En gammel
støjsag gjorde os stadig til et dårligt stykke

papir i folks hukommelse, og intet firma vil
som bekendt støtte en upopulær sag.

Vejen lrem var derfor i lørste omgang en
,'charmeoffensir.<. hvor det gjaldt om at få
pr3s>e;r ! :ale. og 'iil dette iormåi b1'-egede vi
'."'::: :::-:::: -':-:: :3 D:ai:r. :-.r. D: ear

a-'a-t-t. .'3--- ia: ::: -:-:::. --: =-. 
ta a.'.-ia-

derne. både Sicrri t! s;,ii. : a-.,.s: rg :ad.c.
Toprreff l9"q{ hra"p og-€ ;:-. ;r:i =:aaig

var r-i ikke kommer så lan_e.i. ar l:: ku::le
komme en øre i tilskud.

PR-arbejdet blev fortsat med nyheder iil
pressen, deltagelse i udstillinger, besøg i fri-
tidsklubber, udsendelse af klubblade etc.,
og efterhånden fik vi så firmaerne i tale,
men at få dem til at bekoste et reklameskilt
på vores flyveplads var umuligt.

Løsningen på vores problem kom i et
svensk hobbyblad, hvor man omtalte en

klub, som solgte reklameplads på klubbens
>Big Lift<. Klubben havde haft positivt re-
sultat ved 23 henvendelser ud af 24.

På denne baggrund samlede vi klubbens
scrapbog og lavede en standard-skrivelse
med pristilbud på forskellige former for re-
klame på fly, ligesom vi tilbød at bygge spe-

cielle reklamefly for firmaerne. En lille re-
klame på et fly, hvor også andre firmaer re-
klamerer, blev sat til kr. 150,-, og en stor til
kr. 500,-. Et helt fly kunne >købes< for
l -<00,- kr. og en flyvende skive for kr. 500.

Skiverne indgår i et rævejægerhold, som er

Thomas Pilegaard viser på disse to billeder
klubbens største reklamefly frem. Som det ses,

er der plads til mange firmanavne på en så stor
ntodel. Billederne er taget af Lars Pilegaard og

burde vere altrykt i Jarver .....

forpligtet til at optræde et par gange om
året. Endvidere lavede vi tilbud lor skilte
og reklameflag på banen opdelt på såvel en-

keltstævner som på et helt år.
Med dette materiale aflagde vi så besøg

hos de forskellige firmaer i byen, ligesom vi
kontaktede flere store udenbys virksomhe-
der pr. telefon. Var man interesseret, frem-
sendte vi så et tilbud bilagt fotokopier fra
vores scrapbog.

Vores resultater stod ikke mål med de

svenske, men der er man nok mere flY-

minded i kraft af landets egen flyproduk-
tion, men mon ikke vi kom op på et positivt
resultat ved halvdelen al henvendelserne?

Særligt flyreklamerne var nemme at sælge,

da firmaet kun behøvede at aflevere enten

et lærdigt klistermærke i passende størreise

eller et la1'-out, som vi så forstørrede og la-
vede i fanet folie.

Vort mål var i 1985 en reklameindtægtpa
5-6.000 kroner, men det er allerede nu tre-

doblet, så nu er der håb om at der ad åre

bliver til både en ny græsklipper og et lille
klubhus. En del af pengene er i det første år

investeret i maskiner og materiel, således at

det ikke bliver de enkelte medlemmer, som

skal stå med udgiften, når klubben tjener
penge.

Ud over pengene gav PR-arbejdet også

en medlemstilgang på ca. 30v/0, så de gamle

aktive er i år mere end nogensinde hængt
op, hvad angår flyvning med reklamefly og
instruktørv.irksomhed, og det er i den for-
bindelse vigtigt at få lavet en turnusord-
ning, da medlemmerne og især deres fami-
iie ellers kører træt i arbejdet.

Der er dog en slange i paradiset, nemlig
von kongelige toldvæsen. Det kære (u)væ-

sen holder nemlig stædigt fast ved, at når
na:: ikke er optaget i Dansk Idræts For-
bund. rå diver man underholdningsvirk-
somhed og skai berale moms af aIle indtæg-
ter. Indkomstshai slap vi derimod for efter
ansøgning til Amtsskatteinspektoratet.

Den endelige momsaftale er dog ikke så

dårlig, bortset fra, at kassereren får mere
arbejde. Ganske vist skal vi betale moms af
alle indtægter bortset fra kontingenter og
startgebyrer ved stævner, men momsudgif-
ter i forbindelse med de enkelte reklame-
projekter og stævner kan fratrækkes. End-
videre får vi en del af den betalte moms i
forbindelse med den almindelige drift tilba-
gebetalt. Denne delvise tilbagebetaling be-

regnes ved årets udgang elter forholdet
mellem de totale indtægter contra momsfri
indtægter.

Såfremt nogen har spørgsmål til projekt
>Reklamer i Viborg RC Klub<, er I vel-

komne til enten at ringe eller skrive. Adres-
sen er Lars Pilegaard, Teglmarken 65, 8800

Viborg, tlf.06-61 59 51. n
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Vixen deltamodel til I cm3 motor
Vi kan her igen bringe en
byggetegning til en lille RC-model,
som vor chefkonstruktør
Flemming Jensen har konstrueret.
Denne gang har Flemming valgt
delta-udformningen som udgangs-
punkt for endnu en letbygget og
velflyvende model.

Begrundelsen for ai blgge Yir:: r:: i..l-. s;
ofle før et ønske om 3l f,irr\e !'n u:-ti\;:-
li-e konstruktion. Efter lor flere å: siden al
have b1'gget og llojet en Robbe Lanzet. ha:
je-e ofte overvejet at prø\'e en delta i mini-
udgave. Lanzet'en flyver glimrende, blot er
landingsfarten en smule høj. Med højdero-
rene anbragt traditionelt langs vingens bag-
kant mindskes vingens opdrift, når der gi-
ves højderor ved udfladning til landingen,
netop når der er brug for størst mulig op-
drift. Hvis man derimod anbringer højde-
rorene foran hovedplanet, således at højde-
rorene skal gå nedad for at øge opdriften,
opnår man en øget opdrift i landingsfasen.
Det blev med andre ord besluttet at bygge
en delta-model efter ande- eller canard-
princippet, det samme som den svenske ja-
ger Viggen er bygget efter.

Modellen skulle være så hurtig og enkel
at bygge som muligt. Da en deltavinge med
profillorm er temmelig kompliceret og
tidskrær'ende at b1gge, beslutlede _ieg a: go-

re endnu et eksperiment, nemlig a: big,re
vingen uden profilform - helt l-lad - er

forehavende, som enhver med lidt lorstand
på aerodynamik sikkert vil betegne som
galskab. Imidlertid er den aerodynamiske
effektivitet ikke altafgørende, når man blot
har tilstrækkelig motorkraft, og resultatet
er i hvert fald blevet en modei, som flyver
udmaerket og er meget stabil.

Modellen er forsynet med en I cmr G-
Mark motor med RC-karburator. Da jeg
ikke kunne opdrive en 6 x 7" trykpropel, er
modellen som en nødløsning forsynet med
en1x4" propel, der er kortet ned til 6 tom-
mer diameter.

Byggearbejdet
Opbygningen er som sagt meget enkel. Be-
gynd med at samle en enhed bestående af
spanterne E og F samt de motorfundamen-
ter af bøg. Jeg bruger epoxy her. Husk

.":*$&;s\:N

Flemming Jensen ser ikke ud lil ot bryde sig særlig meget om at sta pa denne side af kameraet ....

n
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';w Y ,:.:
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først at lave udskæringer i motorfunda-
menterne, dels af vægthensyn, dels for at få
plads til tanken. Nu kan kropssiderne påli-
mes denne enhed, og de øvrige spanter og
bunden af kroppen kan følge efter. Årerne
i bunden skal løbe på tværs af flyveretnin-
gen.

Mellem spanterne E og F laves i bunden
en lem, hvorigennem der er adgang til tank-
rummet.

På dette stadium kan man bygge vingen
på kroppen. Først nedfældes bagkant- og
hovedliste i hak i kropssiderne, hvorefter
de øvrige lister og tipperne kan limes på.

Krængerorene er monteret med tre små
Kavan-hængsler i hver side.

Forvingen limes i en slids i kropssiderne.
Egentlig skulle forvingen have haft en stør-
re indfaldsvinkel end hovedvingen, men da
jeg var bange for at opdriften skulle blive
for stor, valgte jeg at lade forvingens ind-
stillingsvinkel være 0 grader og så regulere
opdriften med lidt opadtrim om nødven-
digt. Det viste sig imidlertid, at Vixen med
tyngdepunktet placeret som vist på tegnin-
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gen fly!er vandret med højderoret i så godt
som neutral stilling.

For at få plads til modtageren er det nød-
vendigt at lave en udskæring i forvingen.
Denne må blot ikke gå så langt tilbage, at
forvingen svækkes for meget. Hængslingen
af højderorene er foretaget med solar-film.
Højderorene er indbyrdes forbundet med
1,5 mm pianotråd. Denne kan imidlertid
kun monteres, hvis den klippes over på
midten og derefter samles igen. Jeg har der-
for lavet et messingrør med 1,5 mm indven-
dig diameter ved på en drejebænk at gen-
nembore et stykke 3 mm messing med 1,5

mm bor. Pianotrådshalvdelene loddes så

sammen midt i kroppen med dette rør. In-
den sammenlodningen må man have mon-
teret et rorhorn af I mm messing, som lod-
des på messingrøret. I kropssiderne monte-
res lejer af ovennævnte messingrør, hvori
pianotrådene kan dreje.

Kroppens overside fra spant D og bagud
beklædes med tværliggende balsa, men in-
den dette gøres, bør man montere stød-
stængerne tii kræn,eerorene. Disse lares af
55 mm balsa, som ender i pianotråde red
servoerne og gevindstænger ved rorhorne-
ne. Endelig kan finnen, næseklods.
cockpit-dæksel og lemmen til servorummer
laves og monteres.

Tanken er lavet af en plastic-filmdåse til
35 mm film. Der er skåret lidt af højden, så

den kan være i tankrummet stående på høj-
kant. Låget er tæt uden limning. Brænd-
stofslangerne af silicone er blot stukket i
huller i dåsen, således at de går stramt og
derlor er helt tætsluttende.

Vinge og forplan er beklædt med solar-
film, resten er malet. Radioinstallationen
består af mini-modtager, 120 mAh-akku
samt tre miniservoer til henholdsvis kræn-
geror, højderor o_e motorkontrol.

Flyvning med Yiren
Min største bekl'rnnng. ca j:_: .i:l-; :l'.,.:
Viren forste gang. \ai. om:i;::;;:::i.:::
nu også lå tilstrækkelig langi i;emrn:. .\:
lrygt for at lå en usryrlig halerung model ar
slås med, valgte jeg at lægge så meger bly i
næsen, at tyngdepunktet kom et godt styk-
ke længere frem end den beregnede belig-
genhed.

Dette viste sig at være en forkert disposi-
tion, for da jeg havde sluppet modellen,
tabte den straks højde for - på trods af
fuldt opad-ror - at bore næsen godt ned i
den lollandske muld. Her viser sig så endnu
en fordel ved små modeller. Den lave vægt
betyder en så ringe inerti, at modellen kom
fuldstændig uskadt over denne hændelse.
Jeg kunne blot tørre snavnet af næsen, fjer-
ne blyet, starte motoren igen o_e derefter
konstatere, at modellen nu fløj i perfekt
trim. Flyvefarten er naturligris temmelig
stor. Krængerorene er særdeles r.irksom-
me, højderorene mere moderate. Srabilite-
ten omkring alle tre akser er forbløltende
god.

Skulle nogen ved at læse detre have lået
lyst til at bryde ensformigheden ved mere
almindelige modeller, ville et formål være

opnåel- Ll.je: ;nal a; oen re_;iagir,r: op;ai-
relse. ai små modelie; lkite kan ilrre. karr
man enten få denne oplattelse afkræftet
ved at bygge Vixen, eller man kan forblive i
troen og så bygge en Vixen i 5090 eller
10090 overstørrelse lorsynet med en motor
på henholdsvis 4 cm3 eller 6,5-10 cm'. Et så-

dant projekt vil næppe kunne mislykkes.
God fornøjelse! n

PS: For en ordens skyld skal det lige under-
streges, at højderorene skal bevæge sig i
den modsatte retning af normalt!

:i-r \:...:

Fiemmin,s rii og.:. -rs::-.: l-.;:: :=
andre gør med Viren.

Data for I'ixen:
Spændridde: 60 cm
Længde. ialt: 58 cm
Motor: I cm'
Radio: 3 kanaler
Vægt flyveklar: 350 gram
Tyngdepunktsplacering: 6 mm foran spant D

Se Jørgen Korsgaards tegning af
I-ixen pa de nceste to sider.
Teeningen er i halv størrelse -bortset .fra spartt- og trcersnits-
iegningerne, der er i fuld størrelse.
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Trimning af fritflyvende svævemodeller
En grundig og fyldestgørende vejledning i konkurrencetrimning
af fritflyv ende sv ævemodeller

I forlængelse af artiklerne i
Modelflyve Nyt 5/83 og l/84
fortæller Per Grunnet her,
hvordan han mener, man skal
trimme sin fritflyvende
svævemodel, så man har størst
mulighed for at opnå gode
konkurrenceresultater (se nr.
l/84) og dermed få brug for sine
færdigheder som hjemhenter (se

nr. 5/83).
Aage Westermann har gennemlæst
artiklen og skrevet supplerende
afsnit, som derefter er indarbejdet
i Pers oprindelige artikel.

Denne artikel er skrevet for at fastholde en
række erfaringer, således at kommende
modelflyvere måske kan springe elegant
hen over en masse al de fejl, som jeg har
haft fornøjelsen af at begå i de mere end 20
år, hvor jeg har dyrket konkurrenceflyv-
ning med .A2-modeller.

Jeg skal indledningsvis understrege, at de
følgende betragtninger om trimning af
fritflyvende svævemodeller er ba-.eret på.
hvad man rent laktisk gør - oE ikke pa.

hvad man burde gøre. Jeg skal eksenpeli rs

ikke forsøge at orerberise nogen om. a: ;e-r

på alle mine modeller eksperimenterer meci

tyngdepunktets placering for ar finde den
bedste balance mellem god stabilitet og 1ar

synkehastighed. Ejheller, at jeg forsøger
mig med turbulenstråde i forskellige tykkel-
ser og placeringer.

Tværtimod. De modelflyvere, jeg har
kendskab ti1, har ikke tid,/mulighed lor at
eksperimentere særlig meget. Trimningen
al nye modeller bliver for det meste til et
spørgsmål om at få modellerne til at flyve
bedst muligt på kortest mulig tid. Og så

måske hen ad vejen at ændre diverse små-
ting ved modellen i håb om at lorbedre
dens flyveegenskaber.

Klargøring af modellen
Utrolig mange modeller kommer ud at
fly've. lør de er helt færdige. Jeg har selv
fløjet trimstarter med modeller, der mang-
iede et eller iiere lag dope (fordi vejret nu
var så godt den dag). <1er var undervægtige,
hvor mekanisrne:;ie (højstartskrog eller
kurveklap) ikke iirl<ece helt elter hensig-
ten, og så r'idere. \1ir. korkiusion af disse
erfaringer er, at det irre kan cetaie sig at
trimme på en ulærciig nci:.. \Ien det er
selvfølgelig lderst tilired..::,.::.*: l: :å den
i luften, så man kan se. hroria: r;r s::':C
for enden af højstartslinen.

Hvis man imidlertid kun beklnre: ::;
om at få en model gjort klar til konkur:en-
ceflyvning, så skal man lave den heh tær-
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dig, før man påbegynder trimningen. Og
det vil sige, at alt skal være færdigbygget,
at tyngdepunktet skal ligge det rigtige sted,
og at modellen har de vridninger, som man
forventer, at den skal have.

Det er ikke specielt vanskeligt at placere
tyngdepunktet korrekt. Man kan lave sig en
afbalanceringsstander (se f.eks. Steen Høj
Rasmussens meget gennemførte stander i
Modelflyve Nyt nr. l,/84), eller man kan
sætte to spidse lister fast i en skruestik og så

afbalancere modellen på disse. Den mest al-
mindeligt anvendte metode med at lade mo-
dellen baiancere på tommel- og pegefinger
er ret unojagtlg.

.;:- ::i: :::::.:-- :.':. .: ;:. -:,:....: .-:.::-
J.,:: i;Ll;lL.l-.-i-.å--:.4-J- .i:- -=:.-:J
;!cl::^d-;; -;- _;i -.1-..:'-: -^-:-- --'---:

t1:ngdepunktet ira i:io :il 6t):.. a; ', in-ien.
korde. Sa vær rimelig omhyggeiig med ar
placere tyngdepunktet som angivet pa den
eventuelle byggetegning.

Hvis din standard-A2-model ikke har an-
givet en tyngdepunktsplacering (modellen
er måske selvkonstrueret), så læg det på
55Vo af korden. (Standard-A2: Haleplan
ca. 4,5 dm', spændvidde 200-210 cm, mo-
mentarm (afstand fra planets bagkant til
haleplanets forkant) 65-75 cm, forsynet
med cirkelkrog). Og hvis du absolut ikke vil
gøre som alle andre, så placer det mellem 50
og 60% af korden. Så bliver det ikke helt
håbløst at gå i gang med at trimme.

Vridning af vingen
Dette emne er straks meget mere problema-
tisk. Ikke fordi det er vanskeligt at vride

vinger - det er endog særdeles let, hvis
man kan koge vand - men fordi kun gan-

ske lå er i stand til at se skævheder i vinger-
ne.

Jeg må have fortalt det følgende til hund-
redevis af håbefulde danske modelflyvere,
men det skal ikke afholde mig fra en genta-
gelse: Man kan ikke kontrollere en vinges
vridninger, med mindre vingen er samlet og
monteret på modellens krop!

Af en eller anden grund tror de fleste mo-
delflyvere, at netop de bygger så godt og
præcist, at deres vingesamlinger er lige. Det
gør de ikke!. Det er der ingen, der gør!
(Nej, jeg gør det helier ikke). Den alminde-
,ig':e forn io: i rngesamling - med piano-
::aje ;ne; 3113. rc'3n ror i ringerne - kan
:ii; .ares så præ;isl. at man undgår risi-
koen io:. ai den ene r ingehalvdel f.eks. har
bagkanren løfier 1 millimeter i lorhold til
den anden vingehalvdel. Dette er egentlig
en uhyre lille skævhed - men når vi trim-
mer til konkurrence, beskæftiger vi os net-
op med disse uhyre små vridninger. Derfor
skal skævhederne i vingesamlingerne med-
tages.

Når man undersøger en models vridnin-
ger, sætter man altså vingerne sammen på
kroppen, som om man skulle ud og flyve
med modellen. Derefter finder man en eller
anden kasse eller noget andet, som model-
len kan ligge stabilt på. Modellen lægges
med undersiden af vingen opad (se

figur l), således at vingerne hænger frit.
Denne placering kommer ret tæt på situa-
tionen, som den ser ud, når modellen flyver
(bortset fra op og ned .....).
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Nu kan man fortsætte på to måder. Jeg
foretrækker den første: Man går 2-3 meter
bag modellen og placerer sig sådan, at man
ser bagkroppen præcis bagfra. Fra denne
placering forsøger man at få for- og bag-
kant til at flugte (det kræver, at vingens un-
derside er godt belyst, hvis man skal kunne
se noget). Ved at holde øjnene i samme po-
sition og se på begge centralplaner, kan
man let se, hvordan vingen er vrede! t:.-
igen på figur l).

Den anden måde er mere mekanisk: \lait
laver et par lange, lette og heh iige -oatsati-

ster (f.eks. 2x l0x 1000 mm) og iape: iern
fast på vingen. Den ene særres la:: i.eks.
midt på venstre centralplan. Den anden
flyttes så rundt på cenrralplanerne. o_s ior
hver placering kan man lra siden se. hror-
dan vridningen er i lorhold ril den iasre li-
ste. Dette markeres på et sr1'kke papir.
hvorved man får >kortlagt< r.ingens skær-
heder (se ligur 2).

Hvis man opdager uønskede vridninger
på en vinge (eller et haleplan), så vrides de
let ud over damp. Sæt en kedel vand til at
koge. Når dampen står op af kedlen i en
kraftig (og kogende varm) stråle, holdes
den pågældende vinge ind i dampen, og
man vrider forsigtigt modsat den uønskede
vridning. \Ian ril hurtigt opdage, at man
på denne måde kan >modellere< sin vinge
til at hare alie nulige lorskellige og vold-
somrne r;rci::g::. \ir iingen er vredet på
plads (elle: e.-, ::.-l: :--: :t:_qer ti1 den mod-
satte sider. ::..-;. :::- : - :.-:::. \å: den er
tør - i\.. : -.-:.: =: :.:_:.: :.-:--',::: - kan
man ch:.-i-. :: ::: -.':i.::: .-.-:..:; ;:
r'æk. oS c:.:r:;- -t.-::.

\Ian skal',=:; ::::=:.:_:: :: : .-.:-
ning orer Car.: ::-:::.. -- t_- - :':.'
med den lille i-.:-:;. :t -_-:- . ---

sig en lille smule ::.:,;: ;:- l-,-' - ..-
det være klogi ar r:::: ::. :-: .. '. - - ---:
når man er i gang. \-;: :=_::- .: :: - --:
vridninger skal man o::. ::::.: r: _ -
og tre gange, før skærhg::: :=-.-.- :-
væk. Og efter f.eks. fl5r ni:g : :=,1-.. :. - - _-

landing i vand eller meget r!;; i.=. .:-
man opleve, at vridningen opsiå: :,:-_.

Efterhånden som beklædninge:- :-,. :-
gammel og stiv, vil vridningstendense: :::.-
ge kraftigt. Og hvis man har værer så ::'-
nuftig at vælge noget godt beklædningsp"-
pir og noget formålstjenligt dope eller za-
ponlak (dvs. noget ikke for tyktflydende
dope eller zaponlak, så det kan påløres i
tynde, jeevne lag) til lakering af beklædnin-
gen, så opstår der kun meget få og små
vridninger.

Jigs
Hvis man vil undgå uønskede vridninger af
vinge og haleplan helt, skal man fremstille
>jigs< (beddinger) til vingerne og halepla-
net.

Til haleplaner er en jig af balsatræ fuldt
tilstrækkelig. Jeg har lavet mine haleplans-
jigs af l0 x 20 mm halvhård balsa. Balsatræ
har den fordel, at man let kan slibe jiggen
helt lige med en stor pudseklods, når den er
limet sammen.

.\It'dellen på tegningen sesforfra. Vingeoversiden ses hyid, undersiden sorr. Ptt tesninpen kan
n:on se. hvad wash-in og wash-out er.

Til vingerne skal jiggen laves af fyrre-
træslister. F.eks, ca.8x22mm lister. Der
skal anvendes gode, lige, stabile lister -
der nytter jo ikke noget at bygge en jig, som
selr, slår sig. Vær meget omhyggelig med at
blgge den rigtige v-form ind i jiggen (Aage
blgger jiggen, før han feerdiggør vingen, så

han samier vingen på jiggen - så passer

ringene nemlig sammen!).
For at kunne ændre vridninger i vinger-

ne, skal jiggen kunne ændres. Det kan man
gøre ved at lime balsalister oven på fyrrelis-
terne, så man let kan høvlelslibe nye vrid-
ninger i jiggen.

Når man bruger jig til sine modeller, er
det afgørende vigtigt, at man hele tiden
ændrer jiggen sideløbende med, at man
ændrer vridning i vingerne. Ellers vil man
jo ødelægge modellens trim ved at sætte
vingen på jig igen.

Sådan vrides vingen
Til den tidligere nævnte >standard-A2-mo-
131,, r'il jeg anbelale lølgende vridninger
:..: en røjrekurrende model):

"::.,::: 
:::-:::lplar: hele lige.

:- ..: i--i :-:,:.f\:.-,a..: {3 :.ii
:- .:. -::: i :.: .;: l5 ::l

ai modellen

Holde: : - :. : : -:- ::-:-:-l :-: . .-- _:j
mene. a: i-:.;. .::,-- ::i.:-- :.- :: i
mm ud til :,'_':::-.i --.- -; . . -.-...-::
linen skal o::- .-: :-.:.:-:::: -: l-- .,_::',j-
højstart ska, :.-:-: ::,-:. ;. , .:" .--::::alt
(med mulighei :;: ": i..- :--: --::: -csrag ril
venstre - det ri.::..; :::::: r=:: nodven-
digt med de viic;,:;::. r.:_:;;l har) og til
katapultstilling si3- :.: ::i: .3. halvt nor-
malt kurveudslae.

Disse størrelse: :: ali: : underkanten af
det sands)'nlige - cie: er dei sikreste.

Du skal også indstille vinkelforskellen
mellem plan og haleplan hjemmefra. Hvis
du har tyngdepunktet på 55qo og et flad-
bundet haleplansprofil, så gå ud fra en for-
skel i indstillingsvinkler på 4o. Det er sand-
synligvis l-lVz" for meget, så modellen vil
nok stalle - det er igen det sikreste. Hvis
du har haleplansprofil med hvælvet under-
side, så start med en vinkelforskel på 6-7",
hvis du vil være nogenlunde sikker på at
undgå spiraldyk i de første starter.

Nu er du klar til de første starter.

Håndstart
Jeg er indgroet modstander af at håndstarte
modeller mere end allerhøjst nødvendigt.
Håndstarter ender alt lor ofte med hava-
rier, fordi modellerne staller i jorden i un-
derlige vinkler på grund af skæve kast
ogleller dårligt trim. Modeller bør lande på
termikbremsen!

Men første start skal - trods alt - være
et håndkast: Flyv over højt græs, dyb sne
eller noget andet blødt. Kast modellen for-
sigtigt, gerne med næsen lidt længere ned-
ad, end du fon enter er normal flyvestiiling.
Pas på ikke a'r kaste for kraftigt. Husk at
i' -::'. ;tlapp:n skal stå i,elidestilling.

Ir.. ;...::.le; ;11r'er i en meget åben cir-
r;. :.- ::: ::_r;ige side (for det meste til høj-
:. . -._::rls den riser tendens til stall eller i
..r::: :ald. glider meget fladt (kun synker
.argsomi), så er du færdig med at hånd-
s:ane. \æste trimstart er en højstart med
tuld linelængde, åben krog og højst 20 sek.
på :imeren.

Hris modellen ikke fl1.'ver som ovenfor
:3i\:3\3i. x-lå du stille pa kurveklap
---: ;..;: ;::.s.:.:t':ri:.. :ndtil den flyVef ,

.,l::- a:.- :r:.. O; :cr: hr er ekstra håndstart
.-::::- :-:-r,-i::C: a; harafefe mOdellen!

De første højstarter
- ; '. - 3:r:aeer: Du skal nu foretage en
::-=::ar:. hlor du starter med fuld line-
.-=:.,sde. åben krog (hvis højstartskrogen
\aii låses overhovedet) og højst 20 sek.
ipetid, før termikbremsen virker. Du skal
have fuld lineleengde - dvs. 50 meter -fordi så kommer modellen højere op, før
den evt. begynder at trække ud med lare
lor at gå i jorden. Det er altså sikrest at
starte med fuld linelængde..... Du skal ha-
ve åben krog, så du straks kan udløse mo-
dellen, hvis noget begynder at gå galt. Igen
en sikkerhedsforanstaltning. Og modellen

fortsættes næste side

F/6 3
Jr a€
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skal ikke have lov til at flyve over 20 sek.,lør termikbremsen virker _ så kan Oen

fn?n9t nå at gå i jorden i et spiraldyk fia
luld højde, før bremsen virker _ og U.in_
ger modellen sikkert til landing.

Når modellen kommer op i sin første
højstart, vil den sandsynligvis komme no_
genlunde i rophøjde. Så udløser du den.
Derefter vil modellen sandsynligvis begyn_
de at stalle og kun kurve ganske lidt. 

-lriu

\an d3 så gå i gang med at tiimme videre på
den. Du skal ændre kurveklappens udsla'_s,
så modellen til slut ender mei at _*nn..i-_
flyve en cirkel på 20-25 sek. i termiflri lufr.
Husk, at når du snævrer kurvet ind, sa sra_
rer det til at give modellen lidr mindre vin_
kelforskel mellem plan o_e haleplan. Hris
modellen flyver srabilt i er må_eer abenr
kurv, skal man altså lorøge vinkelforskel_
len lidt, hvis man snævrer modellens flyve_
cirkel ind.

De første højstarter går ganske enkelt ud
på at sikre, at modellen går lige op i høj_stalt:l (indstilles på kurveklapp.n, n.u_
tralstilling), og at den glider i ståbile cirkler
efter udløsningen. Når Ou trar opnaet Oeite,
kan den egentlige konkurrencetiimning be_
gynde.

Cirkelkrog, russerkrog
Der findes forskellige krogsystemer, som
giver mulighed lor at cirkle med mojetten,
mens man stadig højstarter. Jeg skal kort
gennemgå de to hovedtl,per.

-.7'- ---ø o,{
Fig. 4 A

4øl'lq:1
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at modellen udløser, hvis linen f.eks. får fat
l en tot græs, som den pludselig slipper. Det
giver nemlig tilstrækkelig lmputs tif , at tio_
gen udløser.

. Impuls-systemet er særdeles let at trimme
ind. Man skal finde en cirkel_diameter, som
tillader cirkling på linen og som giver et ri_
meligt glid. Derefter skal man iattist Utot
sørge for at lære at udløse modellen ordent_
ligt (dvs._lære at give en passende impuls
gennem linen, så krogen hopper af).

- 
Russerkrogssystemet findes i mange for-

skellige udformninger. Lepp_krogenl Jr.n
Ras.mussen-krogen, Cirkeline kr";.;, H;;_
chek-krogen og mange nere. nåiles for
oem alte er, at linen er låst fast under høj_
starten. Låsen åbnes ved at trække kraftigt

Fis. 4 B

Fig. 5

i linen. I forbindelse med åbningen af kro_
gen.får kurveklappen et udslag ind i flyve_
cirklen, der tillader et spiralstif eft.. uOirr_
ningen - den såkaldte tataputtstart. Oes_
uden kan flyvecirklen under højstarten æn_
dres uaftrængigt al flyvecirtten-eiter uOiås_
ningen. Figur 5 viser en Lepp_krog.

^ 
Det er indlysende, at russerkrogens fire

funktioner giver meget mere trimmlarUelåe
end impuls-systemets to funktioner. Og åen
ene funktion - katapulten _ kræver oveni købet særdeles stor præcision tor at fun-
gere efter hensigten.

Indstilling af russerkrogen
Lad os tage de fire krogfunktioner hver for
sig i første omgang:

{

I

I

i

I

Dei .innle cirkelsystem baseret på im_
pui:I:o_rr-n (!!' lig. I A & B) tillader cirkling
pa linen med samme kurveklapudstag sori
under fl1 ning e:ler udløsningån. oeite sy_
stem kan rarn: anbeiales til alle, som ikke
mener, ai Ce r ii kunn; magte en russerkrog.
Impuls-slsremei iorhinC:er utilsigtet udlø!_

line 9_n 
gire:- mulig:r:c :'o. :e:miisøgrunSi

lang tid, men har ikke : oer .in.,pi.rrJog;l_
mindeligste udgave mulighec :or katap'uli_
udløsning. Sy'stemers siorsre uienp- .idog
efter min mening. at impulskros.n ., .=rl
oeles lølsom for små ry.k i linen. der r;l ia
krogen til at udløse. Man risikerer derior.
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Første funktion er >neutralstilling<, dvs.
den stilling på kurveklappen som sikrer, at
modellen stiger lige op, når man trækker i
højstartslinen. Det kan være en lordel ar la-
de modellen trække ganske svagt ud til den
modsatte side af kurveretningen i I'neuirai-
stillingen<. Så er det ofte lettere ar få rrrt-r-

dellen katapultet af i tophøjde.
Anden funktion er cirkling unc:: :rø;-

starten. Cirklen skal være -så åben. son der
er muligt under de sivne rindiorholci. Der
lyder lidt bagvendt, så en nær:r:::: :o:i;a-
ring følger: Når man cirkler c: ::l:i: i heir
stille vejr, kan det \'ære e: probien: ai rolde
modellen i luften, hvis den ;i:\,:: :or snæ-
vert. Hvis man ikke hele ricjer na: muiighed
for at stramme højsra:rslin::. ender der
med, at man er nødr ril ar lrr':e modellen i
tophøjde igen - og cierned b:uger man
kræfter og koncentrarion pa ander end det
vigtigste: termiksøgning. Og neiop rermik-
søgning er næsten hablrrs. hris modellen
nærmest spiraldl'kker rund: i lor snær.re
cirkler under højstarren.

I vind skai man snæ\'re cirklen ind, sa

modellen kan nå at gennemløre en cirkel på
linen, uden at linen strammes, før cirklen er
gennemført. Hvis linen strammes, når mo-
dellen er på vej bort fra modelfllveren i
vindretningen, vil man risikere, at krogen
trækkes til neutralstilling - hvorved mo-
dellen vil flyve ligeud - og lige i jorden!
Det samme kan iøvrigt ske pga. vingens
vridninger, hvis modellen trækkes op til så
stor hastighed, at rvash-in'et i inderste cen-
tralplan p_ea. forøget opdrift retter flyve-
cirklen ud.

Treciie iun\::on er iarapultudløsningen.
Her skai man s:.tle :-. :.:._:. ::ekkel lor at
åbne kroge: os -::.:_:;: :. i ..:. =,...::,.:.
Når man påb:_:-r:ice. :::::--::,; .: -: \'-
model, skal rna: -:;: !.::_:=: :t::'.:l -: l
kg træk. De:e::e: :l:.-_:.: ::: ::- -:..
trækket til 3.0-i.5 ig :.: =::-: ::: : - ---
hov, efterhånden so= =.:,-. :=: .:':-: -.
med modellen. Der er m:n r:-,:;..;::: :-::.
ring, at man meget let kornir:::::.:: -:..'::
utilsigtet, hvis åbningstrækkei e: ::.r:: l. .

kg.
Katapultudslaget skal være så lille so:r:

muligt - men stort nok til at dreje modei-
len ind i glidekurvet og forhindre, ar den
staller efter at have taget højde på efter ud-
løsningen. Start med et katapultudslag på
ca. det halve af udslaget for glidestillingen.
Hvis modellen viser tendenser til at krænge
kraftigt over og gå ind i et spiraldyk efter en
katapultudløsning, så skal katapultudslaget
straks gøres mindre. Og omvendt, hvis mo-
dellen stikker snuden i vejret og staller
kraftigt efter udløsningen, så forøger man
katapultudslaget - men kun lidt af gan-
gen!

Katapulten er også temmelig påvirkelig
af vridningerne, således at en model med
for lidt eller intet wash-in i inderste vinge-
halvdel vil have tendens til at gå i spiraldyk,
mens en model med lor meget wash-in vil
have tendens til stall - alt andet lige.

Fjerde og sidste funktion er kurveklap-
pens normale glideudslag. Jeg trimmer nor-
malt kurvet i glidet med stopuret - dvs. at

jeg til normalt termiktrim trimmer en cirkel
i neutral iuft til at vare ?0-30 sek. alt af-
hængig af modellen. Jo større spændridde
på modellen, _io større cirkler lader jeg den
l-lvre i. Til stillevejrstrim åbner jeg gerne

l'ivrecirklen lidt - så modellen t-lr'rer en

;irkel pa 30-45 sek. Det er min erfaring, ar
en meget åben flyvecirkel giver den bedste
stilievejrstid med de forholdsvis små vrid-
ninger, som jeg anvender på mine model-
Ier. Problemet med en meget åben flyvecir-
kel er, at modellen vil have forholdsvis
s\ært ved at rette op af et stall - så man
skal være ekstra omhyggelig med at få ind-
stillet katapultfunktionen korrekt.

Fintrimning eller
konkurrencetrimning
Efter hele denne indledning er vi omsider
nået frem til det tidspunkt, hvor det begyn-
der at blive spændende og udfordrende. Vi
har nu en model, som flyver - den højstar-
ter, kan udløses, og den flyver frit i passen-

de cirkler. Nu skal det hele pudses af, evt.
unoder skal pilles ud, hvis det er muligt, og
modellen skal gøres egnet til konkurrence-
fl1'vning (hvis det har interesse).

Det, vi alle ønsker af vores modeller, er,
at de er i stand til at flyve maximumstider
under alle forhold. Dvs. høj stillevejrstid,
gode termikegenskaber, tilstrækkelig stabi-
litet til at klare selv barske vejrforhold, og
ikke mindst så gode højstartsegenskaber, at
modellerne kan startes i al slags vejr.

Lad os konkretisere disse krav en smule.
Vi ønsker:
l. Gode, sikre højstartsegenskaber.
2. Stor højdevinding ved en evt. katapult-

udløsning.
-r. Et glid med minimal synkehastighed.
: E..:: :i1 a: moCc.llen i-orblir.er i en rer-

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

Gode høj start:+:en!k3ber
Cocie :..'-'r..--:i:_::-:.:::- -- -=-;j --;
Væseniiigi: ::. :: -. -: :- -.' ^- :- :-.
uansel re_i: c::.:.:. .:-' i- - 1:.: :-.;- . r:
kræver den he.: .:--:: :_.. .. : -i' t: .- :-
modelflyveren (så :-.::: :::::r-, _: ..: ,.:
og krælter til ai ræ:. :::::-=:r:::: :: :::-
miksøgning).

Det er for det io:s:.;=-::...::. :: :r.---
dellens vinge ikke ha::.: ::. :i--r: .r.rr.r.-
ger. Hvis man f.eks. i-lrl3; ::..a ::-rr; 6

mm wash-in i højre ce::::.:-:.-.. i nm
wash-out i venstre tip og 5 :::- ,i's:-oui i
højre tip (som man har kunne: .: på risse
modeller fra udlandet), så er cie: 3g3nilig in-
gen sag at få modellen til ar tl1.r e udmærket

- og højstarte udmærker - i srille rejr.
Vingevridningerne modvirkes og neurralise-
res af siderorets stilling under højstarten.
Men når man så næste gang kommer ud i

frisk vind, vil man opdage, at den forøgede
flyvehastighed under højstarten betyder, at
den samme balance mellem vingevridnin-
gernes ellekt på flyvemønstret og siderorets
neutraliserende indflydelse ikke lindes un-
der de ændrede forhold.

For at forskldningen i denne balance
bliver mindst mulig, skal vridningerne på

modellen r'ære så små som muligt eller i det
mindste symmetriske. altsa de samme i beg-
ge vingehalvdele.

Dette kræver nok en begrundelse, og den
kommer her i et indskud:

Opdrift og modstand
En vinges opdrift og modstand afhænger
bl.a. af den hastighed, vingen flyver med,
og den indfaldsvinkel vingen har i forhold
til luften.

I det følgende eksempel går vi ud fra, at
vi beskæftiger os med en >standard-A2-
modek<, der flyver i højrecirkler. I første
omgang er vingen helt lige, ganske uden no-
gen form for vridninger.

Når vores model flyver stabilt i en cirkel,
giver begge vingehalvdele lige stor opdrift.
Men højre vingehalvdel flyver inderst i cir-
klen - og gennemflyver derfor en kortere
bane end den venstre vingehalvdel. Den
flyver altså langsommere. Derfor burde den
jo give mindre opdrift end venstre vinge,
hvilket ville sende modellen i jorden i et spi-
raldyk. Når dette ikke sker, skyldes det mo-
dellens v-form. Modellen kompenserer
nemlig for den manglende opdrift pga. ha-
stigheden ved at lægge sig således i luften,
at højre vinge får størst indfaldsvinkel. Se

figuren. Ved at højre vinge får forøget sin
indfaldsvinkel, opnår den samme opdrift
som venstre vinge - og modellen holder sig

fllrende uden at ryge ind i et spiraldyk.
Hri: nccr'llcil er hclt uden vridninger i

:.l=;1.-.;. ':. :.::l .e. at den nødvendigvis
:., .-::-r^-:: :r: a: opnå denne stabile fly-
. 

= 
,:..-:..-:. :-:: ,i:n skai cirkle. \{odellens

'.:.:.? :- :i\e den samme som dens åane.

S.::,rrldning betl'der, at kroppen skrider
:r::i -:3ni3rTl iulten - og dermed giver be-
:,.::.:g s:orre modstand end nødvendigt
:::::::i:gere lrretid for modellen til føl-

_:: i,-: :: -:c-:: dette tab af fl1'vetid giver
-r:t .t -:t:1: '.::-:; - i r Ori cksempel altSå.-..-:- ...-.;; - -:;: ii:sn-in. \Ied den rette

- =.-::; .i:.:.--:. :3:i\ e: mOdellen Slet ik-
.: :l :.1:i...1: :.'. :: :.1 :torre indfaldsvin-
.--, -.-'.- .-:-:;. Og med en fl1'vecirkel på

l,-l: ::r. rariehed vil et rvash-in på 1-3

:.:. : :..jre centralplan være passende (det

;: :: praktisk erfaring, som jeg ikke kan
::_rne mig frem til).

Vi benytter iøvrigt også lejligheden til at
give begge ører noget wash-out, når vi nu
alligevel er i gang med at vride vinger.
Grunden til, at vi giver ørerne wash-out er,
at vi ikke ønsker, at et evt. stall skal starte i

vingetipperne på modellen. Det giver nem-
lig nogle voldsomme stall - og et meget
ustabilt flyvemønster, hvis modellen har
tendens til disse såkaldte tip-stall.

Nu flyver vor model nogenlunde uden si-

fortsættes ncBsle side
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Denne model
sideglider. Dens
retning er ikke
den samme som
dens bane.

Denne ntodel
sideglider ikke,
den >>flyver

ren{<<. Dens
retning falder
sammen med
dens bane.

deglidning - med størst indfaldsvinkel og
mindst hastighed på højre vingehalvdel.
Det betyder, at højre vingehalvdel flyver
tættest på stallgrænsen. Og det skal man
være særdeles glad for. Hvis modellen
nemlig forstyrres, så et stall kommer. ril
den først tabe højre vin_eehalvdel. Dermed
vil modellen pga. staller dreje krairigl iii
højre - altså )ind i< sit normale kurv -og forøge hastigheden, idet den taber næ-
sen i stallet. Ved den lorøgede hastighed vil
opdriften hurtigst vokse på højre vinge
(fordi dens indstillingsvinkel er størst),
hvorved modellen hurtigt vil krænge tilba-
ge til nogenlunde vandret flyvning - og
måske stabilisere sig så godt, at der ikke
kommer flere stall.

Hvis wash-in'et i højre vinge er for stort,
vil modellen ))overreagere(< i opretningsfa-
sen, således at den vil krænge over til den
>forkerte< side, når hastigheden forøges.
Det vil medføre, at højre vinge hurtigt igen
kommer til stallgrænsen, hvorved et nyt
stall bliver resultatet. En sådan model vil
ikke kunne rette op af et stall.

Hvis wash-in'et i højre vinge slet ikke er
der - men er et wash-out i stedet, så vil der
ske endnu alvorligere ting: Når et stall op-
står, vil modellen fortsat starte med at stik-
ke snuden mod jorden og forøge sin flyve-
hastighed. Men nu vil venstre vinge have
størst indstillingsvinkel, hvorved den vil få
den største opdriftsforøgelse. Modellen vil
altså løfte venstre vingehalvdel og dermed
krænge mod højre - kurve snævrere end i
normal flyvning .... og fortsætte mod jor-
den i et spiraldyk. Og jorden kan være så
frygtelig hård mod modellen.....

Der er naturligvis et ret storr spillerum
lor vridninger, hvor man hverken risikerer
uendelige stall eller spiraldyk, og mine an-
givelser af vridningernes størrelse skal kun
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tages for vejledende størrelser. Generelt
kan man sige, at man kan lå næsten alle
modeller til at flyve stabilt - uanset hvilke
vridninger de slæber rundt på. Problemer-
ne opstår først, når del srabile flyvemønster
lorstyrres. Så kan man risikere uoprettelige
stall eller spiraldlk.

Eftersom fl1'rning i en termikboble er dn
lang flpe:ur i rurbulens, er det imidlertid
vigtigt. a; en konkurrencemodel kan klare
al blive lo:sl1'rrer i sit stabile flyvemønster.
Og derlor er der r igtigt, at man holder vrid-
ninge:ne på ei iornuftigt niveau.

Højstartskrogens placering
Hø_islanskrogens placering er afgørende
for, hr or siejii modellen vil stige under høj-
slarten. Jo tættere højstartskrogen sidder
på t1'ngdepunktet, jo stejlere vil modellen
gå op i højstarren. Det er klart, at en stejl
højstart er behagelig i stille vejr - så skal
man ikke flytte sig så meget for at få model-
len i tophøjde. Til gengæld er det ubehage-
ligt i vind, hvor modellen vil trække vold-
somt i linen, hvis den stiger stejlt. Det kan
let koste brækkede vinger - og en model,
der trækker kraftigt er vanskelig at styre på
højstartslinen. Så krogens placering må
som så meget andet være et kompromis.

Jeg vil anbefale, at man glemmer alt om
vinkler og lodlinier gennem tyngdepunktet,
når man placerer højstartskrogen. Placer i
stedet krogen (og det vil sige højstartslinens
angrebspunkt på modellen) 12-18 mm for-
an tl ngdepunkre: ni noCe.le:. .ieS p.::ere:
-.elr n::le :tøjs:3ris\:,1g-i.,j l:n io:a:t
:l rgCel;r-i::i tri L3t Sic:t :it :.J::_: ::-r.-
blemer i srag rind elier siille rejr. I krafiig
vind har jeg ofie problemer, men der er me-
re et træningsspørgsmåI, end det er noget,
der har med modellen at gøte.

En meget almindelig årsag til, at model-
ler trækker ud under højstarten er, at kur-
veklappen på grund af kraftigt træk i linen
går ud i katapultstilling. Dette modvirkes
let ved at sørge for, at katapultudslaget
først kommer ind, når krogen er åbnet, alt-

så når der trækkes rigtig kraftigt.
På en traditionel Lepp-krog kan man la-

ve en lille ekstra detalje i forbindelse med
låse-palen, således at katapultstillingen
først kan opnås med åben krog - se pa fi-
gur 6, hvordan det kan gøres.

Cirkeline-krogen er så genialt indretter.
at katapultstillingen først kan opnås, når
krogen åbnes - så bruger man det system,
får man ikke problemer i den forbindelse.

Hvis man flyver med Lepp-systemet eller
et tilsvarende, men ikke vil lave det viste
låse-system, skal man i hvert fald sørge tbr,
at krogens vandring er minimal, før den åb-
ner sig. Derved opnår man i praksis nogen-
lunde det samme med, at katapultfunktio-
nen først kommer ind, når krogen åbnes.

Hvis modellen trækker kraftigt ud under
højstarten, kan det også skyldes, at krogen
er placeret for tæt på tyngdepunktet. Men
så skal den altså sidde længere tilbage end
12 mm foran tyngdepunktet. Helt tosset
bliver problemet, hvis det skyldes, at den
ene vinge vrider sig mere under belastning
end den anden. Så er gode råd dyre ....
bortset fra det eneste, som jeg kender: Byg
en ny vinge!

Når en model cirkler på linen, sker der
det, at fjederen til kurveklappen trækker
kurveklappen i cirkelstilling - og dermed
også trækker højstartskrogen tilbage i ba-
geste stilling. Jo strammere ljederen til si-
deroret er. jo lettere r il modellen gå i cirkel-
fl1r'ning i højslarien. Hvis ljederen er for
sl:an. irl nocelien a1t for let gå ind i cirk-
le: - Cer ril rære s\'ært at undgå at cirkle
niec en model. når den først er kommet i
tophøjde.

Her gælder det om at finde et passende

kompromis til fjederstyrken. Siderorsfjede-
ren skal være så stram, at modellen går ind
i en cirkel, når man slækker højstartslinen.
Men så svag, at man uden besvær kan fort-
sætte højstarten ligeud selv med modellen i
tophøjde, blot man trækker ganske let i
højstartslinen. Det er min erfaring, at man
undgår problemer, hvis den kraft, der skal
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til at trække højstartskrogen frem i forreste
position, er på 50-70 g. Se fig. 7.

Katapultudløsningen
Katapultudløsningen skal selvfølgelig give
den bedst mulige højdegevinst - i alle star-
ter. Bemærk, at sikkerheden her kommer i
første række. Der n1'rter ikke noget at trim-
me sin model sådan. al rnan i 9 ud af 10

starter vinder 6-- r:::r: :e,ce. hvis man i
den 10. srarr kii.:se::l::-:,.::::s:e: i-10
meters hojde. S: -::..;::;:,
som girer en :::r.::; :.r'::..
starterne.

K at ap u lt u c i rr s ; i I : 
-: 

: :- i_ =,-_ 
-- :. :. :-.. : : :: : :

mange rr.idle:. Frr::: rl ::::.:.::: ::: . j:.
rorets ka:acul:u::.:.-: ::.:;:::::. l:::; . 

=:.
imidler:ii :ss; ".::: _:.1: ::: : r::;::: : :..
kerhed. :::: 

==--. ..::: ::. r.-t-_tt; -: :'--:. =:
modeilei :::la.;ii-r-:: : ia::::-::r. Hris
man så Dir\3: a: :o:=indske karapuitud-
siage:. r:i nioceilen i sreder sralle. Det er i
sådanne siruationer, man kan prise sig lyk-
kelig over, at normale modeller er forsynet
med haleplaner. Haleplanet skal nemlig lrl
res (se figur 8), hvorefter modellen vil kun-
ne katapultudløses med mindre udslag på
kurveklappen - uden at stalle. Bemærk, at
tiltet skal forstærke modellens kurv, dvs. at
højre tip på haleplanet til en højrekurvende
model løftes. Omvendt på en venstrekur-
vende model. Tiltet beryder, ar modellen

kan klare katapulten med lidt mindre ror-
udslag - hvorved spiraltendensen forsvin-
der.

Hvis modellen har tendens til at loope ef-
ter udløsningen, er dens vinkelforskel for
stor. Dette kureres mest effektivt med et
mindre effektivt haleplan. Altså enten et
halvsymmetrisk haleplansprolil eller et
meget tyndt profil med flad underside. Jeg
har selv haleplaner med 6, 7 og 890 flad-
bundede profiler. Så har jeg mulighed for
ai eksperirnentere lidt med lorskellige ha-
-r':.::::::l r-n g:ren mOdel.

- I l:-::::;--.i;: !::, .rg;3 :'e:f3r reii a:
'- -.: :.i3-:l--.::. .::::--: :i-:-: 

- 
j;:-

: ,---l-l_: : -,=-r.;-: _-::1 :-
:::.:- l.::. :_. -:-::.::. :;:;:..=.:: --::;
---;:-j- \t=- -- - -'.'-!.. -< :r.: _-..--ii:11:r.:::3--- :

..,-.-r,.:.i:æ-ce også i-ii:t:s. Hris n:a'n ril
have mulighed for ar kunne lorerage sådan-
ne ændringer på modellen, må man altså
sørge for, at højstartskrogen kan flyttes -og det skal man jo have tænkt på, da mo-
dellen blev bygget.

Hvis modellen går for fladt frem i kata-
pulten, skal man gøre haleplanet mere ef-
fektivt, så vinkelforskellen kan forøges.
Her er den letteste løsning at prøve at sætte
en turbulenstråd på haleplanet - ptøv
f.eks. en 0,5 mm tråd 6-70/o fra forkanten.
Hvis det ikke hjælper, så sæt endnu en tråd
fast 20-25u/o inde på haleplanet. Hvis intet

af dette hjælper, så prøv et tykkere hale-
plan eller flyt tyngdepunktet frem.

Afslutningsvis i dette afsnit skal jeg sige,
at vingens vridninger naturligvis betyder en
masse lor katapultegenskaberne. Men af
hensl'n til højstart og synkehastighed er
rineerridningerne fastlagt med wash-out i
begge tipper og lidt rrash-in i inderste cen-
tralplan. Disse rridninger skal man ikke
ændre på af hensln til katapulten med
mindre det er heh håbløsr at opnå en or-
dentlig katapultudløsning på anden vis.
Hvis alt andet svigter, så giv mere rvash-in i
inderste centralplan, når modellen altid har
tendens til spiraldyk efter katapultudløs-
ningen. Og giv mindre wash-in, hvis model-
len altid staller. Hvis stallet fortsætter på
trods af at wash-in'et er væk fra centralpla-
net, så prøv med lidt mere wash-out i begge
tipper.

Glid med minimal
synkehastighed
Der er to fundamentale måder at forbedre
en models glideegenskaber - og det vil for
os sige synkehastighed - på:

- at trimme vinkelforskellen mellem plan
og haleplan, så modellen flyver optimalt
med den givne tyngdepunktsplacering.

- at forbedre profilets virkning med turbu.
lenstråde.

Den første måde er kendt af de fleste: Man
forøger vinkelforskellen, indtil modellen
staller. Derefter gør man vinkelforskellen
en smule mindre, således at modellen flyver
lige under stallgrænsen. Det giver for det
meste nogle tilfredsstillende flyvetider.

Men engang imellem svarer resultatet
langt fra til lorventningerne. På min nyeste
::Lriel. ',-A.nCante((, nåede jeg på denne må-
:: ::::. ::- ilelider på2.25-2.35 på de stil-
.: a::::-:: s:c.:e somrner. De! r'ar 35-45 sek.
::-cc; arbi'.ionsnireauer, så det var meget
lidt iilfredssrillende.

Så satte jeg en turbulenstråd på. En 0,7
mm tråd placeret på 590 af prolilets korde
(ca. 7 mm fra forkanten). Det hjalp. Straks
sprang stillevejrstiden op til 3.10-3.20. Det
skal bemærkes, at tiderne blev bekræltet
ved sammenligning med andre modeller,
der fløj i samme luft.

Ideen bag turbulenstråde er, at de sikrer,
at der ligger et turbulent luftlag på oversi-
den al profilet. Dette er en betingelse for,
at almindelige svævemodel-profiler virker
efter hensigten. (Bemærk dog, at f.eks.
RC-modeller oite anvender såkaldte >lami-
nar-profiler(, hvor man gør meget for at
undgå et turbulent luftlag på profiloversi-
den, da et sådant nedsætter laminar-profi-
lets opdrift kraftigt).

Se på figur 9, hvordan man kan sætte
turbulenstråde på sin vinge. Det er et
spørgsmåI, om de bageste tråde - de så-
kaldte >invigorators( - overhovedet har
nogen effekt. Ideen med dem er, at de skal
fastholde det tynde turbulenslag på profil-
oversiden helt hen til bagkanten.

Figur nummer l0 angiver, hvordan man
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skal placere sine turbulenstråde. h\is man
vælger at lave flere end en ved lorkanten.
Forudsætningen er dog, at indlaldsvinklen
på den pågældende vinge er ca. 6" - og der
kan man overhovedet ikke r,ide noget om,
før man har afprøvet modellen i en vind-
tunnel. De 6o er dog et såkaldt >kvalificeret
gæt<, så det kan man bruge som udgangs-
punkt og så flytte trådene lidt frem og tilba-
ge og se, hvad der virker bedst (men det har
kun de færreste tid til .....).

>Termiktrim<
En tysk undersøgelse hævder at have på-
vist, at modeller med rigelig v-form er bed-
re til at forblive i - eller finde - termik
end modeller med lille r'-form.

Jeg er næppe ene om ai ha\ e e: ic:::;:.-
melse af , at det allerL,edi: j j: ;: :..::. :.::
dobbelt r,-lorm - elie: naske ^rge:r:;: en
enkelt-r'-lorms model.

Jeg skal ikke forsøge a! argumentere for
disse formodninger, der stort set kun base-
rer sig på fornemmelser og visse erfaringer
(bl.a. med den svenske >Blue Bird<, der er
en fortrinlig termikmodel - og som har
dobbelt v-form og endda ret meget).

Der er - mig bekendt - endnu ingen,
der har løst problemet med det perfekte ter-
miktrim. Det er en model, der flyver ligeud
i nedvind, men lægger sig ind i et passende
kurv, når den rammer en termikboble. Af
og til har vi set modeller, der har haft ciette
trim - jeg husker en norsk >Sans Egal<,
der vandt mange konkurrencer i starten al
60'erne, og senere en al Finn Bjerres mo-
deller. Jeg havde også selv en A1-model -en af mine 4-5 >Mini-Ghost(-udga\er -

der 11øj sådan. Men forsøg på at. overføre
sådanne modellers trim til andre har ikke
ført til de samme gode flyveegenskaber på
de andre modeller. Så den besynderlige
kombination af vridninger, dimensioner,
trim og inertimomenter, som velsagtens er
grundlaget for >det perlekte termiktrim( er
endnu ikke indkredset.

Visse ting kan man dog gøre for at opnå
rimeligt gode termikegenskaber:

Modellen skal flyve >let<, dr:. r;iir- r-l
fra stall og krængninger'.lC;: r.i,j:. i-rrr:
højdetab. For e: ci:l:r i::. .^.'- . : _-,.-- : :
modellen- i:-::::.-:',:-:r -r-- t -r:.---.. .

.tIJ.. Dr.----. .ir. :.. _- -- ::.;*_.._l--:-

..4: :- -a' ::: :r -.,-:.rL-._i; . ::--::r:.i; ::-'-
:-:---:;:. :: :;:. -: !--::-::--;: -C.i a:i S'.aOiie

:l-.r:1;..:,... Erceiig ma den kunne klare
;::;ri:; ændringer af fl1r'ehastigheden uden
at gå ud al sit normale flyvemønster.

Inertimomenterne fastlægges dels ved
modellens dimensioner og dels ved vægten
al modellens dele. Inertimomentet af en be-
stemt del af modellen er den pågældende
dels masse (vægt) ganget med kvadratet af
afstanden mellem delens tyngdepunkt og
modellens totale tyngdepunkt. Lad os som
eksempel tage et haleplan, hvis tyngde-
punkt sidder 75 cm bag modellens tyngde-
punkt. Haleplanet er 4,5 dm' stort og vejer
11 gram. Inertimomentet fra dette haleplan
bliver således'75x75 x 11 g.cm'? : 61.875
g'cm'.

Hvis afstanden mellem haleplanets og
hele modellens tyngdepunkter kun var 70
cm, kunne vi lor samme inertimoment byg-
ge haleplanet tungere, nemlig på 61.875/70
r 70 gram, det bliver sådan ca. 12,6 gram.

Altså: Ved at gØte ))momentarmen( ca.
790 mindre, kan man gøre haleplanet ca.
l59o tungere uden at ændre inertimomenlet
fra haleplanet.

Det husker vi - og går videre til anden
betingelse for et rimeligt termiktrim: Evne
til at levere de nødvendige oprettende mo-
menter. Det betyder, at modellen skal være
i stand til at rette op på egen hånd - f.eks.
ved at haleplanet giver forholdsvis mere op-
drilt end vingen ved formindskelse af flyve-
hastigheden (når modellen stikker næsen
opad), eller at haleplanet giver forholdsvis
mindre opdrift ved forøgelse af flyvehastig-
heden (når modellen dykker).

Hvis vi bliver ved haleplanet, så gælc1;,

det, at det oprettende moment fra ir:';pla-
net er ændringen af haleplan.-1. opdrift
ganget med armen, alisi: Srlr-.:: ned af-
standen mellem halc.i':.-:- :rik;sn1ga a*
modellens t!'ng;!':'.:--..,. J;:.:i: aistand er
megei nl:r ,;l'. ::ll::: :,-:-- ien afstand, vi
reg::;!- -:la: ---.-a: .:.;:::lOmenler - Så Vi

:-';,,:l -:1, :.. ,.:-:.: .'ærdi. HaleplanetS

--::::- =: - :,--:--::: - PropoftiOnalt med
:..-::..:.::: ::::i (,,StOrt Set< Skal fOfStåS

:--:- - :::\:;: . t. Og ændringen af halepla-
:;:. --:::::: I i1 aliså også - stort set - væ-
:. ::i:.i:iional med haleplanets areal.

\u er r i veci at r'ære fremme ved den
konklusion, som man bør lægge sig på sin-
de, når man har glemt det ovenstående.

Vi forestiller os, at vi har >brugt< de
15% forøget vægt af haleplanet fra ek-
semplet med inertimomentet til at forøge
haleplanets areal med (vægten er - stort
set - proportional med arealet). Så får vi
et haleplan på 5,175 dm'.

Vi ved, at det oprettende moment fra ha-
leplanet er proportionalt med armen gange

arealet fiævnfør ovenstående), og dermed
at det oprettende moment på >første udga-
ve< af vores model er proportionalt med
75x4,5 : 337,5. Men det oprettende mo-
ment på >anden udgave( er proportionalt
med 70x 5,175 x 362,25. Det oprettende
moment bliver således ca.7Vo større på den
anden model, uden at iner{imomentet er
ændret.

Heral ses det, at de to lørste krav til vo-
res termikmodel peger på ret kompakte
modeller.
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Hvorfor bygger alle A2-flyvere så ikke
modeller med store haleplaner og små mo-
mentarme? - kunne nogen tænkes at spør-
ge. Jo, vi har jo en areal-regel, der siger, at
modellens samlede areal skal ligge mellem
32 og 34 dm' (for en A2-model). Og hver
gang man forøger haleplanets areal, må
man gøre planets areal tilsvarende minCre.
Eftersom planet flyver med nogenlunde op-
timal indfaldsvinkel, giver arealet dei s;ø:-
ste bidrag til flyvetiden, hvis det er place:er
i vingen. Derfor er der grænser ;o:. hror
meget areal man vil >spilde,, pa s:abilire-
tens alter, når det går ud over præsiario-
nen.

Vort tredie krav til ternikmodellen var,
at den skulie kunne udsæ:tes ior små for-
styrrelser uden ar gå ud ai sir srabile flyve-
mønster. Det er det, man med line ord kal-
der en stor statisk marginai (se Arne Han-
sens artikel bl.a. herom i \lodelflyve Nyt
2/78).

Paradoksalt nok er store inertimomenter
medvirkende til at holde en model på ret
kurs gennem små forstyrrelser pga. turbu-
lens, f.eks. ved flyvning i termik. lr,len det
er nu en meget dårlig løsning, da store iner-
timomenter kræver ekstra store oprettende
momenter, når modellen endelig er slået ud
af flyvemønstret, så den mulighed overla-
der vi til RC-svæveflyverne, som har stor
fornøjelse af den ved skræntflyvning.

Vi springer lige ud i næste paradoks: En
stor siatisk mar,sinal er betinget af, at de
oprettende momer:if iske er lor store.
Stikker en moiel r.;r:. ,'-.-3.ir i r:.'ret og
taber lidt hastigl-.::. n: J;r. -:.::.. . -:i.:::
opdrifi fra halepi::.:: .!.i : . -:- .: .. 'r. :'.
modellen blirer ka.::: ..-..r - :'- -_.. - . -- '-
ten fra haleplane: :i:.. :::..... .::-:. :-
modellen far et blid::\-r,l:.: l:::=.
kroppen, så den pær.: .=-:_::: .:; .'::.
flyvestilling igen.

modellen kommer ud for turbulens. Og tip-
stallet starter med a: modeiien krænger
krafiigi over (iorcii opdniismonienrei lra
den nodsatte vingetip er megei s:ori og helt
nangler ira den stallede vingerip) og derior
ci1 kker d1'bt, før de oprettende momenrei
g.netablerer stabil fl yvning.

\Ied wash-in'et placeret i centralplanet,
bliver det her stallet starter. Men opdrifts-
momentet fra centralplanet er jo forholds-
ris lille (fordi centralplanet sidder tæt på
ryngdepunktet), så krængningen i stallet
bliver ikke nær så voldsom, som den bliver
i et tipstall. Dermed bliver dykket i stallet
heller ikke så dybt, før de oprettende mo-
menter har bragt modellen tilbage til stabi-
liteten.

Det er min begrundelse for kun at lægge

stabiliserende vridninger i vingetipperne -
altså wash-out, der netop forhindrer tip-
stall.

Indtil nu er alt, hvad der er skrevet om
termiktrim, noget som har skullet laves en-
ten ved byggebordet (eller ved tegning af
modellen), eller ved vridning al modellen
hjemmefra. Hvad kan man gøre på flyve-
pladsen med en given model for at gøre den
så velfllwende i termik som muligt?

For det første skal man have modellen i
glidetrim, den skal som nævnt flyve lige un-
der stall-grænsen. Dernæst skal man afgøre
med sig selv, om det er en model, der er god
til at holde termik, eller om den har tendens
til at flyve ud af termikken.

Hvis modellen holder termikken godt,
kan det være en god idd at lade den kurve
forholdsvis åbent - f.eks. 25-30 sek. pr.
krrv i rolig luft. Derved vil modellen flyve i
,' ''::a cl:rier. at den lår noget nær sin

vetider. Til gengæld gør disse ændringer
selvfølgelig modellerne mindre lølsomme
over for turbulens, så risikoen for at stalle i
jorden er formindsket.

Der crejer sig imidlertid om at flyve så

nan,ee sekunder som muligt, så det er be-
iænkelig', a: nedsætle modellernes præsta-
tioner. Spe;ieii lordi blæsevejr ofte bety-
der, at rermikaktiviteten er svag i de høj-
der, hvor fritfl1'rende modeller starter. Ter-
mikboblerne får ganske enkelt ikke 1ov til
at blive særlig store, før de bliver re!et bort
fra jordoverfladen og stiger til vejrs. Et
åbent kurv og en god stillevejrstid vil derfor
være et bedre bud på et blæsevejrstrim end
det almindeligt sete spiraldykagtige snævre
kurv. Eneste forudsætning er, at man kan
forhindre modellen i at stalle. Til det for-
mål vil det muligvis også være en idd at eks-
perimentere yderligere med turbulenstråde,
idet disse kan lorøge modellens statiske
marginal ganske væsentligt.

Termiksøgning
Jeg skal undlade at komme ind på, hvordan
man finder termik - men blot påpege nog-
le problemer, som kan forhindre, at man
overhovedet kan mærke termikken under
en højstart.

Hvis højstartskrogen sidder for langt,

fremme, vil det være svært at få modellen
helt op over hovedet. Modellen vil hænge
som en drage et stykke bag modelflyveren,
og det kan være særdeles vanskeligt at
mærke forskel på et vindpust og en termik-
boble. Derfor skal krogen bagud.

Omvendt kan der også opstå problemer,
hvis krogen sidder alt for langt tilbage. Mo-
dellen vi1 - uanset hvad man gør - hænge
c\e: hLr\ecier på modelfl1r'eren og trække
r.r:l .._il. S: r:l Ce: og.a \ ære s\'ært at
...-:.. :---:.-::- :elinik og rindpusl.

\1.: .i.- a.tså iinde et passende kom-
::--:].. nror modelien itermik bliver truk-Det har vist sig - og kaa i::::-:r. ,+,

I

begrundes teoretisk - ar silå,.::*:.:::- ---- i:i op orer ens hovede, mens den bliver
skelle og små vridninger gire: ,1.: :.:.:= , - - 

t,- ', -"'--. :: .':l..' ::: blæst bagud, når der kommer et vindpust.

afstemning al de opreiienåe rræ::.. . ::.- t.- -t. -.t.-.t --'-.t.:t.t--.:-";:;: ::- Menstorvinkelforskelkanimidlertidog-
hord t'normar. siabil iiiir:.-.; ._ _ ,_ _,._-'..j'=, jår.i;t;X'J,iii; 

;i,:::i::,.#.J;.,:lt:1. iffiJ:ffi:::
"":Y:l::.11'-l:::.:'-' .-':'--'" l-=- - .: . ...-= 

': =il.n-uouie, som man ;:'å man flytte tyngdepunkter bagud -J;l-'llli,:: '.: l--,-,-'--.-': .,-'.-- :..':::J:::-'arucilosedeni'Isvagtermik ellerforsynemodellenmedettyndereeller
ll l"ll':-.'" -' ..=: j - ': --.::-':r- =--.::-:.: s:;lle luft, må man:å:"..y:j..11 måske halvsymmetrisk hateplan.SlOneI a: S::--- ::-.-: -.;-::.:: -.ll::::. l]:-: kunef lidt fOr at lå en bedre glidetid
nemlig a: ::-:::.-. ::: . , -,-.:- .-.:: ::;::3 ud af mOdellen.
indstillings-.ii...- . : r-:r:i: :-----:3 j-,a:. Den afgøfgnde faktOf
Mankanså.æ,-=;-:-r,r::..---::-:;$ash-ini 

-- - Efter alle disse ord mangler jeg stadig at
centralplane::::::;:.-. .,,;-. ::.l"kanlæg- Flyvning i blæst og turbulens n*un. o.n afgørende faktor for, om det
ge det som \\as:--J-: . ..:::::3 :::-::aiplan, Blæst i sig selv er ikke svært at flyve i, hvis bliver en god eller en dårlig flyvning, man
eller man kan iæg-=: :-: .:.: .::: nindre man har magt over højstarten. Men for det foretager i sin næste konkurrencestart.
wash-out i inderste:-: .-=-_ - 1-::::3:ip. Re- meste er luften også meget turbulent (dvs. En højstartsline har to ender. I den ene
sultatet bliver for n:g:: .= .----;:..-..:oe det hvirvelfyldt), når det blæser - og det er et ende hænger modellen fast - og i den an-
samme, omend man i:.:*:--:-.:. i:l k.are problem! den ende linder man den afgørende faktor
sig med mindre vridn:rg::. .-.. -. :: :l-ier Da termik blot er en speciel form for tur- - modelflyveren, mig eller dig.
lagtuditipperne,hvorceia.r:::J:::arm bulens, er der ikke megen forskel på ter- Hvis man ikke kan finde termik, hvis
at virke på. miktrim og blæsevejrstrim. Det er vigtigt man ikke har trænet højstartsteknik, hvis

Jeg vil ikke anbefale, at man i=,:-:;: :s- med små inertimomenter og passende af- man ikke er i rimelig form, hvis man ikke er
tive< vridninger ind i vingeripp:;::. \1,:d stemte oprettende momenter. vant til at flyve konkurrence..... så betyder
aktive vridninger mener jeg vricinin,re:. de; Man ser ofte, at folk snævrer kurvet ind i det ikke så meget, om modellen er i top-
gør modellen ustabil. Det kan i.eks. rære blæsevejr, og at de formindsker modellens trim. For så går det ikke alligevel!
wash-in i inderste tip. Hvis man iægger vinkelforskel. Det kan på mange måder Men bliv ikke hjemme al den grund -wash-in der, vil inderste vingetip sralie r'ære udmærket, men man må ikke overse, den bedste måde at lære at flyve konkur-
først. Det vil medføre et typisk tipstall, når ar begge dele vil nedsætte modellernes fly- rence på er at gøre det! n
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En dejlig lim ...! >>>Brændstoftanke
Jeg har i den senere tid været travlt beskæf-
tiget med at bygge nye wakefieldmodeller
og har i den forbindelse gjort udstrakt brug
af en forholdsvis ukendt limtype, som sim-
pelthen er fremragende. Den tørrer næsten
lige så hurtigt som UHU-Hart, bliver hård
og slibevenlig og er enorm stærk til balsa,
fyrretræ og krydsfiner. Og en anden fordel,
den er næsten lugtfri og er formentlig ikke
skadelig for helbredet ved indånding af
dampe, idet den er fremstillet på vandbasis.

Limen er svagt gullig og har samme kon-
sistens som hvid trælim. Limtl'pen bliver
ikke fremstillet i Skandinavien - endnu -men udelukkende i USA og England. Jeg
købte min hos Transmerc - og den kom-
mer oprindelig fra England.

Limtypen findes under flere forskellige
navne - f.eks. Titebond, Willhold og Ali-
phatic Resin (den sidstnævnte har Trans-
merc).

Det er simpelthen den bedste trælim, jeg
nogensinde har prøvet, og jeg vil opfordre
vore hobbyfirmaer til at få den på lager.

Jørgen Korsgaard

Strømlineform

i træ
til Good-Year
modeller
Kurt Pedersen, der jo har fløjet
både team-race og Good-Year i
mange år, giver her nogle gode
fiduser fra sig, når det gælder
bygningen af en god Good-Year
tank.

Brændstoftanke af træ er ikke noget nyt
fænomen. Modelflyve Nyt 3/81 bragte en
nobel artikel af John Mau og Hans Ge-
schwendtner om emnet, der allerede på det
tidspunkt var >god latin< for danske team-
race hold. Det var derfor til stor moro, at
jeg for l-lYz år siden i det engelske Aero-
modeller så en artikel, der beskrev bygnin-
gen af trætanke på utroligt kompliceret vis
med yderst skeptiske kommentarer fra re-
daktørens side. Nå, det var et sidespring.

Hans/Johns artikel gik i korte træk ud
på, at man tager et st,vkke 1,5 mm middel-
tung balsa, beklæder det på begge sider
med t1'ndt glasfiberklæde, skærer de for-
skellige sider ud og limer dem sammen med
c1'ano. \lin lremgangsmåde er en lille smu-
Ie anderledes, hvilket jeg især tillægger be-
tydning ved fremstilling af tanke til Good-
Year modeller, da disse jo er noget større
(35-40 cm3 mod knap 7 cm3).

Hvorfor aI træ?
Fordelene ved trætanke er mangfoldige.
Først og fremmest er de lettere og oven i
købet lettere at lave end metaltanke, des-
uden er man langt friere stillet mht. ud-
formningen, da man jo er fri for at skulle
tænke på loddeflige, etc.

Det er også meget nemmere at arbejde
med kniv og pudseklods end med en blik-
saks.

Jeg bruger 2 mm balsafiner, da Good-
Year tanke jo har noget større sider. Træet
slibes let, men beklædes ikke, og skæres
derefter ud i de nødvendige stykker. Jeg
har i flere år anvendt en profilformet tank
(se tegningen), en kompliceret konstruktion
i blik, men så nem, så nem at fremstille i
træ.

Top og bund limes på det stykke, der
skal sidde ind mod kroppen - med cyano
naturligvis, f.eks. Tixo K2, der er meget
tyktflydende. De stykker, der skal samles,
holdes blot sammen, mens man fører tuben
hen langs samlingen (det må anbefales at
montere en kanyle på limtuben), og limen
trænger selv ind i træet som følge af hår-
rørsvirkningen.

Det buede stykke blødgøres først i lidt
varmt vand, og når det ikke længere er
sjaskvådt, holdes det på plads, hvorefter
limning foretages på samme måde som før,

til understel
For ar forskønne stankelbenene på mine
modelfl5' har jeg ofte beklædt disse med
balsa, der blev slebet elipseformet.

Denne metode har jeg nu moderniseret
ved anvendelse af såkaldte >klemrygge<,
der ellers bruges på kontorer til samling af
papirer til hæfter med plastryg.

Klemrygge kan købes i mange farver,
bredder og længder, og til understel som på
f.eks. T-17 og BUF-I bøjer jeg plasten til
den rette krumning med en hårtørrer.

Klemryggene kan også anvendes til vin-
gestræbere og lignende med eller uden for-
stærkende indmad. Lars Pilegaard

,9mm.

MINI

.12mm .

MIDI

,15mm

MEDIO

SEARCHER 2M
DESIGN BY KUMMEROUS

Forædt chuckglider?
Hvad sker der, hvis man fodrer en chuckglider med et RC-anlæg og en masse vita-
miner? - Så vokser den sig stor og bliver til en >Searcher 2M< 2-meter svæver som
vist på tegningen her. \lodellen er konstrueret al Mark Kummerous fra USA, der
faktisk har baseret den på sine erfaringer med chuckglidere, som jo ofte flyver frem-
ragende selv i stærk vind og rurbulens. Det har vist sig, at >Searcher 2M< flyver al-
deles lremragende - ikke mindsr i svag termik. Profilet er et Wortmann FX60-100.
Vi har tegningen fra det fine norske modelflyveblad >Modell Inlormasjon<.
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påf y Idningsrør

men denne gang i små tempi på ca. I cm aci
gangen startende fra >forkanten<. På den-
ne måde er det nemmere at holde stykkerne
korrekt samlet hele tiden.

Inden dette stykke limes på, skal man
dog skære ca. I cm af den bageste ende for
at give adgang til brændstofbeskyttelse af
tanken. Dette gør jeg ved at hælde lidt syre-
hærdende lak i tanken, dreje den indtil alle
indvendige sider er dækket, og så hælde det
overskydende lak ud igen. Dernæst hænges
tanken til afdrypning - husk at lægge en
avis el. lign. under!

Jeg har fantastisk gode erfaringer med
Dyrolit, men jeg er ikke sikker på, at det la-
ves mere. Andre syrehærdende lakker kan
helt sikkert også anvendes, men lav en
prøve først,

Bemærk: Cyano binder ikke ret godt på
syrehærdende lak! Når hullet i tanken skal
lukkes, skal det derfor limes med epoxy -efter at også det sidste stykke balsa er ble-
vet brændstofbeskyttet med syrehærdende
lak.

Færdiggørelr< if i.i:-ri:

optankningssystgrn iics r-.-.---: . =-:

miniumsrør, men e: "=:;:.:.,_: ::=:r::;.
Vær dog opmærksoir. ;:. :: .i . : :..; ._.r:i
rør fra RC-kabler e: r:-_::::; l::. -':,E
bruger er helt -eenne::.s:;:._:;. !:. ::.:i:. :\'-
pe af hvid, uigenne;r:s:-:::_: ;.i,::r =orner
meget hurtigt, når ien -:s=::3s :"-rr diesel-
brændstof.

Det er vigtigt a': :c::: lanken, så den
passer godt på kroppen. hr or den skal sid-
de. Det er imidlenid ikke særlig svært, hel-
ler ikke, selvom du skulle have pudset

overtøbstør

foderor

)f- 85

!.:-'::l:r:l-a.c.. cer hrol tanken skal være.

l- :..::..:: :.o: :ankens iOP og bund til
! :-::a:-: :::-':. :lCe;l dU limer tanken
::--:;.-.. .: :L: oen sicie. der skal limes til
r.::::.::- :æ)ien auiOmariSk den rigtige
:--.:.. Ds: e: selifølgelig også muligt at
:-:s: :: eksi:a s:1'kke balsa til for at udlig-
-- -,- ___-l:_-^--.: :... --.,-lttsgl .

....i..:. .:n!s ::l kroppen med epoxy,
::;:. :;:.: L3i lirrlp3ii e: bsklædt. Væf Sik-
, .- :: :'. :- :.:: :lacs lok til cut-off og
::- -.=:.;:.:-:; .-=:-;::::ing, OgSa påfYld-

::-;-.-. :.::::a skal du tænke
:r

. . .. ..:.r::- ;å kun limes til kroppen
. - :: :: :.:i:: a;Sland fra vingen, at du
..- -..=,- --a,ia*rutaat rent med en vat-
:.:.: :^-:: iignende. Du må ikke placere tan-
1.:: r,ods op ad vingen eller lime den fast til
:::gen. Vibrationer og belastninger under
;itstop vil uvægerligt få tanken til at revne!

Til sidst et lille tip om syrehærdende lak:
Nogle typer (ikke alle) hærder ikke ved lave
temperaturer. Man kan derfor blande
f.eks. en kvart liter i et glas, sætte et tæt-
sluttende låg på og gemme det i fryseren
(husk at mærke det tydeligt, så ingen tror
det er f.eks. salat-dressing). Man kan så ta-
ge en lille portion ad gangen og varme den
op, når man har brug for det. Ellers kan det
være vanskeligt at blande små portioner. n

vendigt.

Til sidst limes de nr-dr::.:.:: :a- -:
epoxy. Jeg har med helc ::-_:: ::. ,:: : :
stikrør fra RC-kabel:;æi. 1.,.: .:- :J :
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Teknik, tips og tricks i Rc-kunstflyvning
I fortsættelse af serien
>Kunstflyvningsskolen< skriver
Ejner Hjort her lidt om, hvordan
man kan komme igang med at
flyve kunstflyvning til
konkurrencer.

Selv om kunstflyvning er let at flyle, så er
det dog sjældent, at man på de lorskellige
flyvepladser, man kommer ud på, ser pito-
ter stå og flyve andet end enkelte manøvrer

på kryds og tværs uden egentlig sammen-
hæng. Det kan skyldes, at der er offentlig-
gjort for lidt om kunstflyvningen, og der-
for ved piloterne for lidt om, hvad kunst-
flyvning egentlig er. Sandheden er, at hvad
man ikke kender noget til, det flyver man
heller ikke. Det ril r,i nu råde bod på.

Ikke kun konkurrencepiloter kan få gavn
ai at læse detre. men også fl1'-ior-fun og
hobbl'piloter kan få hjælp ril et større ud-
bytte af deres flyvning end ved bare at stå
og flyve planløst rundt.

Lige på og hårdt: Ideen er, at du starter
med den forhåndenværende model, som du
flyver med i dag, uanset om det er en be-
gynder-, trænings- eller kunstflyvningsmo-
del.

Det vil være en fordel atf.ølge det gamle
råd om at male over- og undersiden i vidt
lorskellige farver, evt. forskellige mønstre
på højre og venstre side. Herved opnår vi,
at vi lettere kan registere modellens stilling i
luften, og derfor kan vi koncentrere os no-
get mere om noget andet. (Det gør det også

F/6 2
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lettere lor dommerne). Når vi følger en mo-
del, skal vi hele tiden bruge oplysninger om
maskinens stilling i luften for at kunne give

de rigtige styreimpulser. Det er her, oven-
nævnte bemaling kan hjælpe (figur 1).

Den menneskelige hjerne er i stand til at
registrere ca. l8 enkeltoplysninger pr. se-

kund, og sammensætte dem til en >løbende
film<. Ligesom i biografen, hvor man ser-
verer 24 billeder pr. sekund og i halvdelen
af tiden lader publikum sidde i mørke,
uden at de opfatter det .....

Overstiger antallet af enkeltopll.sninger
pr. sekund dette tal, kan hjernen ikke læn-
gere klare at udskille opllsningerne lra hin-
anden og bearbejde dem. Resultatet er, at
du bliver lorvirret og s)'nes, at maskinen
flyver helvedes stærkt, selv om den flyver
med samme hastighed som før. Derefter
bliver du kortåndet og lår fugtig pande.
Dette er altsammen sympiomer på, at du
har overskredet din angsttærskel. Hvor
denne angsttærskel ligger er individuelt,
f.eks. er begynderen bange, så snart model-
len begynder at nærme sig jorden, mens an-
dre lige så roligt står og flyver rygflyvning
l0 cm over græsset. Det skyldes, at den
trænede pilot har lært teknikken ved at
hæve sin angsttærskel. For mange piloter
er dette sket ubevidst.

Vi skal nu lære, hvordan man gør. I
kunstfll'r'ning skifter oplysningerne så hur-
tigt, at man ikke kan nå at bearbejde dem
alle. Derfor må nan uCelace nogle ved kun
at betragte opllsning:: ::3 :J:icl.is:i:nie
kontrolpunkler : i::. :::..'.::. ::: '-.: . J:.
Se figur 2.

Lad os staile m:l :: ---.-:. :i :;: ;: ;:.-
ke1t, og det er en ai oe lo:s:: =a:rr-i:3: ::r3:-
lærer at lare med sin begl-ncierrnodel.

Ved punkt I ser vi specielt efter, om ma-
skinen ligger vandret. Gør den ikke det, må
vi korrigere, hvorefter vi trækker højderor.
Herefter begynder vi at koncentrere os om
punkt 2, og imellem de to kontrolpunkter
lader vi den flyve automatisk. Ved punkt 2
skal den atter ligge vandret. Når den gør
det, slipper vi højderoret. Se, det var let
nok.

Gå derefter videre ved at indføre flere
kontrolpunkter, f.eks. et på toppen, A,
hvor du tager gas af. Tilsidst kan du indfø-
re 4-5 punkter undervejs, hvor højderors-
udslaget justeres for at få et pænt rundt
loop. Prør'at lave lignende punkter ved de
andre manør'rer.

Selv efter få fl5 ninger r il man virke me-
re afslappet og fl1 e meie koncentreret. Og
træner man meger. kan den bange begyn-
der også efter et halvr års:id stå roligt og
flyve rygflylning 10 cm o\er græsset.

Betragt denne teoreriske iel som forret-
ten, mens hovedretten er al den :rænings-
flyvning, hvor vi bruger dei. r: Iige har
lært. Desserten må være den iorøgede for-
nøjelse den nye visdom medfører. Jeg nå-
ber, at en hel skare ai piloter er bler e: smii-
tet af kunstflyvningsbacillen.

Nu ikke mere søvndyssende læsesroi
denne gang: Se sd at komme ud og fd noget

Hermed bestiller jeg:

E Abonnement for resten af 1985
(3 blade), pris kr. 45,-

D

!
Årgang 1984, 6 blade, pris 82,- kr.

Årgang 1983, 5 blade, 2/83 mangler,
pris 62,- kr.

Årgang 1982, 6 blade, pris 70,- kr.

Tilbud: Å,rgang 1982, 1983 og
1984 (ialt l7 blade), pris 198,- kr.

- 

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

tr
n

Følgende enkeltnumre (sæt i:ryds):
\i. I \r. 1 \:. 3 \r. .1 r..r. 5 Nr. 6

1982:
1983:

1 984:
1 985:

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.

Tegn abonnement
på Modelflyve l{yt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at fa Nlodelfllre \f i med posten
hveranden måned i resten af 1985 - tegn abonnemenrl .{bonnement for
de sidste 3 numre, der kommer i 1985, koster kr. 45,-. Bestil ved at
udfylde og indsende nedenstående kupon.

Vi hqr mange blade på loger ....
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

for kun kr. 198,-. Ialt 17 blade - eller lidt over 1.000 sider - fyldt med

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

kuponen.

Pas på de gømle numre
- forær dem et samlebind!

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12

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

-.::-:.. L:--:.., ejler kiinnes for at få bladene til at sidde fast, og de kan
-:::=,:=: -:.:-:. :-'.-s;a: skulie ia 11 st til det.

S.::--::-:::=:-- =- -:'. 
-: . :::g:: ..:a:::gi plaSlbetrukket karton. På

;o:sice: c,:;a I'SSia- 3: c3:::l'i: ',\loae,ilne \1't,<. De leveres i fire
flotte ian'er - husk a: k1'cise ai pa lesiiilings'edien herunder, ht'ilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 35.00 pr. stk. incl. porto.

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

tr

\dresse:

træning! Postnr. /b1':



Fortegnelse over
godkendte
methanolf orhandlere
Vi bringer her den nyeste fortegnelse over
forhandlere, som har tilladelse til at indkø-
be og videresælge Methanol til anvendelse
som brændstof i modelmotorer til hobby-
formåI. Tilladelsen gælder salg til medlem-
mer af følgende unioner: RC-unionen,
Linestyrings-unionen, Fritflyvnings-unio-
nen, Jysk Fynsk Modelbåds Union samt
medlemmer af klubber under disse unioner.

Man kan ikke som tidligere gå til politiet
og få påtegnet en rekvisition på I liter, hvil-
ket betyder, at man skai være enten med-
lem af en union eller en klub tilsluttet en af
disse unioner for at kunne købe methanol.

For forhandlerne er det vigtigt at over-
holde de stillede krav, bl.a. med hensyn til
opbevaring og salg af højst 25 liter ad gan-
gen til samme person, samt at opbevare
kvitteringerne på salg samt fakturaerne på
indkøb i 5 år.

Betingelserne for at blive godkendt som
lorhandler af methanol kan oplyses.fra RC-
unionens sekretariat, ilf.06-22 63 19.

Forhandlere godkendt pr. 1/5-85
Culdsmed Henrik Kejlå,
Rødovrevej 4'7, 2610 Rødovre

Hobbyhandler Ole Harder,
Torsholms Alld 6, Tulstrup, 3400 Hillerød
Mekaniker Tage Larsen,
Køjringevej 3, 4190 Munke Bjergby

Maskinarbejder Stig Klausen,
Skyttemarksvej 98, 4700 Næstved

Finn Arentoft Jensen,
Mosevej l, 5871 Frørup

Gårdejer Olav Nielsen,
Bjerggård, Varregårdsvej 12, Veerst, 6600 Ve-
jen

VVS-installatør Verner Kristiansen,
Fr. d. 7's Cade, 6600 Vejen

Disponent Arnth Jepsen,
Fa. Dall & Jepsen, Østervænge 8, 6630 Rød-
ding

Ingeniør Leif Eskildsen,
Stensbæksvej 9, Hinnum, 7200 Grindsted

Fabrikant Kaj Aage Sørensen,
Fibaero Modeller, Skolegade 27,72ffi Grind-
sted

Hobbyhandler Svend Ove Andersen,
Lind Hobby, Lind Hovedgade 28, Lind, 7400
Herning

Cobra Model Hobby,
v. Hans T. Lorentzen, Bredgade 84,9670 Løg-
stør

Leif O. Mortensen,
Modelflyveklubben Aviator, Hesteskoen, Rør-
dal, 9900 Aalborg

H. B. Hobby,
v. Lisbeth Sørensen, Søndergade 2 C, 8600 Sil-
keborg

Frode C. Andersen,
Mini Hobbl, Tårare; 3C3. :5lC R.r:*::
Poul E:ik \\'::s:1.
B+g:i:r:- ;:. :;tO R::is:e:
Preben Jen-.en,

Farerej 10,4652 Hårlev

Knud Langendorff,
Perlegade 80, 6400 Sønderborg

Per Ørum,
Cykelhjørnet, Hovedgade 107, 6971 Spjald

Niels Christensen,
Mølgårdsvej 31, Cudum, 7620Lemvig
Peter Knudsen,
fa. Transmerc, Næstvedvej 73, Bårse, 4720
Præstø

Asbjørn Haugland,
Helgesensvej 10, 7500 Holstebro
Hans Mathiesen,
Drammelstrupvej 105, Balle, 8300 Odder

Jørn Pedersen,
fa. Hobbykælderen, Dumpen 10, 8800 Viborg

Svend Bundgaard Andersen,
fa. S. A. Radio, Bysmedien 31, Tebbestrup,
8900 Randers

Poul Rasmussen,
Vollsmose A116 625, 52zlo Odense NØ

Frede Vinther,
fa. Avionic, Violvej 5, 82210 Risskov

Lars Peterseri,
fa. Jumbo-Hobby, Grumstrupvej 40, 8732
Hovedgaard

Hobby Shoppen,
v. S. H. Sørensen, Fredericiavej 79, 7100 Vejle

Engholm Hobby,
v. Jens Engholm, Slotsgade 13,4200 Slagelse

HJ-Legetøj,
v. Jørn Strack, Kordilgade 4,4400 Kalundborg

Aalborg Hobby Service,
Nørregade 18, 9000 Aalborg

Randers Hobby & Leg,
Rådhustorvet 4, 8900 Randers

Hobby House,
Paradisgade 12, 8000 Ålhus C
Grenå RC Modelsport,
v. Valther Hansen, Sønder A116 7 B, 85ff1 Cre-
nå

Teddy Legetøj & Hobbr..
Nørretorr. -lOCt Ve;le

Fa:r : c HcaS] i, raare:.

f..cs::;.aa. -+. -i-00 S\endborg

-{:ne Kistensen,
Sveasvej 16, 3700 Rønne

PJ-Hobby I/S,
Bent Jørgensen, Amagerbrogade 144,2300 Kø-
benhavn S

Tømrer Erling Larsen,
Stenderupvej 169, 6æ2 Varmark

Rødovre Hobby,
Michael Andersen, Roskildevej 284,2610 Rød-
ovre

Keld Jensen,
Sundhøj 20, &N Sønderborg

Hjørring Landbrugscenter,
v. Preben Kristensen, Smutten 4, 9800 Hjør-
ring

Ingeniør Otto Wold,
Skalkenæsvej 14, 49m Nakskov

Værkfører Fritz Scotwin,
Lågegyde 47, 2980 Kokkedal

Gårdejer Hans J. Høj,
Bjernemark By.rej 15, 5700 Svendborg

Gårdejer Knud Maegaard,
Bjergeglden 4, 5631 Ebberup

Fabrikant. Flemming Brochmann,
Emil Bøjsensgade 19, 8700 Horsens

Maskinarbej der Preben Vestergaard,
Violvænget 6, 5856 Ryslinge

Telefonovermontør Bent Dybaa,
Brorsonsvej 12, 7800 Skive

Hans Ketil Hansen,
Klinteby Klintevej 3, 3730 Nexø

Midtjydsk Modelflyveklub,
v. Jens Søndergård, Skinderholmvej 20,7zl00
Herning

Skandinavisk Modelflyve Center,
v. Erik Christensen, P. Munksvej 58, 9300 Sæ-

by

Normans Hobby,
Tietgens Plads 9, 8000 Å,rhus C

Leif Fjord Carlsen,
Reimersvej 30, 8963 Auning

Arne Hansen,
Fasanvej 3, 4250 Fuglebjerg

-l
BREV

Modelflyve Nyt
Blomstervænget 21

DK-5610 Assens



Tavshed er guld i Viborg
Viborg RC Klub har gjort en større indsats

-for at dæmpe støjen - bl.a. ved at skaffi
biilige dæmpere til medlemmerne

I Viborg RC Klub har man greber
om nældens rod i arbejdet pa ar
bevare gode forhold på sin
flyveplads - man har kastei sig
over støjdæmpnings-
problematikken o,e er nået frem til
fine resultater. I arbejdet med at
få medlemmerne til at dæmpe
motorstøjen er klubben også gået
utraditionelt og effektivt til
værks, fortæller Lars Pilegaard.

Som i så mange andre modelflyveklubber
har Viborg RC Klub gennem tiderne prøvet
at miste ikke mindre end to fllvepladser,
nemlig først en linestyringsbane og siden en
RC-bane på grund af støjen fra vore fly.

For ikke at risikere en gentagelse har be-
styrelsen siden sidste efterår arbejdet med
nedbringeise al støjen, der som bekendt
kan opdeles i indsugnings- og udstødnings-
støj, propeis:ø_i o_s s',oj lra ribrationer i rno-

sank lyden som forventet.
Ved flyvningerne var der også positive

overraskelser. Det var tydeligt, at modeller-
ne havde fået mere fart, og en af dem flyver
nu så stærkt, at vingens silkebeklædning
begynder at spille. Så pas på.

En Webra 15 cm3 med resonansrør fik
monteret den nye dæmper, og der var intet
effekttab, men lydmæssigt er det nu en op-
levelse at kunne høre propelsus over ud-
stødningen, når modellen taxier forbi.

Problemet var nu blot at få medlemmer-
ne til at investere i nye potter så hurtigt som
muligt, og da sådan noget isenkram er ret
kostbart og ikke nær så sjovt som en ny ser-
vo, stod vi over for noget af et problem.

Løsningen var at få prisen ned, og måden
var en licitation på en samlet levering af et

større antal.
Licitationen blev gennemiørt som en så-

kaldt indbudt licitation, og tilbudsmateria-
let blev sendt til fem af vore største hobby-
handlere.

Avionic, Transmerc og Hobbykælderen i
Viborg var med på spøgen. Avionic løb
nei leveringen af WIK og Hobbykælderen
l:: \\':'l:a. Transmerc var kun et par kro-
:,:-: ::::: :: :: ::ij::. Een den gik ikke i
:::---: :::--:::-;. ^ -- -:;.-;=-: ::: TranSmgfC.- - - : -. ..- .:'--. r :-- *:. ..i..-:- --.:_ ...:-.:..-.._.r.\J. _--

OS .-.::-':...:. i::-.=.: :::.::: :- :-:::.:_: ::
-^i^- -: --^.:4ud.- !,4 _-.t'\;. \':..-.L.--:-=- --3 a.. - --.-

OS motor gav dea r-ine resuiia:Er. ol:rino

Her er medtemmer af Viborg-klubben i gang nted at teste propeller. Fra yenstre Peter ,\[ogensen,
Thomos Pilegoard og Lars Petersen. Modellen er en Panda. Foto: Lars Pilegaard.

ikke så gode som de specielle silentdæmpe-
re.

Men mellemstykket kan anbefales, ikke
mindst fordi prisen er på den rigtige side af
100 kr. Flyveerfaringerne viser endvidere,
at mellemstykket ikke medfører effekttab.
Noget der overraskede mange tilskuere,
som sagtens kunne høre, at motoren ikke
gik !

Med hensyn til propeller kan vi kun an-
befale alle at eksperimentere og tænke utra-
ditionelt, for også her havde vi overrasken-
de resultater. En ny 3-bladet hård propel
fra Graupner blev monteret på Pandaen,
men den forventede lydnedgang blev til en

stigning på 2 dB i forhold til min gamle,

hvide 2-bladede Top Flite, som virker for-
holdsvis blød. Uforståeligt efter teorien,
men altså fakta på Pandaen. Svaren må lig-
ge i bladtippernes udformning.

For at få alle gode ideer frem har vi iøv-
rigt indstiftet en ny konkurrence kaldet Vi-
borg Silent. Betingelserne som vil blive
nærmere beskrevet i stævneindbydelsen,
går blandt andet på, at vinderen skal of-
fentliggøre sine >hemmeligheder< i Mo-
delflyve Nyt. Om konkurrencen bliver po-
pulær i modelflyvekredse vides ikke, men
Viborg kommune har skænket 1.000 kro-
re: :il en vandrepokal, så det tager vi som
e: kial på skuldeien for initiativet - i al

dellen.
Det sidste punk: iu:.r-: :--; :: :-;::

den i, men de anci:: - -:.r. :;: i.-'.
omdrejninger. oS :a r3:. :.--i:-.rt
flyve rent. etc. . eic.

De teoreriske ranker ;a;:: :-:!: ::._-=:-
tes til prakris fo;- a; cr:::i-:.'.:. l-l-,: ::-
gyndte at eksperimeniere mec min Panda.
som netop lar blevet velsignet med en n1'

\\Iebra 3,5 cm' speed, der med en 8x6"
propel gav en støj på 86 dB.

Første skridt vat at Øge propelstørrelsen
til 9x6", og lyden blev herelter målt til 82
dB med max. 10.400 omdrejninger. En ud-
skiftning til Webras nye silentlydpotte sæn-
kede støjen til lidt over 70 dB, og monterin-
gen af et hjemmelavet indsugningsfilter og
vibrationsdæmpning bragte lyden ned un-
der 70 dB. Hvad omdrejningerne angår,
var det forventede tab blevet en gevinst,
idet motoren nu kørte max. I1.000 omdrej-
ninger pga. pottens resonnansrøreffekt.

Maskinen er med andre ord nu både hur-
tig og lydløs, og den indkasserer mange
muntre bemærkninger om el-motor, høre-
rørsbehov etc.

Herefter var vejen banet lor yderligere
eksperimenter, og klubkassen hjemkøbte
en WIK silentdæmper, som med adapter
kan tilpasses næsten alle rrper rnoio:er. li-
gesom vi lånte en \\'ebra Srlenl :il e: 6.t
cm3 motor.

Motorerne blev sat i prør'ebæ:lk Lr_s:nå-:.
hvad angår støj og omdrejninger. D:i:;:::
monterede vi de nye potter, som e;lek:-
mæssigt levede op til resultaterne med Pan-
daen, men lydmæssigt var en skuffelse. .{r-
sagen viste sig at være hakkede og dårlige
propeller. Efter en udskiftning af disse

I

,-( ,\ &.ql mr'
, .. b,:')..1;,..\' '' &'Qt;:;""'

1,' ;\'?,,.,::
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En Al-model med
flamingo-profil
Efter at have bladet 50 tidsskrifter igennem
for at finde tegninger til Al-modeller faldt
jeg over denne fra OMF-Nyt 1967! Den ad-
skiller sig fra den øvrige stereotype samling
af modeller ved ikke at have trapez-tippe:.
kassekrop og russerkrog og ved ai \ære
forsynet med et såkaldt flamingo-protll. E:
sådant profil med >gravid<< underside har
været afprøvet en del i ventila:on:nger og
på enkelte skræntmodeller med magnetst.v-
ring. Modellen her bler blggei og fløjet
med i 1966, hvor den del:og i el par kon-
kurrencer og satte en årsrekord på over 39
minutter på en bonfll ning i sr ag \ inlerter-
mik.

Den mærkværdige krop er egentlig et på-
fund af den berømte linske A2-flyver
Markku Tåhkååpåå, og den b1'der ikke på
megen plads til en timer og russerkrog. Den
var faktisk også forsynet med lunte.

Modellen var meget let at højstarte og
havde gode flyveegenskaber - på trods af
profilet. Ribberne i vingen blev lremstillet
på normal måde med hak til hovedlisterne,
som efter monteringen blev dækket til med
små balsastumper, så listerne ikke går helt
ud til beklædningen. Den bageste liste blev
puttet igennem huller i ribberne, som blev
skårer med en iille speciel jig og skalpel.

Profilerne l iia:ei::e blev tegnet og skåret
ud enkeltvis. da cie ai-= :: :,rr.reilige - lidt
af et arbejdel Tip;::-s :::i::: :-:.. ia:nine-
ret al 3 stk. l.: n; -:.:=: ::r.:-:.; :: : -.::.
al 5 mm balsa.

Vingesamlingii:''a: ;.i ::;=:;::: :.i:-
punkt ret udbredi og be.:.: =: ::, -.: :--
hård aluminiumsiunS3. j3; ;'=rr=-.r- :..--
ser i de inderste k4dstl;i:-:.-:l-::. .=::.:.-.
bag tungen var, at ringerne så -e::;:: ;:--:
falde afved en hård landing og denec u;::-
gå at blive beskadiget.

Hvis man skulle bygge modeilen i dag,
ville man nok vælge et almindeligt profil
med en noget stærkere opbygning til kata-
pultstarter, men det er sikkert, at den ville
kunne gøre sig gældende blandt de mange
firkantede Al-modeller. Jørgen Korsgaard

som limes sammen igen, men sådan, at
årerne går på tværs af den nye plade.

Længden skal naturligvis svare til vinge-
laneie:. Cer skal have *'ebbing. De små

::: i.ar: .:;:.es bec.: iammen med en
,-.-:::g::.-:re:.ce llm - kant mod kant -r.-.:.::.3 ska. na:urligr.is r'ære piniigt li-
-- --: .:-'--l:= -r - t^.r-\;1.

i,::i :r-.ri"g skærer man den ene kant
:..-: -1,:: og måler alstanden mellem Ii-
.::=.:. Cer skal have nebbingen og af-

'.--::::: ::åi:ne på balsapladen. Så kan
-r:-. :r =:: ;: riebbingliste ud. Fordelen
:: ::-.:.- :.:---a:: :l heit åbenbar, når

::: :-:-:: :.-: -': :--:;ldsede ringepane-
.:: :: :::: ::: ::=::.: kan lavg en rVgb-

: :-:--:.:. ::: :::S:: :fele vejen Ud.
:-: -::::.:-.r::--- san man nU afSkæfe
:: ,:r:..=:.-::: skal bruges og som nu
:! ---- :ii:3 i mellemrummene mellem

--:::.:-- og ribberne. Hjørnerne afskæ-
:= al hensl'n til limen ved ribben og li-
5ien.
God fornøjelse! I

-i -\\
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eod tid. Toptreff var først til august.
Den 7. marts slog lynet ned. Opringning

fra Teknologisk Institut. Deres projekt var
iorsinket og kom ikke med på en planlagt
udstilling i Schweiz i slutningen af måne-
den. Kunne de låne modellen til fotografe-
ring?

Og så gik det løs:
Fredag: Hjemkommen fra arbejde tegner

jeg haleplanet, som knægten går i gang

med at bygge, mens resten af flyet kon-
strueres i størrelse l:5.

Lørdog: Peter Mogensen kommer om
formiddagen og laver ribber. Knægten byg-
ger halefinne og sideror. Jeg starter på

kroppen og om eftermiddagen kommer
Lars Petersen, der sammen med knægten
begynder på vingerne.

Søndag: Arbejdet fortsætter og klokken
l" fotograferes flyet trælærdigt til oriente-
:ing for Teknologisk.

.\[ondag; \lodellen dopes l gang.

Tirsdag: Modellen dopes 2. gang.

Onsdag: Klubaften med film.
Torsdag: Jeg laver den centrale vingebe-

fæstigelse.
Fredag: Lars Petersen og jeg laver vinge-

stræbere, måler vingen ind på kroppen og
monterer alle beslag.

Lørdag: Peter Mogensen, knægten og
jeg beklæder og dekorerer.

Søndag: Om formiddagen bestyrelses-
møde og licitation over levering af lydpot-
ter. Om eftermiddagen hentes modellen af
Christian Zøylner.

Dermed var problemet sparket videre til
folkene omkring )BUF-I(. De når det og

kommer på udstilling med en brochure,
hvor vores model flyver på forsiden.

Tilbage står nu at dekorere den første
)BUF-I( som modellen, så vi kan komme
til skalatræf med brochuren som dokumen-

))BUF-1((
et bagvendt skalaprojekt

Lars Pilegaard fra Vibor_s RC
Klub fortæller her. hvordan man
løser problemet med skalalighed
på en utraditionel måde. Projektet
er en model af en dansk
konstrueret og bygget ultra-light.

I så godt som alle artikler om bygning af
skalafly lyder rådet dnstemmigt: >Skaf din
skaladokumentation, før du bygger, ellers
risikerer du at stå med en i konkurrence-
sammenhæng ubrugelig model.<

Viborg RC Klub gik den anden vej, og nu
står flylabrikanten med problemerne.

Historien er kort, at TV-Syd bragte en
udsendelse om et ultralight fly, som med
statstilskud skulle sættes i fabrikation i
Brædstrup. Den første egentlige fabrika-
tion siden KZ-labrikkerne brændte.

Bingo! Vi havde allerede sikret os besøg
af en KZ III til Toptreff 1985, og kunne vi
så lå ultralighten, så var der et trækplaster.
Altsa, papir og blyant og en invitation til
Brædstrup. Samtidig udbad vi os en teg-
ning, så r'i kunne lave en lille model. >Mor
og barn< oprisninger er jo altid populære.

Et par dage efrer n1'tår blev vi kontaktet
af Christian Zø1lner pa Jldsk Teknologisk
Institut, som var konsulent pa arbejdet, og
så var projektet korende.

Sandt skal siges. del kørre nu ikke ret
stærkt hos os. Dels har de i: g:neralforsam-
ling, dels afviklede vi D\I i kersei med ei-
biler, ligesom vi var igang mec al p:ci eby'g-
ge et fly for Modelflyre N1'r. og ikke
mindst skulle jeg projektere og b1g_ee nyl
køkken i det hjemlige. Men der var jo også

50
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Helikopter-seminar d. 23-24/3
Seminarer io::_q:k ".on sædvanligt< på K. H.
Nielsens >lards:e: , : Krcgager 

'ed 
Crindsted.

Der var e: !=;t: ::;::-::.-j.; "i d:llagere med
helikoptere i:a c=: ::+:; :: .::-::.

Horedideer: der;: g--: r:r :t i.r r :, :.r::::-
tede piloterden ri;c::;.-..: i. . : :- .i r::-.-
fuld i beglndel:en (c_: :---+::r. . -i..: : j-rr-r

Om lordagen i:å--:;:: :-. :- .: i- - -:--.
nemgik helikop,.eren : ::.--i ::. j::+.::::: r

både hrad angiL '11-::.::._: 
---: ::::_1 :-: :1...:_::-

Han kan bare det de:. o_: -':; ::--:. :: :.rv :: ::.
re erfarne fik noge: meo c: k';;::-: :---;:.

På et tidspunkr frisiede ciei gæ.e r:-': i ::-:-
get, at man afbrød reorien og brugre d: .;:s:=
par timers dagslys og lidt tusmørke ril jusrering
og flyvning. Ja, der var endda nogle, som fori-
satte justeringsarbejdet indendørs ril et godr
stykke på den anden side af midnat.

Søndag startede med at K.H. afsluttede det
teoretiske, og resten af dagen gik med at snakke,
skrue og flyve. Det var meningen, at de erfarne
skulle hjælpe de mindre erfarne, og det fungere-
de vist rimelig godt; i hvert fald fik vist nok alle
de medbragte apparater luft under understellet i
løbet af weekenden.

Hvor mange havarier var der så dennegang? er
der nok nogle, der tænker. Tja'e, det værste var
et par brækkede rotorblade og en bulet hale-
bom. Det var ikke slemt med 18-20 helikoptere
på samme sted i to dage.

Begyndere som erfarne, tag til et seminar. Det
kan varmt anbefales.

Sidst, men ikke mindst, >forsyningstropper-
ne<< anført af K.H.'s Bente, leverede igen en su-
per forplejning. Tak skal I have, piger!

Bløde landinger til alle.
Claus O. Smidt

Påskeskrænt d. 7.-8. april
1985, Vigsø Feriecenter

1. Knud Hebsgård, Thy Rc-klub (Taifun lt\ ............ 1.926 pt.
2. Klaus Untrieser, Thy Rc,ktub (Zenirh) ................ 1.926 pt.
3. Mads Hebsgaard, Thy RC-klub (Taifun II) ...........7.531 pt.
4. Jørgen Larsen, Thy RC-klub (Spica) ...................'t.425 pt.

6. Henrik Larsen, FMK ...................................... 7.406 pt.
7. Jens Erik Holm, Thy RC-klub ........................... 7.340 pt.
8. Kjeld Sørensen, BMC ...................................... ?.248 pt.
9. Peter Wiese, Tyskland ..................................... 7. I 36 pt.
l0.ErikBirkkjær .....................6.979pt.
ll.JanAbel,FMK ....................6.868pt.
12. Peter Jul Christensen, BMC .... 6.489 pr.
13. Karl Heinz Peters, Tyskland ...6.241 pt.
14. Finn Hebsgård, Thy RC-klub ..6.23'l pt.
1 5. Wolfgang Fischer, Tyskland ... 6.129 pt.

Påskestævnet i Vigsø Feriecenter havde ikke
vejrguderne med sig i år. Først måtte højstarts-
konkurrencen udsættes til fredag på grund af for
lav skyhøjde, og om fredagen måtte man opgive
efter første runde på grund af samme forhind-
ring. Højstartkonkurrencen er derfor udsat til et
:::.::: :idspunkt.

S. :.=. ::'- :askelørdag, og så drejede det sig
-:, j.:=:,:. --:r.-:::::e. \'ed briefing kl. 9 måtte
, ,:<:.::,-, -::: .'-:. :::: "::iSg f idStg. Cm

- -.- =-
;:=: --': --::- 'j---: 

--. -- 
- -:-: ]: - -.--- .---

:- .--:-:- :. .:::- :- -l --:-:- . --' -.: -:
'..---.--si:. _-Æ: :-.rr: L- :.- --: :: -= -: l-_- -_-.'.''--.
A;. lU:- ---:--;:. :- -: :. -.: l.

Vi ksn-::, -å'::::::: :-: !--..:::::-:- :: _a

målte r inden ril -<{ :-- -:. . .._i: :i :. -= - : -

startede med lørsie n:ii:e i--. - -. 1.1:: li :: =a:-
re tog det en times tid for i.':':= r-tt:. r-:r. . l
runde faldt vinden til under -* rr, sek. l- :.-::::
havde fløjet. Vi udsatte en halr tims :.: - ::_

Tre øf ntodellerne fra heli-seminaret. Fra ven-
stre Claus O. Sntidrs Hirobo 888 DDF, Leif
lndersens Schll.iter Helistar og K. H. Nielsens
Ka,.,tn Lockheed 286 L. Foto: Claus O. Smidt.

var selriolgeii_e ensberldende med, at 2. runde
skulle stane. ;ori:a.

Tiden blev udmærket brugt til frokost, men
derefter var det ikke muligr ai komme til at fort-
sætte konkurrencen, da rlnden var for svag. Vi
måtte udsætte til søndag.

Søndag morgen viste det sig, at rinden kom
fra nord, så der kunne flyves lige nord for huse-
ne. Der var en del solskin, hvilket der ikke havde
været for meget af de andre dage. Der blev fløjet
8 runder søndag samt den ene om lørdagen. Vin-
den var på 6-8 m/sek. faldende om eftermidda-
gen til 5-6 m/sek. Vi var færdige ved 5-tiden.
Derefter blev resultaterne regnet ud, men så var
der et problem, idet Knud Hebsgård og Klaus
Untrieser havde samme pointtal på førsteplad-
sen.

Da ingen af os kunne huske, at reglerne siger,
at smid-væk-runden i et sådant tilfælde er afgø-
rende, blev det mandag, før vi fandt ud af, at det
var Knud, der vandt, idet han havde flest points i
smid-væk-runden. Thy RC-klub

Kunstflyvningsseminar,
Veerst d. 13.-14. april
Seminaret blev afholdt i Falcon's klubhus. Der
var mødt 9 mennesker om lørdagen, heriblandt
to nye ansigter som dommere. De tre dommere,
vi havde sendt til Belgien for at høste erfaringer
om det nye program, var alle til stede og de -dvs. Svend Plougstrup, Gunnar Olsen og A.
Thomsen - delte ud af deres viden.

Svend gennemgik manøvrerne på overhead'en
og med en balsaglider. Han fortalte, hvordan
manøvrerne skulle se ud, og hvor man specielt
skulle lægge mærke til fejlmuligheder.

Imens fløj klubbens egne medlemmer nede på

banen, og resten af >Falcon-familien< fik deres

kaiie i den anden ende af klubhuset, mens de
:.:::: l'; o_e 3: s.e fulgie med i, hvad der fore-
:,1. ----.-----: -=--:J:i.

l::-:-: :-]::::sl<e Senremgang blev forholdsvis
:-::-;: :=:::_:. o,s kl. 17 kunne piloterne tage
::: ;å ;..::e:l o,e få t1øjet lidt, men dommerne
:. -:: ::.1'' e'ledømmelSer.
:: :; :e:-;':reCe sig af tilbudet om at få deres

::.-:-,:: >:.--:3:i3I. ReSUltatet blev vist, at man
:::::': -:: .: :as: h_;en O,e fOretage yderligere
:-.- 

-:::- 
-i:: :,1:e..:tn3._-! ::: ::, :-. ,.-:::_: :::ei: gik de Overnattende

=+€

1...: F.,::r H.iort
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til køjs på det for konkurrencepiloter atypiske
tidspunkt, nemlig lidt over ll.

Om søndagen ankom yderligere et par piloter
for at viste deres nye modeller frem. Flere fik
fløjet lidt, men da regnen kom, trak man in-
dendørs for at hygge sig sammen med Falcons
medlemmer. Ejner Hjort

Skala-dommerseminar,
København d. 21.-28. april
Vi afholdt dommerseminar med deltagelse af ialt
l3 dommere på Østerbro Kaserne, hvor Fllhi-
storisk forening velvilligt havde stillet deres

klublokaler til rådighed. Vi gennerngik de nye
Dan-skalaregler, og efter nogen diskussion bler
vi enige om at høste erlaring i denne sæson, og

så derefter tage stilling til, om der skal ske æn-

dringer i reglerne.
Der blev også brugt en del tid på at gennemgå

F4C skalareglerne, og dette skyldes, at vi i år
skal dømme elter de nye regler, og så er det vig-
tigt, at alle dommerne er godt >inde< i de nye

regler.
Derefter sidst på lørdagen foretog vi statisk

bedømmelse efter F4C reglerne på to fly, som

Poul Miinsberg og Benny Juhlin havde stillet til
rådighed.

Om søndagen mødtes vi kl. 10.00 på KFK's
flyleplads ved Soderup, og her gennemgik vi
først flpemanøvrerne i F4C, og så fløj Benny og
Poul for os, og bagefter fik vi diskuteret bedøm-
melserne, r'i havde givet dem i bidende kulde og

blæst. \Ien aile var bagefter enige om, at det
harde r'æret en lærerig rveekend, inden mester-
skaberne løber al stablen, og dommerne skal i il-
den for ralror,,.

Vi ril ger:re :akke KFK for lår al fl1'replads.
P å s k ai a-r : )ri n 

-s 
s 

-i 
:; p le n s t t 

= 

t t 

o.-.- a Å r :i l, r

JM Skrænt d. 28. april 19E5.
Homborg ved Hanstholm

Vi mødtes Iørdag morgen på Hamborg campings
parkeringsplads til briefing kl. 9. Der var til-
meldt 13 deltagere. Vinden kom fra syd, så der
kunne ikke være andet end sydskrænten ved

transformatoren, der skulle flyves på.
Vi kørte derud og stillede banen op og begynd-

re at fl!'ve, men vinden svingede meget fra 4-10
m/se. og drejede desuden over i sydøst, som den

kom ind næsten langs skrænten. Dette bevirke-
de, ar Klaus Untrieser faldt ned og brækkede
kroppen på sin model. Vinden var da også faldet
:ii .1 n sek. med regn- og snebyger - og kon-
iu:rencen blev afbrudt. Efter en halv time var
i:: :o-sa: :kie nuiigt at starte igen, så vi vente-

oe l;l kl. l. hr o: r i clev enige om at udsaette kon-
kurrer:en ::. .c;:crg. efter at der havde været
ringei:ii Ka:.:r. .c;:. sagde, at når lavtrykket var
passere:. rii.: c:i .:;s: ;å ei:ermiddagen komme
nordenr inc.

Søndag mo:-e:n r a: 3:: :r:3ilng ki. 9 på Ham-
borg skrænten. og -ia:i.1..; ::g::3: 15-20 m/sek. li-
ge ind på. Tre norc::'læ.-.: :.ar:: ::lneldt sig søn-
dag morgen, og da tl: al::e :ii: rcn. rar der

fortsat l3 deltagere.
Vi startede ved lGticien. flF:;gr1i3-33.. tt.

noget af det bedste, r'i iænge har .ia:: :ii :r. l<o::-

kurrence. Allerede i 3. runde taneer:ie K-aus
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Untrieser Danmarksrekorden på 43,3 sek. med

l/10 sek. Tre flyvninger senere satte Knud Hebs-

gård Danmarksrekorden ned til 4l sek., og dette

blev dagens hurtigste tid, men også Jørgen Lar-
sen og Mads Hebsgaard havde nogle gode tider
på henholdsiis .12,8 og .12,7 sek. Der var et en-

kelt uheld. ider Kjeld Sørensen tabte højderoret
under fl1'rning i temte runde. Trods manglen af
roret landede Kjeld 150 meter inde på en mark;
han harde da t1øjet de sidste 100 meter på ryg-
gen. En mindre reparation, og han kunne delta-
ge i 1. runde. Godt klaret!

Der bler' fløjet 9 runder. Da det er Jydsk Me-
srerskab er de tre nordmænds resultater taget ud
af resultatlisten, men her er deres placering og

pointsum: Raymon Kvernwik nr. 6 nL 6.983 pt.,
Paul Antonsen nr. 9 m. 6.579 pt. og Jann Johan-
sen nr. I I med 6.369 pt. ThY RC-klub

JM kunstflyvning 1985
Viborg d. 4.-5. maj
Lørdagog søndag den 4. oe5. maj mødtes ikke
mindre end 12 kunstflyvere på Viborg RC Klubs
bane for at finde de jyske mestre. Et imponeren-
de antal deltagere, når man tager forårets dårlige
flyvevejr og træningsmuligheder i betragtning.

Mesterskabsflyvningerne blev afviklet lørdag
med alle fire flyvninger, og søndag var der som

indbudt Junior Stunt.
Flyvevejret var yderst rimeligt med rolige

vindforhold og kun få regndråber, men til gen-

gæld var det koldt for såvel aktive som tilskuere.
Ingen savnede de øller, som politimesteren hav-
de nægtet os tilladelse til at sælge. Kaffe, varm
chokolade og suppe var sagen.

Lørdagens flyvninger blev afviklet uden dra-
matik, men fra lydkontrollanten (mig, sagde

hunden) blev der begået en fejl, da Erik Toft
rl:r iægle! ,irarrtilladelse med en lydmåling på

l'-! :ts. D;=::.::n: sk:ed ind og tillod fl1vnin-
E-.: - --. r..r -...,; \.r_-..-...iL':. Cg :a;.:::: :-{ aa- ::::-rl;: :-.':.: S:J-3n

neri pa 101 dB.

Erik Toft med ny model fra JM.
Foto: Ejner Hjort.

samledes omkring sejrsskamlen, hvor præmier-

ne blev fordelt således:

Klasse A:
l. Peter Christensen ...-2,54DPt.
2. JørnSøvsø 2.376Pt.

3. Erik Toft 2.238Pt.
4. Per Andreasen .... . ....... . ........ . . .... 1 .973 pt.

5. Erik Nymark .. . ...... I .933 Pt.
6.JensJørgensen...............' 1.104pt.

Klasse B:
1. FinnLerager .......... 1.084pt.
2. Svend Plougstrup 932Pt.
3. Ejner Hjort ........... 822Pt
J. Lrs Toft - udgik uden Points.

1 11 771 [6 | v n5 1_fl 1v n i n g :

i. K. H. \ielsen .......... 709Pt.
2. H. P. \ørgaard 423P1'

Søndag gik det løs med Junior Stunt med delta-
gelse fra mange kiubber. Ejner Hjort lagde ud
med instruktion og demonstration, og herefter
dystede 11 piloter over to runder.

Afgørelsen som til at se sådan ud:

i KrujH:::gå:c.Tir;RC'ilublTa:iun)...............-.9-!;:. SOm arrangør vii jeg dOg hens:iiie. a: cil;e
:. Jr!s:r Larien, Th) RC.llub tSpridl ............ ... . ; 8lJ p:.

: \lari Hebsgård, rh) Rc-krub (rai'u;i ...............;.;;i;i Procedure' hvor piloten først disk'aiil-rceres ef-

r.r\iauiunrrieser,Thr-RC-klub(zenithi................1.452pr. ter fllvningen, ændres hurtigst muligt. Det er
j. J:rs Erii Holm, Thy RC-klub (Taifun) ...............7.328 pt. trOds alt værtsklubben, SOm Står med de efter-
6. ranAbel. Frederiksha\n\rrt. 

9 ]:ll følgende miljø- og naboklager, når sådanne ma--. f:rn Het'.8ård. Thv RC-klub ..6.7UJ pr.

!. ciari Jensen. rh\ *.-*'"0 .............................. å.sii pi skiner først har været oppe'
e. Kleld sorensen. B\lc ...,................,.....,..-.,......5.869 pt. Henad klokken 19.00 var sidste flyvning gen-

10. Hani Hanien. FrederikshavnMfl. .....................3.175 pt. nemført, Og det vaf en flOk trætte flyvere, der

K. H. Nielsen slarter motoren på sin Cap 10, mens Bente er klar til at læse programmet

op for ham. Foto: Ejner Hjort.



Per Andreasen er med igen med sin Curøre.
Foto: Ejner Hjort.

Junior Stunt:
I . Henning Mølby .... ........ ...... . . ......... . 90 pt.
2. Poul Holm ................ 87 pt.
3. Kaj Hansen ...............74p1.

Fra styringsgruppen for skalamodeller kom man
til stede med en Piper-model med tilhørende ska-
ladokumentation. Et virkelig godt initiativ, som
gav mange lyst til at skaffe det fornødne mate-
riale, inden næste fly kommer på beddingen.
Byggestandarden. som man ellers troede skulle
være tårnhøj. ra::il alles cehagelige overraskel-
se som fl5 er iles:.

Søndagen siut:ede =-;::r: :lFni;rg o,l opryd-
ning og i aftenerr: sid.s:: s.-..i. :.-- i: i::::n ineC
lidt uforpligtende hr g_:::i;, :.::; : --: .n: .':.-
drejningerogblc.c;sr::-. -:--?..:.::.:

AMC-Open, Llstrup d. 5. maj
l Kjeld Soren.en. B\lC : ::: -

2. Peter \l.llelsen. .{\1C ........... : : .
3.CarstenJeppesen,B\IC.................. j:-':
4. OrlaAbildgren, E\tF ...........-........ .. : :-:
5, Peter Juul Christensen, BllC .... . : :! ! :
6.MortenJuulChristensen,B\1C ....:'.-:'
7. Torben Rasmussen, BMC ............,................... :.6-.1 ::
8. Niels Ejnar Rasmussen, BMC ........................... 3.599 pr.
9. Leif Mikkelsen, AMC ................................. -... 3..1:4 pr.

10. Poul Madsen, EMF ........................................ 3.41 I pr.
I 1. Bjarne Sørensen, BMC .................................... 3.041 pr.
12. Hans Hansen, Frederikshavn Mfk. ......,........,...,. 2,645 pt.
I 3. Jan Abel, Frederikshavn Mfk. ........................... 1.716 pt.

Efter to udsatte højstarts-stævner tidligere lyk-
kedes det endelig at gennemføre et stævne.
AMC-Open byder normalt på al slags vejr lige
fra sandstorm til sne-, regn- eller haglvejr, men
ikke denne gang.

Vi fløj i 5-7 meter vind fra sydøst, en del over-
skyet, men det gik. Det trak kun op til småregn
en enkelt gang.

Dette stævne var det første, hvor vi brugte
mod-medvind speed bane, og det blev meget
spændende. Alle tanker om langsomme flyveti
der blev hurtigt glemt, da Peter Mikkelsen i før-
ste runde fløj på tiden 23,8 sek. Dette var kun en
kortvarig Danmarksrekord, da Kjeld Sørensen i
næste runde scorede en tid på 23,5 sek. og der-
med satte Danmarksrekord.

Der var mange, der fløj hurtigt, Carsten Jep-
pesen nåede 24,8 i sidste runde. Peter og Morten
Juul Christensen nåede 26,3 og 3 I ,4 sek. med de-
res Flamingo Contest, som de begge benyttede.
De har forstærket vingerne, som iøvrigt har et
Eppler 212 profil. Niels Ejnar Rasmussen benyt-
tede et selvkonstrueret fly, som er inspireret af
VM-83 vinderen Ralf Decker. Flyet (nr. l) har

---:
i, 1i.- , .8 _' .* ' ''- ot*ir-r+i

st5kke, mec ai--ag:-:g::.:;t: i:- i l-l - i
8 med flaperon-. o-; i:.-.:!:::::--...- l'- -

koblet elektronisk m. :r,:::--:. ?-.-::-.
anlæg. Flyet ser meger lore::;: -: --; r. -:
hurtigt i speed banen med rider på 1..:. i-.
Da det er helt n1t og sikkert krære: .::: r::,:_.. -

ning, må man regne med. at der kon:::;: ::. :
blande sig i toppen i den nærmeste fren:ic.

Kjeld Sørensen har også følt sig inspire:e: ::
de nye HQ-profiler, han har b-vgge: e: pa: :ii
glasvæv bekiædte vinger til sin Corcra. ::::1,
HQ-9øo (med flad bund), spændrrCie lF ::
- om de virker? -- prøv at se resu-::::::.:l C..:-
sten Jeppesen flyver en forstærke: O;-.:--= 'l:,:
Abildgren stiller i år op med en =..i.:. ::j:: :l::
Focus. Peter Mikkelsen flp e: i å: :.:: :.-. -: --,.
profil 205-178, Peter er næi:e: :=:::; ::: =:
helt ny flyver med HQ-profil. D:: :: :.:':: l:r:
forsinket pga. radio-proble:n::.

Men tilbage til stær'ne:: S..::- sas-, :ler der
fløjet stærkt i speed, og i re:n:i :-::::=e gik det
også fint, det på trods ai udr:ægei mangel på

samme vare. Mar-flFning:: -cier opnået ved
>skrænt(-flyvning eller le:: ::a nærliggende
bakker i terrænet. Det bler ril tre runder med

kun 6t havari. Det var Jan Abel fra Frederiks-
havn, der kom for tæt på jorden i tredie ben af

G

- -i-: - 
. j- .:: -1.\[. Fc,to: Kirsten Dyhrberg.

JII højstart, Lading d. 12. maj
:- : :- \1 . r : ..:: ....-.......-............................. 4.2'11 pl.

- . -- :- :--i-:- ............,..4.210pt.

-.,:\ - ......................3.985pt.
....... ....... 3.961 pr.

-: -- . .......... 1.708 pr.
- '.: l -- :--- :- .. ...-l-602pl.
.- -'-r--- :- ........1.551pt.
: :: :-:. r ..........3.520pt.

_.- ; . ............... 3.4?5 pr.

-- .: ::-:' ..................... 3.448 pt.
I ::::- ----.:- ...3.330pt.
: i ---: >- :- <- .....3.002pt.
- : -.- ;-: - - i- ,........2.948 pt.
: -:-:t- i--_.a- ...............2.811pr.

?. ::-rr< ai meteorologernes forsikring om, at
:.1:_:eniå_een slct ikke burde være der, og at der
.:.la:i rille komme sommerskyer = blomkåls-
..<1er = cumulusskyer, hang tågen over skue-
pladsen for dette års JM, og cumulus'erne kom
aldrig.

Ved middagstid var skybasen dog så høj, at vi
kunne starte konkurrencen.

Vinden var jævn fra øst hele dagen, og i løbet
af eftermiddagen kom der opklaring og dagen
endte med fint vejr.

Der blev dystet over 3 runder, og vi slap med
et enkelt havari i speedbanen og et enkelt line-
brud.

I speeden fløj både Peter Mikkelsen, Karsten

-(?

sin speed flylning Leif Mikkelsen
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Poul Madsen -fra Esbjerg .\[odel.fl',teklub koncenrrerer sig om ot styre sin mode!, mens
karntnerat Orla Abildsren ziver hant gode rad. Foto: Kirsten Dyhrberg.

hans klub- Torben Krogh fra Sønderborg ved JIV.
Foto: Kirsten Dyhrberg.

Jeppesen og Peter Bose (der efter nogen tid atter
har fundet sin model frem og som bestemt ikke
har glemt noget) under 25 sek.

I varighed kneb det lidt mere termikken, men
nogle maxer blev det dog til.

Peter Mikkelsen blev ny Jydsk Mester foran
den forsvarende mester Karsten Jeppesen, som
>bommede< en enkelt landing. Kjeld Sørensen
havde problemer med radiogrejet, men dog ikke
nok til at give en omstart og måtte >nøjes< med
en 4. plads; der skal ikke meget vaklen til hos de
etablerede piloter, før nye presser på. Således
snuppede Peter J. Christensen en flot 3. plads og
hans bror Morten J. Christensen en 5. plads.

Måske er det ikke helt tilfældigt, at de første
fem pladser tilfaldt de fem, der skal forsvare de
danske farver til Nordisk Mesterskab i Finland i
august. Hans R. Grønne

Filskov Cup d. 19. maj 1985
........................ 1.981 pt.
........................ i.967 p:.

! 
'1fl 

r'

. ................... : +-1r.,.
'li*-.

' ''' ! r'fs-
........................ 915::.

iiO nr

.......................... 11i pt.
........................ 709p!.
........................ 582pt.
........................ 541 pt.

Filskov Cup blev afviklet med rimeligt vejr. Sol-
skin hele dagen, men temmelig megen vind.

Første opgave var over tre flyvninger at opnå
20 min. flyvetid. Dette opnåede Peter Juul Chri-
stensen helt nøjagtig og fik dermed de 1.000
points. Kjeld Sørensen nåede ikke at få modellen
ned, men overfløj de 20 min. med 12 sek og ind-

kasserede 24 strafpoints. Også andre nåede tæt
på de 20 min. og sammenlagt blev der af de 12

piloter fløjet 3 timer I min. 3l sek.
På strækflyvningen, der var dagens anden op-

gave, generede vinden en del på grund af den
store stlrke på 15-20 knob. Orla Abildgren nåe-
de ud på 9,2 km, og det så hele eftermiddagen ud
til at r'ære bedste resultat, men 5 min. før lukke-
tid fløj Kjeld Sørensen til samme punkt, og
Kjeld kunne så for 5. år i træk traekke sig tilbage
med en sammenlagt førsteplads.

I samme sekund, som sidste start skulle være
udført, slap Carsten Jeppesen snoren og fløj der-
efter ud på dagens næstebedste distance, 9,1 km.
Dette gav ham andenpladsen. Orla måtte nøjes
med en tredieplads.

Stævnet var interessant og blev afviklet i en
hyggelig atmosfære. Kaj Sørensen

Flyvedagskonkurrencen
d. 30-31/3 198s
Der var ikke så mange, der havde fundet ud af
vinterhiet, men fløjet blev der dog.

I Aalborg var Carsten Thorhauge og Jesper
Buth Rasmussen ude i snevejr og fik noteret ti-
derne 4:43,01 i Good-Year og 3:34.05 i team-
race-

I Herning var to hold ude for at flyve Mouse
Race. Det ene hold beskadigede modellen, inden
de fik fuldført, så Benny Furbo og Tom Peder-
sen blev vindere med tiden 5:58,0.

Tillykke til de tre vindende hold!

Kjeld Sørensen, B\lC ...........
Carslen Jc'ppescn. B\1C ........
Orla Abrld_::en. E\11- ...........
P9:ea Juul Cir.:i:ania:r. B\lC
\lorien J::l Cir:r:::rr::. B\fC
Jchn Ra:mus:en. B\1C ........
Hans R. Grønne. B\1C .........
Jan Abel, F\lK
Torben Krogh, SN{C ............
Preben Nørholm, MMF .........
Heinrich Jørgensen, Nuserne ..
Hans Hansen, FMK

9.

10.

11.
12.

Karsten Jeppesen fra BMC laver en fin landing med sin Optima. I baggrunden er Peter Juht Chri-
stensen, BMC ved at lande sin Flamingo Contest. Der var to landingsbaner i termik-runden ved
J,V, hvor Kirsten Dyhrberg tog billedet.
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Vårkonkurrence Øst. d. 74/4
Vi var maCr i::r ::::: .r;' :ii denne årets første
konkurrcn:: :" F=-r:c:n, men da ingen strea-
mers \ a: ::. :::i5::i. mårte vi nøjes med at indvi
Særoi:: :l:;: lid: ,,1-l] for fun<.

\-årkonkurrence Vest, d. 20/ 4
D:r rar desværre kun mødt eksperter op i stunt-
hiassen. Alle deltagere var fra den arrangerende
klub, Aviator.

Stunt eks.:
l.JohnAmnitzbøll,Aviator 1.809pt.
2.JanSteenJensen,Aviator 1.762pt.
3. Carsten Thorhauge, Aviator .......... 1.679 pt.
4. Johs. Thorhauge, Aviator 1.555 pt.
5. Jens Kristensen, Aviator 760 pt.

OM-F's Jubilæumskonkurrence
d. 7. april, Ørritslevgård
Jubilæumskonkurrencen, der skulle markere
Odense Model-Flyveklubs 50 års-jubilæum, blev
mærket af konflikten på arbejdsmarkedet, der
havde forhindret indbydelserne i at nå rettidigt
ud til unionens medlemmer. Derfor kom kun
seks aktive fritflyvere til start.

Vejret var måske også årsag til, at nogle blev
hjemme. Ved det annoncerede starttidspunkt lå
tågen så tæt, at sigtbarheden ikke var meget over
i00 meter. Dette ændrede sig imidlertid efter
halvanden times renten - tågen lettede, solen
tittede frem. og det tier der dejligste flyvevejr.

Det ral .a ::rlr:. a: :le:. ai c:i:ag::nc harde
.tore probl:;.: ::J r: r.,1_.r:1- - 

:.-:: J- J:.-
tagele. .O:l irr: l:r:: -:-. -.. ..::: ----.
srær:no;e..e:. \f=: -';.. -.:i: :l_. . -::.- . . : --
pa no_Jle ?C.ttcj't_i3lJ:..':::--:. :..,:... r.. -

deren Claus Bo Jørgen::n l*-a; t:rtj:-:. I :: ,:.:.
kunne han ikke holde modelien I lulic;t o_: ;:::::e
lande den og tage en omstarr. Der gik imiciieri:i
godt, så Claus kunne trække sig ud med næsien
fuld tid - det ene sekund han droppede sklldres
hans termikbremse, der gik lidt for tidligt, oa
modellen lå i halvanden meters højde i anden
start.

Jens Peter Jensen fra Taulov fløj med vanlig
energi og blev nummer to med sin modificerede
Blue Bird. Han droppede lidt i to starter - og
var tæt på at droppe i en tredie, da modellen
stallede voldsomt hele vejen ned - men termik-
ken var så kraftig, ar den holdt modellen fri af
jorden længe nok til det eftertragtede max. Hu-
go Ernst fløj med en.{l-model - han droppede
voldsomt i første og sidste srarr. hror han var
forhindret i at snlhe på B.jarn: Jorgensen. men
fløj ellers tre ))\oksne., 3-ni:;::e:. :l:rer ind
imellem. P:, Grtnrei

Klass A: l. Claus Bo Jorger!.i !* .:i I .:- l. .- .: .
836sek.,3. PerGrunnel820seii...l. H:::E::.: :- -:,:: -.:
sek., 5. Henning Schultz 671 se\., 6. B_:::: -J:::- .- -:

Vårkonkurrence Vest, Skjern
d. 14. april 1985
Vejrudsigten var særdeles lovende, vi skulle har e

svag vind med sol, temperatur 3-8' C - det bler'
en af de dage, hvor foråret melder sin ankomst.

De: ian \3:a. 3: :c::::: ,.::":-:; .:: :-: r lj-
stena: DanmarL. n:en:Si_:::':. .: :a:: .-j J ..
s\ag til jæ\n rind og remp::a:-:::. Ja: ..-:. : --.-
ne varsle en ny istids ankomsr.

Bo og Henning Nyhegn var på besø_e . ie r:."::.
dog holde op tidligt, da der var problemer me;
at finde Hennings model efter 1. periode. Der er
nemlig så meget plads i Skjern, at hvis det blæser
lidt, og man bare er lidt uopmærksom med at
holde fast på en pejling, så er en model bare væk
i det kæmpemæssige flade landskab. Man må
iilbage til udgangspunktet og starte forfra - og
dermed forsvinder tiden, så man måske ikke når
den næste start ....

I A2 ekspert vandt Henning Schultz. Det var
ikke overraskende; han har et par gode model-
ler, som funger sammen med ham, det samme
kan siges om Ole Vestergård Pedersen - begge

to ville altid være blandt de første med mere træ-
ning. Nr. 3, 4 og 5 er gamle kendinge, som burde
lade være med at lave noget så pinligt som et
elektronisk >Køster-drop<.

Bjarne Jørgensen er altid god for en første-
plads i wakefield. Selvom han er uheldig med et
drop i første start, kan han flyve sig op på før-
stepladsen alligevel. Vi ser dog nye talenter som
Allan Ternholm og Kristian Andersen, der begge
har format til at blive danske top-wakefield fly-
vere. Jørgen Korsgaard og Erik Knudsen var ik-
ke alt for glade ved at flyve i blæst ....

P-30 og Al blev også fløjet, men den mang-
lende gennemførelse af konkurrencerne må skyl-
des vejret.

Vi kunne fristes til efter sådan en vårkonkur-
rence at spørge os selv, om der er megen plan i
altid at flyve, når vejret er værst? Det er jo en
kendsgerning, at vejret i Danmark er bedst på
den årstid, hvor sommertiden er i funktion. Ge-
nerelt har vi ikke adgang til flyvepladser når der
står afgrøder på markerne, men vi ved, at kom-
mer en nybegyndt konkurrenceflyver til en blæ-
sevejrskonkurrence, så har vi et dårligt udgangs-
punkt for en langvarig fritflyvningskarriere.

Skal fritfly'verne selv erhverve sig et stykke
lancl ior at have llere flr'icmuliehcdcr na den so-

Finr; Bi:rre

ellcr. r'ar begyndt at stige i. Og i dagens sidste

;:::ode - den femte - faldt jeg af på den, idet
,.; -:::: et linckrlds med udløsning i ganske lav
.-..'_:: :.-:.: :ik 17.4 sek. I landingen brækkede
::,-::..::. ::::en (den DT'ede ned fra få meters
:..'-,, --:; :::.r f -:.i:). .å jeg valgte at tage en

o;ts::.:: :..: -:. i.:iigele model. Den kikSede i
kat:r,.:::. -'. :i.-' . -:-. 151 rek. i nogct nær neu-
tral iuii. D;::.:;: . ': ..-:. F::n Bjerrc og Ole Ve-
Stergaard Pei-:i-:.::-::;: r:;J l'uld tid.

I wakelieidkla-ssen r a: E:ir iacobsen vendt. til-
bage som sædvanlig re; c:n:le konkurrence.
Han kunne ikke byde pa n1; nodelier, men de
gamle gjorde det også ganske godr. idet han efter
fjerde periode lå pænt i spidsen ioran Bjarne
Jørgensen og Erik Knudsen. Verdensmester Lo-
thar Doring havde tre maxer i de tre forste star-
ter, men så var modellen endt i toppen af Favr-
holms højeste egetræ - og Lothar stoppede
flyvningerne. Modellen blev dog om søndagen
hentet ned af en skovekspert, der stille og roligt
klatrede op i træet, fangede modellen og firede
den ned.

I femte start svigtede Erik Jacobsens gamle
model ham dog, han scorede kun 91 sekunder,
hvorved Bjarne overtog føringen foran Erik
Knudsen.

Søndagen oprandt med v?esentlig dårligere
vejr. Det var blevet køligt og overskyet, det true-
de hele tiden med regn, men der kom kun nogle
få, spredte stænk i 9. og 10. periode. Vinden vir-
kede mere generende end dagen før, skønt den
næppe kom over 4 m/sek.

Termikken var der stadig, hvilket 7 maxer i
første periode i A2-klassen beviser. Der slod dog
ikke Ole Vestergaard på nogen af dem - Ole var
i en snyltestart nede på kun 107 sekunder og
droppede derfor et par pladser ned ad listen. Aa-
ge Westermann droppede også - men kun 5

sek., så han kunne rykke op på trediepladsen.

I ottende periode blev det Finn Bjerres tur til
at droppe. For en gangs skyld lavede han en rig-
tig dårlig katapultudløsning, og da luften samti-
dig var ret dåriig, iignede det et stort, gedigent

Croir. \Ien nodellen sank langsommere og lang-
>o:r:r:e:. - cg lo:>r anCt bag en bakke ved 2:53,
!: F::.i-. :o:rle\ pa lørstepladsen elter dette be-

:iieir:e drop. Og sa gjorde han en ekstra indsats i
de ro atiluttende fllvninger, hvor modellen beg-
ge gange røg op i stor højde.

Jeg droppede ikke om søndagen, så jeg endte
på andenpladsen få sekunder efter Finn - og
Aage satte heller ikke flere sekunder til og blev
nummer tre. Med kun 28 sekunder mellem de tre
øverste ud af 1.800 mulige må resultatet siges at
være særdeles jævnbyrdigt.

Så var der et spring ned til Hennin-s Nyhegn og
Peter Buchwaid, der lå på 4. og ,s. pladsen. Hen-
ning droppede en stari h\er dag. n-rens Peter ef-
ter et par s\ ase siarter orn lordagen arbejdede sig
op ad liste:: m:c ;em rila\e: om søndagen.

Torl:r B:r i3\d!' mange problemer om lør-
ia5::. :-:: .:: :loi:r'n1e model og fik dårlige ti-
;::. \1:.-. :rndag lungerede det for ham. Han
i;, rr:; ii1\er og havde et enkelt drop i 9. perio-
:-:. Hans klubkammerat Jens Peter Larsen mis-
:ei: sin model efter søndagens første periode, så

nan kunne ikke fuldføre. Nu får han snart en ny
model klar - og den anden er vendt tilbage, så
skulle han kunne flyve på fuld styrke hver gang.

I wakefield holdt spændingen sig til det sidste.
Bjarne indledte søndagen med et flot drop på 98

sek., således at Erik Knudsen og Erik Jacobsen
med maxer kom i spidsen igen. Det varede dog
kort, idet Erik K. droppede i 7. start, mens Erik
J. fløj endnu et mzrx. og dermed var alene i spid-
sen. Erik Knudsen droppede igen i 8. periode,
hvor Erik J. igen maxede og holdt sit forspring
på ca. 20 sek. foran Bjarne. Men i 9. start svigte-

\:- -t
:

I a.:-, :: -i.-:-:.::.:dt !:\.. t. H:if,tia \!:i::.!Lt.eL.. I(|.
:' \r::_:r 5.5.:i. Cl: i. BJf,in: Jrr:!iniin.il.+ 'ii.. :. Kristian
\::::.:: -15.:'r.. 

-:. Allan TernhL.lm 630 sek.,'1. Erik Knudscn
I!,::r.

10-startskonkurrence
d. 4.-5. maj 1985, Trolles-
minde,/Favrholm, Hillerød
For anden eller tredie gang i 1985 forsøgte for-
året en offensiv lørdag d. 4. maj, da lO-starrs-
konkurrencen skulle afholdes. Solen skinnede.
vinden holdt sig i den svage aldeiing p: l-i
m/sek., og termikken boblede ilstig: or;: T:...-
lesminde's jord. Så lJstigt, at Aasr \\'.>:-::::::-
ien trimstart kunne rinkc iariel .:.:::,:.:.--:
iærdigblggede 2'10 cn .u::::::;. \1=:::.-
:,'::: D:;: ;J\r:-J .:.'_: . :.: :. . : .-jJ: i::
::i,*J:. r: I -:-.,'.:. -..:..-: l--::.::-i-iJ:.

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

-: ::J:r : ::d3n,
::--. ::-: ! :: .-::- .:! -::a: -:::::; pefiOde. I
::::-: :-3:- r:r !::: :::- -::.:. :: :: l-ife landS-
:!'-:!L::-:::::::. :. ;-i;::-.:.; \1hegn kUn fik 78

S.\-:-:.:: :: :,-::::',:- .---;.-::::ali. I fjefde pefi-
oc; i:.: c::.{:g:. :-::;.:: sæ:te sekunder til -han ;-lk co-r 1-<lJ ::s. :3 en start, hvOr modellen
skred ui ai en iorhtrldsri. srag boble, som den
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Frittl5 nings-Unionen er den danske
la:Cso:,ea:l.aiion lor modelflyvning
ne: llil:ipende modeller. Unionen er
rils-ulre: Kongelig Dansk Aeroklub og
Fidåration Aeronautique Internationale.
Arskontingentet for juniormedlemmer er
95 kr., for seniormedlemmer 230 kr. Ind-
meldelse sker ved at indbetale kontingen-
tet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jens B. Kristensen
Gårdhøjen 1,

4690 Haslev
Tlf. 03-69 51 88

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3M Hillerød
Ttf . 02-26 3s 25.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Bjarne Jørgensen
Provsteløkken lD, 5200 Odense V

FritflWnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen

Ålborggade 17, 5.th., zl.:f Kbh. Ø
Tlf. 01-26 08 36.
Giro: 7 13 95 35.

de den gamle model igen, og Erik J. måtte nøjes
med I l7 sek., mens Bjarne og Erik K. fløj max. I
sidste start fik de to Erik'er max. og Bjarne 170

sek., så stillingen med Bjarne, Erik K. og Erik J.
blev den endelige.

Kristian Andersen fløj sig ret upåagtet ind på

en udmærket 4. plads foran unionens formand,
Jens B. Kristensen, der havde holdt en lav profil
hele vejen igennem. Hvis resultaterne kan tages

som rettesnor, er Jens dog i kraftig fremgang.
idet hans sidste fire starter blev på hhv. 100 -
158 - l?9 og 180 sek.

Gasklassen satte nye rekorder, idet hele lo iel-
tagere nåede ialt l0 starter ud af 20 mul:se - Ce

fik faktisk 5 hver, så sagerne \ar ligelig: :o:cei:.
Niels Chr. Hammer fløj med io ail:ikii: nxielle:
fra VM i Roskilde i 1977. De iaidi neC lra lid til
anden, men de må rære konserreret meci nogle
effektive mølkugler. ior de holdt lor det meste
til det. Thomas Kcsrer fløj på den anden side
med en så n1'model, at dopen ikke havde været
tør, hvis den havde været konventionelt opbyg-
get. Det var den imidlertid ikke - den var stort
set l00go opbygget af glasfiber, kulfiber, Roha-
cell-skum samt diverse metalstumper. Ingen bal-
sa, ingen dopelak ..... I begyndelsen fløj den
godt, men efterhånden lød den som en Fiat 500
uden lydpotte - det viste sig, at pannen var
knækket, så der gik vibrationer i alting på mo-
dellen.

På trods af sine problemer vandt Thomas over
Niels - og vi kan nu glæde os til en dansk gas-

konkurrence med - hvem ved - måske hele tre
deltagere......

Uden for udtagelsesræset fik et nyt navn sin
konkurrencedebut. Det var Thomas Wester-
mann - Aages ner'ø - der var mødt op med he-
le tre A2-modeller for at Celtage i sit iørste stæv-
ne. Om lørdagen blei cet desr'ærre iun lil lidt
trimning, idet Thomas rar ude for ::c_sle u:re.c.
En brækket krop bler ref\a::re: c: :3::;1. :i
søndag morgen kunne Thonat r.o:::: s:: :l:.::
konkurrencestart og snarl derefter også den an-
den. Derefter i,ar der igen et havari, og Thoma-s
valgte at stoppe for denne gang. Næste gang
kommer han imidlertid med cirkelsystem på mo-
dellen, og så bliver det jo først rigtig spaendende.

For en gangs skyld fik Carl Age Andersen
konkurrence i Al-ekspert-klassen, idet Palle Pe-
dersen havde taget en Al-model med. Og min-
sandten - på trods af mange gode flyvninger
måtte Calle se sig slået af Palle, der specielt om
søndagen hentede de bedste flyvninger hjem. A1-
begynderklassen blev helt suverænt vundet af
Rasmus Buchwald, der dels havde fordelen af at
være eneste deltager, men som også fløj fint -han ville være endt mellem Palle og Calle, hvis
han havde fløjet i ekspertklassen, hvor han vel
egentlig hører hjemme efterhånden.

Flemming D. Kristensen lod de udenbys gæ-
ster vinde chuckkonkurrencen, idet han måtte se

sig slået af Hugo Ernst med sølle 22 sekunder.
En meget tilfredsstillende konkurrence -

spændende at flyve med i - tilpas vanskelig og
med et pænt deltagerantal. Sådan nogle får vi
forhåbenilig mange flere af! Per Grunnet

Chuckglider: i H-!-. :::r.: i:\ .:i.. L Flemming D. Kristensen
406 sel.,,1. S:e::e: ie:.:: !:::i. {l-beg.: 1. Rasmus Buchwald
86,1.el\. {l-eL..: . P. : P--:: -.:.:: ri . i. Carl Åge Ander-
sen 824 :el. A2-bee.: : :-:::, \\ 3.:r':r:ii ll I .ek. I'lA: l.
Finn Bjerre I79l i.r.. : P=: C:---:' :-.:,:i.. i. AageWester-
mann 1765 rek.. l. H::r:i \.:ri- ^:: :

uald 163l rel..6. Olc \*::-i--: i-:---
ning Schultz 1396 <e[.. \ j:,:':- ..- -- :

Kongslad 1309 <ek.. 10. Tcr-:: a.\ .:-: -,

Konkurrencekalender
20-21/'l Jyllandsslaget, Idom, kontakt Jens B.

Kristensen, 03-69 5l 88

19-2817 Sommerlejr for fritflyvende, Holste-
bro

21 -22/9 Danmarksmesterskaber, Skjern,
kontakt Erik Knudsen, 07-35 17 67

6/10 HøstkonkurrenceØst,Hillerød,
kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

13/10 OM-F's klubmesterskab i klasse A,
St. Højstrup, Odense, kontakt Claus
Bo Jørgensen, W-12 36 95

2i/10 Høstkonkurrence Vest, Otterup,
kontakt Finn Bjerre,09-15 85 77

3/11 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
(Hillerod) og Vest (decentraliseret)

16-l'7 /ll Landsmode. .Arhus,
kontakt Ole \'. Pedersen, 06-10 19 86

24/11 Sidste fliledag, OII-F, St. Højstrup,
Odense, kontakt Claus Bo Jørgensen,
09-12 36 95

30/11 Indendørskonkurrence, Helsingør,
kontakt Carl-Age Andersen, 02-10 04
55

l/12 Distriktskonkurrence, distrikt Øst
(Hillerød) og Vest (decentraliseret)

Landshold 1985
Efter en hå,rd udtagelseskamp i klasse FIA - og
næsten ingenting i FIB og FlC - er udtagelses-

komiteen kommet frem til følgende landshold til
såvel NM som VM 1985:

FIA: l. Aage Westermann
2. Finn Bjerre
3. Per Grunnet
Reserver: 1. Henning Nyhegn

2. Ole Vestergaard Pedersen
3. Peter Buchwald

FIB: l. Bjarne Jørgensen
2. Erik Knudsen
3. Jens B. Kristensen
Reserver: l. Erik Jacobsen

2. Kristian Andersen

FIC: l. Thomas Køster
2. Steen Agner
3. Tom Orager
Resener: l. \rels Hammer

l. l.ars:en Randrup

O.,.. t...... "'a ia; a:;:p:eret at være holdleder
.:: \ \1. ::::-- :i: : .r:ir:nde stund endnu ikke

=: :-:.::: :..^;:.-. :olCieder til NM.

Sommerlejr 19E5
Som unionens medlemn-rer har fået besked om i
et brev, arrangerer Fritflp nings-unionen i år se-
perat sommerlejr i ugen d. 19.-28. juli ved Hol-
stebro.

Interesserede, der endnu ikke har fået tilmeldt
sig, skal skynde sig - kontakt sekretariatet eller
formanden.

Nordisk Mesterskab 1985
NM 1985 skal afholdes på flyvepladsen Revinge i
Skåne d. 28.-30. juni med den svenske model-
flyveforbund som arrangør.

.-:'"4!,

ai"

-91

- De slarter med radio-
styring, og senere får de
lov til at flyve fritflyvnine.

Madsen I 129 sek., ll. Pal,: P=;::.:- . --
Larsen859sek., 14. ErikNienslæc: -fi.ii f lB: - 3 :
gensen 1656 sek., 2. Erik Knudsen 16l: .:i. . I i: ' -.
1608 sek., 4. Kristian Andersen 1518 .ei., j. ,l::: 3 r-
1460 sek., 6. Lothar Doring 54O sek. t lC: i. T:.i:. i\i
sek., 2. Niels Chr. Hammer 637 sek.
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Modelflyvere, som er interesseret i at komme
med som hjælpere eller tilskuere, kan få nærme-
re oplysninger om konkurrencen ved ar henren-
de sig til formanden eller et af medlemmerne på
landsholdet (se ovenfor).

Bestyrelsesmøde d. f6. marts
I mødet deltog Jens B. Kristensen, Steffen Jen-
sen, Henning Nyhegn og Ole V. Pedersen.

Jens orienterede om NM, VM og udtagelsessi-
tualionen samt om møder i Dansk Modelflyve
Forbund og KDA i efteråret 84 og vinteren
84/85. Interesserede kan få referater fra møder-
ne ved henvendelse til Jens. Et af hovedproble-
merne er kontingentforhandlingerne med KDA,
hvor RC-unionen fortsat forhandler om kontin-
gentets størrelse. Udfaldet af disse forhandlinger
vil muligvis bestemme, hvad vi skal betale pr.
medlem til KDA i kontingent.

Flyvepladsproblemet er blevet ekstra aktuelt
efter lukningen af Vandel. Ole V. Pedersen og
Poul Erik Christensen havde fundet to områder,
som ser lovende ud. Dels Borup hede og dels et
landbrugsområde ved Kongens Thisted, som dog
kun kan bruges uden for sommersæsonen. Jens
har gennem KDA søgt om at få adgang til mili-
tære områder til erstatning for Vandel. På mø-
det forelå ingen svar.

Steffen orienterede om medlemssituationen,
der ser god ud.

Bestlrelsen _sodkendte en renskrift af de nye
udtagelsesregler, der blev vedtaget på landsmø-
det 198-*. sarr: en renskrift af unionens love. Ud-
ta-eelsesreg.e;r.: \ar.i rekvireres fra Jens af inter-
esserede m::.:::::::.

Bestl'reis:i: :::i ..::::je \onkurrencekalende-
ren og kon c::e::;: ,:.: :.: :::argementet af NM
1986, som skal ::-::.::. - D-:-:-::k. Stær'net
kan alholde.: Sr-:::. ::::. ::: :.:. .:-::g:r at
forsøge at finie e: --:=: ::::. :. : ::, r.-::: la-
de sig gøre.

Det blev rediage::: ::,r- .,- -:i: .---
anskaffe nogle rindi:-::;:-. .:-. _-:- -::--:
Desuden vedtog mar, a: _:::.=: :::- -:.:: ::
>symposium< på næst: --:.:.r:. ::- . - :'-
holdes i Å-rhus til efteråre:. H: -= :e -:--: :'---:-
ønskes taget op. kan man;:J:::.: . - i ::-. .:-
et bestyrelsesmedlem.

Et forslag om at oprene ei PR.--:.-; : :'
nedstemt. Det havde også risi ::_i. :: :.-.:
ning til video af unionens film bler -.:n:: :,.r i
i stedet indkøbes en ny kopi af >lEL-t :: =-.,

Fremtidige sommerlejre på
Avnø?
Kort før bladets deadline fik Fritflpnins.--:_:-
nen besked fra KDA om, at vores ansøgn::; : .

forsvaret om at kunne holde sommerlejr o_: :::
andre stævner på militære områder har gire: ::
resultat. KDA's generalsekretær Per Weisha;::
har forhandlet med forsvarskommandoen. o;
derved åbnet mulighed for, at vi allerede i a,-

kunne have holdt sommerlejren på flyvestarion
Avnø ved Næstved - efter sigende et særdeles
naturskønt sted.

Unionen har måttet svare nej tak for i år -både vi og Cl-unionen har jo fundet andre mu-
ligheder for at holde sommerlejr - men vi hå-
ber, at chancen ikke helt er forspildt, så vi mulig-
vis kan holde sommerlejr eller måske ligefrem
konkurrencer på Avnø næste år.

Poitou 1985
Den traditionsrige franske konkurrence, der vel
er blevet Europas største internationale konkur-
rence, afholdes i år fra d. 22. til d.26. august.

Fredag d. 23. afholdes der en konkurrence

med 120 sek. man ior -irnå modeller - altså
Coupe d'Hiver. .A,l og Dl-moieller (na\. .0il
cu. inch-motorer).

Lørdag flyves der FlA, mens søndag er forbe-
holdt FlB og FlC-klasserne.

Tilmelding skal ske på en særlig blanket, som
kan rekvireres fra Finn Bjerre, tlf. 09-15 85 77 el-
ler fra sekretariatet. Tilmeldingen skal sendes se-

nest d. 20. juli for at være rettidig - og det for-
holdsvis beskedne startgebyr skal betales samti-
digt.

Tyske konkurrencer
I vort sydlige naboland, Tyskland, er der en lang
række fritflyvningskonkurrencer, som danske
modelflyvere med stort udbytte kunne deltage i.
Vi har fået den tyske aeroklubs konkurrenceka-
lender og kan her bringe et udsnit af kalenderen:
14/7 FIA-B-C, NI Braunschweig
2-4/8 FIA-B-C, NI Braunschweig
8/9 FIA-B-C, NI Springe
l5/9 FIA-B-C, NI Soltau
28-29/9 FIA-B-C, HE Homburg/Ohm
6/10 FIA-B-C, NI Weserflug
27/10 F1A-B-C, NI Wolfburg

Ved konkurrencerne i Nl-området er Horst
Jungclaus, Im Grund 8, D-2806 Cyten, Vesttysk-
land, tlf. 04207 -3391 kontaktmand.

Kontaktmand i HE-området er Dieter Dauser,
Am Nussbaum 33, D-6336 Solms-Oberbiel,
vesuyskland, tlf. 06441-52809.

Konkurrenceindbydelse
20-21/1 : Jyllandsslaget 19E5

Traditionen tro afholdes årets Jyllandsslag i for-
bindelse med Fritflyvnings-unionens sommerlejr
på dennes første weekend.

Dato:20.-21. juli 1985. Bemærk en ændring i
forhold til den foreløbige dato, som har stået i
bladet tidligere.

SteC: Idom, ca. 8 km vest for Hoistebro. Fly-
. -a-::.:1 er en >>plejet hede< uden træer og bu-

!., ...-: :- \ F:8. Fl'{ ({: :\..t. .{l beg.,

r: :" : l:_ ..: -: ._:: -:- i::---'.--l-ll--'_

. -:-- -,.--.:=:: 
-:-.--;. .i j. .-

- :----':: r -:: :- r -j i:
>-- '--:: : - : :r- :':: -:: ;::-: :-. -

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

-' :-: ---: -i::=::::a r.:1 :a-:--::;å Ffit-
- --- - - :--. :: :j:::-.-:. -{ritOfr.t fredag

:'-:- i--:, + :..:-: --r:::g iT.orgen. hvis man

-i -: 
-.--:.-\:-i:a-.

. .:-.:--j.jj j-i :',)::.e, l;jemkaldes hen'ed.
l*: ,.: -:::-,:;:: ::- ionkurrencen, eller evt,

':-:r - :. - : ---' : .-:si jnden sommerferien)

Konkurrencekalender
l5-16 5 S\irr:s Combat Rally, Svendborg,

D\l: DC
l2-21 - So:r.nerlejr. Herning
11/8 Haderslei Cup, Haderslev
17-18/8 Hed*laget, Herning, F2D, DC, DM

\{R

3l/8-l/9 DM 85, Aalborg, F2A, F2B, F2C,
F2D, GY

29/9 Høst Øst, København, alle klasser
6/10 Høst Vest, Ålborg, alle klasse undta-

gen F2D
13/10 KM 85, København, alle klasser
Til udtagelse i klasse F2D tæller Windy Pokalen,
Limfjordsslaget, Hedeslaget, DM og KM.

Linestlrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisaiion for mo-
delflyvning med linestl rede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dan>k Ae-
roklub og Fdd6ration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 1.15.-kr.
for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en

af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen
Østergårds A116 28, 2500 Valby
Tlf. 01-30 05 51

Bestyrelse iøvrigt:
Combatpilot Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.tv ., 2450 Kbh.
SV
Ttf.01-46 28 &
Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Ttf. 02-17 66 62

Combatpilot Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybwej 29, Eskær,
5700 Svendborg
Ttt. 09-22',70 92

Team-race pilot Kurt Pedersen

Øslergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. M-52 51 0l
Modelflyver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand
Tlf. 06-26 13 53

Comoa:pllot Bennl Furbo
S::::sor:j l. -.100 Herning
T.: 0--::50 89

T :-G \-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf. 08-3i 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.01-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Linest-vringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf. 07-22 50 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03-62 68 37
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Konkurrenceklasser
F2A: Speed. 2,5 cm:. hastighedstllning
F2B: Stunt, kunstflfining
F2C: Team-race. holdkapflyvning
F2D: FAI-Combat, kampflyvning
08: Speed, 0,8 cm'
BS: Beglnder-stunt
DC: Diesel-Combat, kampflywning
GY: Cood Year, holdkapflyvning
]! R: Mouse Race, holdkapfllvning med 0,8

cmt motor

FAI kalender 1985
8-9/6 2nd Trophy de France, Nlarville.

Frankrig, F2A/B/C/D
l5-1616 Criterium \lidden Nederland. Utrecht

Holland, F2A.'8. C
8-14/7 E\I 85. \lanchester. England.

F2ArBrC'D
20-21/7 Ilecsekcup, Pecs, Ungarn, F2A/B/C
l7-18l8 Int. L. V. l\leeting, Genk, Belgien,

F2A/B/C
8/9 XXII Coppa D'ora, Villa S. Martino,

Italien, F2A/C
2l-22/9 Bochum 1985, Bochum, Tyskland,

F2A/B/C

Svenske konkurrencer
15/6 Windmill Cup, F2B + Serni, kontakt

Lars Roos, tlf. 0410-12539
10-l l,z8 Oxeli:pokalen, alle klasser, kontakt

Coran Fållgren, tlf. 0155-36565
24-25/8 SM, F2A, F2B, F2C, F2D, kontakt

Ove Andersson , tlf . 021-13117 42
7 /9 Solnas Pokal, F2A, F2C, Good-Year,

Jan Custavsson, tlf. 08-7519962
8/9 Våsbyklippet, F2D + Open, kontakt

Bengt Holm, tlf. 0760-35659
14-15/9 Yånersborgspokalen, F2B + Semi,

F2D + Open, Ingemar Larsson. tlf.
0521-l 1210

2l/9 Hosuåvlingen, F2A, F2C. Coa:-
Year, kontakt Kjell Atilius. :-:. -,!-
7744915

Materialer,/tegninger fra
unionen
Transfers. pr. s:k- .. .......,..,............ kr. 2,-
Transfers. pr. l[ .:<. ... kr. 16,-
Transfers. rr. li., ::r. . kr. lzl0,-
Trøje m. bon=:r:. i ok.en størrelse ... kr. 70,-
Trøje m. bori:=::\;. rarnestørrelse ...,.. kr. 50,-
Stofmærke. r:.::(. ......... kr. 22,-
Tegninger:
Coyote, be_e1:c::::cdel 1.5-1,8 cmr .... kr. 20,-
Focus, speei. l.-{::: ......... kr. 20,-
Focus junior. .::::.: l.:-.1.5 cm' .......... kr. 20,-
Starlett stunr.6::: ........... kr. 30,-
Pirat,stunr.6-3;; ......... kr. 30,-
Filur, begl'nderr,roce-. l.i::r' ........... kr. 10,-
Tangent I, mouse-ra;e: kr. 20,-
Klotz Junior, team-ra;: kr. 20,-
Dominator combatrræ::: kr. 20,-
Diesella, dieselcombar . kr. 20,-
Boomy, dieselcombar .. kr. 20,-
Spiril,0,8 cmr combat . kr. 20,-
Lil'Quickie, Cood-Year kr. 20,-
Speedy Gonzales, 2,5-3,5 cm' sluni ..... kr. 20.-
Fokker D VII, dobbeltdækker, 6 crn, .. k:. 10.-
Zero, profilkskalamodel,2,5 cm' ....... kr. 10.-

Betaling skøl ske over unionens posrgirokon:o
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives på gi-
roindbetalingskortet.

Nyt fra Svendborg
Svendborg Linestyringsklub har indledt et sam-
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arbejde med Svendborg Fl1'r'eklub. \-i har såle-

des nu klublokale i klubhuset på Tåsinge t11e-
plads, hvor vi også har udmærkede banefor-
hold.

Klubben skulle således være klar til at modta-
ge mindst 25 nye medlemmer.

Interesserede kan kontakte:
Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær, 5700 Svendborg
Ttf . 09-22 70 92

Sommerlejren 1985
Husk indbl delsen i sidste nummer - du kan sta-
dig nå at tilmelde dig hos Benny Furbo, Samsø-
vej 2, 7^100 Herning, som vil sende digyderligere
opllsninger om lejren.

Det ligger i skrivende stund stadig tungt med
at finde en plads til fritflyvning - men ellers ån-
der alt fred og idyl.

Konkurrenceindbydelser
15,26: Windmill Cup l9E5
Trelleborgs MFK afholder den 15. juni 1985
konkurrence i stunt og semi-stunt (svenske reg-
ler). Konkurrencen afholdes for 3. år i træk. Al-
le danske stuntpiloter er hjerteligt velkomne.
Der er heller ikke særlig lang vej, kun 3 mil syd-
øst for Malmo.

Reservedag d. 16/6.
For nærmere oplysninger kontakt:

Trelleborg MFK
Lars Roos, Valldammsgatan l.
23 100 Trelleborg, Sr erige.

3-4lE: Dutch Combet Interngtionel 19t,<
Der fl1ves i et:p.r::..:.::: l.3-::..'' -.<,asser-
ne comba: cS ::-.-.:.

Ff: ::C-:-:;:: ": -:-.r.r. ": iO:kurfenCen altid
3: =.:J.: ..-:-.':: :;;:..':Sani:efet. Def ef hef
, <i. = :-.::. :,. ": :l;i 

j. 
:r e hell konkurrenceindby-

delsen. men interesserede kan henvende sig til li-
nesty ringsredaktøren.

Det skal måske lige bemærkes, at der er flere
motorer på præmielisten, men det væsentligste
er dog den sædi.anligvis hyggelige tur, hvor for-
håbentlig mange vil deltage i år - også selv om
du ikke selv ril ille.

1llE: Haderslev Cup
Haderslev \lodeltlireklub indbyder hermed til
Haderslev Cup søndag d. ll. august kl. 10.00.

Der flyves i klasserne stunr eks. + beg., FAI
combat, dieselcombar og Good-Year på græs,
Det foregår på klubbens baner.

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 6. august til
Kurt Pedersen, tlf. 04-52 5l 0l bedsr i dagtimer-
ne.

11 -lE/E. Hedeslaget l9E5
Det er en stor fornøjelse for Sumetra at indbyde
til Hedeslaget på Messearealet ved Herning -forøvrigt samme areal, som benl'ttes tii sommer-
lejren.

Der vil være mulighed fo: at orernatre enten i
eget telt eller i en ladebl-ening.

Der flyves i klasserne FAI combat, Diesel-
combat og l\louse-Ra;:. rror sidstnævnte iøv-
rigt er de danske mes:e;.kaber i denne lortrinlige
sport. HVem 'll:rs: :: :r:rie danske mestre???

Forplej:::_: :: :- i:.r serge for, men for 65,-
k:. r:. s.-:::: :::::.:e:: :ælles spisning lørdag
3::a:. "-: :::-:::-3.

S::-:=-::i::: ril andrage 50,- kr. pr. mand pr.

Vr håber, at så mange som muligt såvel øvede

'om ikke øvede vil deltage i denne konkurrence,
som er den første i en lang række.

Tilmelding, bestilling af mad og betaling skal
senest d. 9. august 1985 tilsendes:

Sumetra, v. Kim Pedersen
Holbækvej 10, 1., 7400 Herning
Postgiro nr.: 2 43 33 11 .

Linestyrings-klubber 1985
Klubberne opført i alfabetisk rækkefølge

Aviators Modelflpere
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66
9000 Aalborg
Tlf. 08-13 86 55

Borup Modelflyvere,
CL-team
Jørgen Aagaard
Tjørnevej 13
4140 Borup
Tlf. 03-62 64 18

Modelflyveklubben Comet
Luis Petersen
Østergårds 4'116 28
2500 Valby
Tlf. 01-30 05 51

Esrum Linestyrings Klub
Jan Lauritzen
Borups A116 24
2200 København N
Tlf. 0l-35 37 51

Haderslev Modelfl yveklub
Torben Slaikjer
Bogfinkevej ll
6100 Haderslev
Tlf . M-520294

Modelfllveklubben Kjoven
Dan Hune
Flakholmen 24, 1.th.
2j20 Vanløse

The Looping Star
Bjarne Simonsen
Gribsøvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 05-32 27 38

Modelflyveklubben Orkan
Jørn Ottosen
Skorpionen 29
3050 Ølstykke
Tlf.02-17 66 62

Herfølge Modelfl yve Klub
Ren6 Nielsen
Høvlingebanken 5
4681 Herfølge
Tlf. 03-67 50 02

Rydhave Slots
Modelflyveklub
Lars Najbjerg
Hasselholtvej l5
7830 Vinderup
Tlf. 07-44 16 51

Frederiksværk Model Klub
Jesper Palm
Langs Skolen I
3300 Frederiksværk
Tlf .02-122299

Sumetra
Benny Furbo
Samsøvej 2
7400 Herning
Tlf. 07-22 50 89

Svendborg Linestyringsklub
Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær
5700 Svendborg
Tlf . w-22 70 92

Trekantens Modelfl yveklub
Thomas Johnsen
Gormsvej 5
7080 Børkop
Tlf. 05-86 60 29

Modelflyveklubben Weco
Ove Andersen
Michelsensvej 9, Biersted
9440 Abybro
Tlf.08-26 9r 13

Modelflyveklubben Windy
Kjeld Frimand
Nygårdsvej 61 B
2750 Ballerup
Tlf.02-97 0294

Aarhus Linestyrings Klub
Uffe Edslev
Aldersrovej 7, 3.th.
8200 Arhus N
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R(: * unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelfllvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F6ddration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 170,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), Gejsingvej
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58
83, bankbestyrer Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), direk-
tør Erik Jepsen, KFK, tandlæge
Bjørn Krogh, NFK, John Lorentzen,
AMC, programmør Preben Nør-
holm, Midtjysk Mfk., fuldmægtig
Ole Wendelboe, RFK.

Sportsudvalget:
Programmør Preben Nørholm,
Cooth:b.rej 7. 7400 Herning.

St1-ringsgrupper:

Kunstflyr nirz
Ingeniør Pe: t:::rr;::
TambosunCr e' :-:. ;'^ - {:-:-r:g
Tlf. 08-15 :-1 6:r.

Svævemodeller
Ingeniør Hans R. G:.-::.:
Lenesvej 9, 3. rh., 8llir B:.::.::
Tlf. 06-25 00 67.

Skalamodeller
Dyrlæge Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tlf. 08-63 40 40.

Helikoptermodeller
Rasmus P. Thorsen
Nebbelundevej 9, 4970 Rødby
Tlf . 03-x) 2t 27.

Hobby-udvalget
Jørgen Petersen
Anemonevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf. 02-17 61 10.

Flyveplads-udvalget
Bankbestyrer Flemming Pedersen
Hovedgaden 15, '7260 Sdr. Omme
Tlf. 05-34 18 33

Rekordsekretær:
Ingeniør R. Møller Nielsen
Spergelbakken 10, 8520 Lystrup
Tlf .06-22 lt'15.

Frekvenskonsulent:
TV{ekniker Herbert Christophersen
Møllesvinget 9, Alsønderup,
:1400 Hillerød
Tlf. 02-28 63 65.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf . 06-22 63 t9.
Ciro: 3 26 53 66.

Sommerferie
I perioden fra den 8. juli til og med den
2E. juli vil sekretariatet være mere eller
mindre lukket på grund af sommerferie.

Nye klubber
Så kan vi byde velkommen til to nye klubber:

Ellehommer RC Klub, v. hr. Tommy Olsen,
Jellingvej 4,7182 Bredsten, tlf.05-88 2l 01.

Bjergsted Modelflyveklub, v. hr. Niels Lei-
tritz, Poppelvej 4, 4460 Snertinge, tlf. 03-46 83

08.

A-certifikater
545 Lars Lyngkilde, AMC
546 Flemming Nielsen, fube Mfk.
547 Rend Dakin Petersen, Esbjerg Mfk.
548 Leif Norup, NFK
549 Per Christensen, Grenaa Mfk.
550 Per Kristensen, Nuserne
551 Leif Sørensen, Esbjerg Mfk.

Officiel stævnekalender

\-ve kontaktadresser
To klubber har ændret kontaktadresse, og de er
>!rn lOlger:

.\i/.-rj:.;,. .\[odel_f/\\eklub, v. hr. Kurt Johans-

-.oi:. H;_::::.g:c; -<9. 1920 Søllested, tlf. 03-94
l+ -

S.r.dÅ-isiar:-. .\[.JC.,,1j.., .ei:Iub. r. hr. Birger Fol-
Iin, \'ed Ræref aii:.:. t-t. )5-0 C:ere Strand, tlf.
02-60 l8 0.1.

Bestyrelsesmøde
Den 17. marts blev der alhoidi be.:]reisesmøde,
hvor hele bestyrelsen var samlet.

De vigtigste punkter på dagsordenen rar bl.a.:
KDA havde igen bedt bestyrelsen om at tage

vores kontingent op til ny drøftelse. Konkiusio-
nen blev, at man ville betale fuld pris for de før-
ste 1000 medlemmer + yderligere % pris for
samtlige medlemmer. En beregningsmetode som
ovennævnte medfører, at unionen belaler t/z

takst for yderligere medlemstilgang. Det samlede
kontingent til KDA kan ikke overstige kr. 18,30
for 1985 pr. medlem.

Næste udspil skal herefter komme fra KDA.
Under Sportsudvalget drøftede man projektet

om bygning af et højstartspil til svævefly. Spillet
skal bruges til DM, EM og VM.

Der søges redaktører for RC stof til Modelfly-
ve Nyt, bestyrelsen blev enig om at finde nogle

emner og få sat et redaktionsudvalg sammen.
Det blev vedtaget, at Hobbyudvalget skal be-

Dato Stævne,oplysninger,kontaktmand

15/6 Klubmester Limbo, Viborg, Lars Pilegård, 06-61 59 5l
\,5-16/6 Helitræf, Nakskov, Rasmus Thorsen, 03-90 21 27
1:-i6 6 Fll for Fun, Falcon, Olav Nielsen, 05-55 50 35..: < .{bent Hus. Sandmose, Kaj Pedersen, 08-24 60 94
.' ' \lr Cup hø-i:tart. Sønderbor,s Mfk., Torben Krogh,04-46 48 23, UT: NM 85, EM 86,

" 
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-I-:: r :i;ii. \::--.,. Tl::l::rc. .-\:ne B. Friborg. 0l-83 20 93

{-::. \[ 1;];lrr;.frrr. :.:r:._.-.. . P;r O. FO:.t. 0i-63 iJ 99
\ --;: =.:::. li.=. \:;1.;:. i,_<-:5 _<0 -15

: --t-: - - - :--:. .=. \-=-.::-. r<-:i <tl l5

.:,:=::. -r:-:l 60 --1

It'-, . a T -;l-::' - -!-: . :, -;. ,.:. P-.;;:::. C6-61 -i9 5l
ll S ['l] : ' :-- :-:- :,:.: ::.:-.:_:. a11-S3 :0 93

17,S TIT "1-: - :---: l-: i..:._: T._::r.. Hoisred. Finn Elbæk, 05-39 80 39
17-18 5 Helil:-: . :" --: -.:. :.=:r. -(-Si i1 l-i

F-' : - !--
\-c:-:l-.
D\l '--:-'t1---: S..-:::-:--: \1:-. . C. Sor,*;lerlund. 0-1-49 01 ,10

f.\{l- i,-:. :-=: :-1.1--. - i:: - .::r:-J3. 06-ll l0 29

Hr,rL,tlr ir . :--=: :.: !.H,,rL,tlti:..:--=: :.:!.. --.-:;.,-. P::::<er. {-rl-i- 6l 10

Rød:pæ::e L -: :-::.: ..:='.:. \1:-i,. -lo::- \::..::.. t

\ \1 !-. S:
24/8 Opri.nrn;.jr"-.-. '.:"1;. l, .- H::.=:. ---:::5 l:
24-25/8 D\f rLtl: F.{ o -I-ntr'. 3:.-.-.:::..-r \1:-.... ,;.,-, L.-::.::. 0S-lE l-+ -18, UT: VN{ 86.

Og.; l.:.:.- : . . -. -------
24-25/8 D\l højrrrn. :.'.1-- - l'.1,-. -i.:, i C:.-:.:;. -.-:-< atl 6-. UT: NN'I 86, EM 86, VM

87, SP
25/8 SIISI\ 2 \{ Cup S'.lSi. i.- -: :.:::.:r::. il--{_< 0l 83

25/8 Fll for fun. S.::- - .: i: :::::..-.. - !-l- 6tl 9J
31/8 DM skrænt. \ih. :,.=:- r::_: . i--! -rl 91. UT: NM 86, SP, res. 1/9
3l/8-l/9 Falcon Cup hunrtillrning :..:,-:.. Oiar \ielsen, 05-55 50 35

l/9 2 M + Open. B,':-: '.i--:=- -:a::j. Kai .\ndersen, 03-67 0l 09
8/9 Modelfllredag. \F-r. ; :.: -.::_:er. 02-27 86 06
12-15/9 NM og Nord:ø Cup 'krænt. Han:iholm (for landshold)
l5/9 DM helikopter. {\1C. ,-:.-. T.r::. 06-18 29 38
21/9 Klubmester Yingtræf. \::l;e. Lars Pilegård, 06-61 59 51

21/9 Viborg Silent. \';:r:;. L;:. Pilegård, 06-61 59 51

22/9 2 M + Open. S\ISK. Knud Hammeken, 02-45 01 83

29/9 Mols Cup skrænt. {\1C, Leil Mikkelsen, 06-22 50 07, UT: NM 86, SP, res. 20l10
5-6/10 Helikopter-seminar. Kroager, K. H. Nielsen, 05-88 54 54
6/10 NFK Open skrænt. \FK, Bjørn Krogh, 02-18 70 94, UT: NM 86, SP
13/10 SMSK Skrænt Cup. S\ISK, Knud Hammeken,02-45 0l 83, UT: NM 86, SP
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stå al fire personerj to fra Sjælland og to fra J11-

land og øerne med et bestlrelsesmedlem fra
unionen som koordinator. Erik Jepsen blev
valgt.

En RC-flpeplads er ved at blive etableret på

Grønland, og alle formaliteter er efterhånden på
plads.

Procedurer vedr. Danmarksrekorder blev
drøftet, og man vil søge at lave en forretnings-
gang.

Der har været en del opfordringer om, at
unionen bør have et bomærke i stof. Der havde
også været tanker fremme om at fremstille en

nål til de personer, der havde taget A-certifikat.
Et udkast til unionens mærke vil blive udarbej-
det, men grundideen vil fortsat rære det nur'æ-
rende.

I henhold til unionens love $ 7 r'algte man nlt
medlem til best-vrelsen. Det blev John Lorentzen
fra AMC.

Uforkortet referat er udsendt som kluborien-
tering nr. 2/85. Arild Larsen

Stævneindbydelser
29/6-l/7: Grånscup 1985, Sverige
Tidaholms Modellflygklubb indbyder alle F3A-
piloter og dommere til Grånscup 1985 i Tida-
holm, Sverige.

Tilmeldinger sendes til Anders Gustavsson,
Dyckertsgatan '7, 3-522 00 Tidaholm, Sverige.
For yderligere information ring til tlf. 0502-
14932 mellem kl. 9 og 21.

Tilmeldingerne skal være Anders i hænde se-

nest d. 14. juni.
Deltagerafgiften er 160 S.kr. og indbetales på

svensk postgirokonto 7 18 649-7.
Dommerne iil få tilskud til rejse og ophold -tilmelding skal ske hunigst muli_e:.

3-4lE: AMC Jumbo- og Hobblfllrertræf
Lørdag den 3. august inviteres til -$1C Jun'r".-
træf som følges op med er hobblilyrerrræi orn
søndagen.

Der er således i år mulighed for at få en hel
flyve*eekend på AMC's velbeliggende flyve-
plads i mosen ved Lystrup.

Begge dage vil lettere konkurrencer blive af-
holdt med mange præmier.

Kan tilslutning opnås, vil der blev arrangeret
hyggeligt samvær lørdag aften.

Forskellige forfriskninger kan købes på plad-
sen.

Vi vil gerne lave et stævne for mange deltagere
og byder derfor alle velkomne til dette års træf.

Tilmelding senest dagen før til Lars Lyngkil-
de, r]rf. 06-12 20 29.

3-4lE: DM i kunstflyvning
Sønderborg Modelflyveklub indbyder til DM i
kunstflyvning lørdag den 3. og søndag den 4. au-
gusr 1985.

Der i1i'r'es i klasserne A, B, Jumbo og Junior
Siunl på klubbens flyveplads nord for Sønder-
bor,e b1 (tilkørsel ad Midtborrevej fra landsbyen
Kær). De: kan camperes på pladsen fra fredag
aften.

Der sælges ø1. rand og is på pladsen, og hvis
vejret er god: errangerer vi grillaften lørdag
(medbring seir pøls::. 'orod mv.).

Vi starter med b::e:i:-l-s lørdag kl. 12.00.

Tilmelding tii Geri Sonn::lund, tlf. M-49 M
40 senest onsdag d. -11. Lul: I9:5 med oplysning
om RC-nummer og irekrens.

Startgebyr for A, B og Junb!. \:. lffi.-.
Startgebyr for Junior Sruni kr. -<tl.-.
Gebyret betales ved brieiingen.

l0-ll/t: Toptreff
Viborg RC Klub inviteter igen til Toprreff lo:cia_q
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d. 10. og søndag d. 11. august 1985.

Toptreff er som bekendt ikke et konkurrence-
stævne, men en opvisning i, hvad der rører sig

inden for dansk fritidsflyvning med hovedvæg-
ten lagt på modelflyvning. Alle typer modeller
med eller uden motor er velkomne.

Toptreff har til formål at bringe fritidsflyvere
sammen til gensidig inspiration, samt at bidrage
til såvel publikums som myndighedernes for-
ståelse af sporten og dens udøvere.

Toptrefl er kort sagt >flyvningens dag<.
Weekendens forløb ser således ud:
Lørdag: Ankomst når det passer dig, fri flyv-

ning og træning, og om aftenen fest i teltet.
Søndag: Flp'evåbnet og de lokale flyveklub-

ber ankommer med maskiner ved middagstid, og
klokken 14 ruller vi så et luftshow af stabelen.

Overnatning kan arrangeres enten ved cam-
ping få hundrede meter fra pladsen eller ved
private.

Tilmelding må meget gerne ske skriftligt eller
telefonisk til enten Niels Ole Skov, Malurtvej 13,

8800 Viborg, tlf. 06-62 96 05 eller Lars Pile-
gaard, Teglmarken 65, 8800 Viborg, tlf. 06-61 59

51, men bestemmer du dig først i sidste øjeblik,
er du også velkommen. I så fald garanterer vi ik-
ke for menuen lørdag aften.

Nyt fra styringsgruppen
for svævemodeller

Afll sning/udsættelse
Er:::: C:; ,-,: S\1 .r:.a:: :.rl .--.r -: :_:" -.:;-
-::.;; : :;:.

c:: næs:: å:. a:r:iis. S\l 'i:=:.: i.-,,a,-. =.-.\FK skrænt Cup som uoitlciei ekstra konklir-
rence, hvis forholdene tillader det.

Expert Cup vil sandsynligvis blive afholdt som
uofficiel konkurrence i løbet af efteråret.

Disse to uofficielle konkurrencer vil altså -hvis det lykkes at afholde dem - ikke tælle med
i Pokalkampen eller til udtagelse af landshold.

Hold til NM 1985
De nordiske mesterskaber i højstart F3B afhol-
des d. 3.-4. august i Finland. Med to konkurren-
cer tilbage ser udtagelsesstillingen ud som følger:

1. KjeldSørensen .....3.000pt.
2. Peter Mikkelsen .... 2.998 pt.
3. Karsten Jeppesen ..2.984pt.
4. Orla Abildgren ......................... 2. 890 pt.
5. Peter J. Christensen 2.682il.
6. Poul Madsen ........2.613pt.
7. Morten J. Christensen 2.588 pt.
8. Hans Grønne .......2.561 pt.
9. Niels-Ejnar Rasmussen 2.548 pt.

10. PederJ. Laursen ...2.539pl.
ll. JensNygård .........2.493pr.
12. Jan Abel 2.453 pt.
13. Torben Rasmussen 2.427 pt.
14. Erik D. Christensen 2.234pt.
15. Leif Mikkelsen .............. 2.145pt.

Brødrene Peter og Morten J. Christensen er
udpeget af styringsgruppen til at tage kampen op
i junior-rækken, mens Kjeld Sørensen og Peter
Mikkelsen har tilkæmpet sig en plads på senior-
landsholdet. Karsten Jeppesen kan i skrivende
stund ikke være helt sikker på sin plads, da Orla
Abildgren stadig har en lille chance for at nå for-
bi Karsten. Orla skal i så fald vinde de to reste-
rende konkurrencer!

\\1 i skrænt F3F aftroldes i Hanstholm 12.-

1,s. september, og her er Knud Hebsgård og
Bjørn Krogh begge sikre på en landsholdsplads,
mens Klaus Untrieser kan trues af Nils Wium,
hvis denne vinder sidste udtagelses-konkurrence.
Nils har do-e stadig en meget stor chance for at
nå med ril \\1, da han endnu er junior og for-
modentlig sammen med Henrik Larsen vil danne
junior-landsholdet.

Stillingen i F3F udtagelsen til NM 85 er føl-
gende:

1. Knud Hebsgård ....3.000pt.
2. BjørnKrogh ........3.000pt.
3. Klaus Untrieser ......................... 2.980 pt.
4. Nils Wium 2.966pt.
5. JørgenLarsen .......... 2.910pt.
6. Henrik Hvidtfeldt . 2.873 pt.
7. Jens-Erik Holm ........... 2.862pt.
8. Kim Zachariassen ...................... 2.829 pt.
9. Mads Hebsgård .... 2.807 pt.

10. Henrik Larsen .......... 2.758pl.
l1.PhillipEmborg.............. 2.128pt.
12. Kjeld Sørensen .....2.694pt.
13. Lars Petersen .......2.682p1.
14. Anders Nielsen .............. 2.680 pt.
15. Jan Abel 2.671 pt.

Nyt fra stt.ringsgruppen
for skalamodeller

Pi ::o.;s a:. hrad der er stillet os i udsigt, har vi
::.::u :kke modtaget den endelige invitation til
\\l i \orge i august måned. Tid og sted, som er
o:ienlliggjon i Modelflwe Ny1 2/85, står ved
magt.

Dan-Skala er allerede fra flere sider blevet kri-
:..::::. S:rringsgruppen har diskuteret kritikken
a_: :3_ii: c'e: os\a alrorli,st, men vi holder fast
rei. al r i iniei r il ænCre i de udsendte regler, før
klassen er afprorei i august. Hugo Dueholm

Ændringer i F4C skalareglerne
Tillæg til F4C skalareglerne gældende fra 1984,

dateret 18. september 1984:

Følgende ændringer og tilføjelser gælder in-
ternationalt, men træder først i kraft ved danske
nationale stævner og mesterskaber fra og med
DM 1985.

,rf,ndringer vedtaget på CIAM mødet i Paris,
december 1984:

Koefficient, 6. L5: Tilfø| >men ikke ved bedøm-
melse af flyvning.<
Bemærkninger, 6.1.6.i: >r20tA<< ændres til
>>20V0<<, og hele sidste sætning udelades.
Dokumentation af skalalighed, 6.1 .9.4.a: Tilf øj
efter >>l/24<<i >eller en maksimum spændvidde
på 500 mm. Tegningen skal forelægges i to ek-
semplarer. Kopitegningen skal være af samme
størrelse som originalen, og den kan være i
sort/hvid.(
Bonus for komplicerede modeller, 6.L11, bæ-
replaner: Ret 3. punkt til: >Biplaner frafør 1920
med konkav bæreplanunderside. (Denne bonus
gælder ikke, hvor det drejer sig om prototyper
med moderne konkav laminarstrøms-vingesek-
tion).
Bonus for komplicerede modeller, 6.1 .I I, gene-

relt: Tilføji >Den aktuelle prototype skal have
fløjet før 1914.<

Bonus for komplicerede modeller, 6.l.ll, NB:
Sætningen: >og alle motorer skal være i gang<

ændres til: >og alle motorer skal fungere og væ-
re i gang under jordstart (take-off), indtil model-
len er i lufien.<



Pointtildeling under flyvning, 6.3.9: Tllfø1:
>Hvis en model efter dommernes mening er
usikker eller flyves på en usikker måde. kan de
beordre piloten til at lande.(
Tillæg til F4C skala-konkurrenceregler (Anne.r
68), nyt punkt: >Flyveplads. FIleområdet skal
være af tilstrækkelig størrelse, og fly.vepladsan-
lægget på jorden skal r,ære så fleksibelt, at det
vil tillade F4C modeller at starte mod vinden
uden forhindringer, og uden at de overflyver til-
skuerområdet. <

Dommenejledning for statisk bedømmelse, An-
nex 64, 6.1.10: De kursiverede ord tilføjes, så
den komplette tekst bliver: >Punkterne 6.1.10.1
til 3 skal bedømmes på en minimumsafstand af 3

merer fra den nærmeste del af modellen, og en
hjælper, som ikke er deltageren selv, skal være
til stede for at anbringe modellen i de stillinger,
dommerne forlanger.

Punkterne 6.1.10.4 til 6 skal bedømmes på en
minimumsafstand af I meter y'a den nærmeste
del af modellen Ingen opmåling må finde sted,
og modellen md ikke berøres af dommerne.<<

Nedennævnte gælder først fra 1989 og bringes
kun til orientering:

Tillceg til F4C skala-konkurrenceregler (Annex
68), nyt punkt: >Pointblanketter. Disse skal ud-
l11des i to eksemplarer, så at en kopi kan afleve-
res til holdlederen efter fuldførelsen af al statisk
bedømmelse og efter hver flyverunde.<
Procedure Turn (Proceduresving), 6.3.7.3 : Tek-
sten ændres tll: ,'Fra vandret ligeudflyvning skal
modellen dreje Xt' i retning væk fra tilskuerne
og derefter dre;: l-tl' i den modsatte retning, så-
ledes at den ge;tr:::g:: randret ligeudflyvning
modsat indgangsk:rse:-. \lanorren skal påbe-
gyndes, således ai cei ;:::.k:. :.r or ier skiftes fra
90o drejet, kommer r:, :: .:;_:::=:--. .::.:e. .onr er
vinkelret på indgang.r::r-:.i;:.. :i .--:.::: j.jn-
nem centrum af landing;.-: :.r.::..

Tilføj også under lejl: , - \t;r::..:: .,..:::: .. -

ke fra 90o drejet til det mod::::; ;:.. .::-:: :- . -

nie gennem centrum af landingsclri[-;:-.
General karakteristik, 6.1.3: De rre :.-:.:: .;:-
ninger udelades og erstattes af: >\Iai<'---
vægt af den færdige model uden brænd_<:..:.
men inklusiv evt. pilotfigur: 7 kg.<
Bonus for komplicerede modeller, 6.I.Il, antal
motorer: Tilføj: >l ducted fan, 1090. 2 ducted
fans, 2090.<

Nyt fra styringsgruppen
for kunstflyvning

Nyt fra styringsgruppen
for kunstflyvning

NM 1985
Nordisk Mesterskab afholdes i år i Sverige d. 27.
og 28. juli. Hvor det bliver, ved vi ikke i skriven-
de stund.

Top 5
Stillingen blandt kunstflyvningspiloterne er efter
SM 84, DM 84 og Falcon Cup 84:
1.PeterChristensen............. 2909pt.
2. Bent Hansen 2895 pt.
3. Erik Nymark .......... 1978 pr.
4. Jørn Søvsø 1695 pt.
5. ErikToft l000pt.

Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af bladers ic?:.€r€ ii:
ikke-forretningsmæssige køb- og salg-annoncer
aJ modelfly og tilbehør til modelfly. Annoncer
for ikke-modelf'lyvegrej smides uden videre i pa-
pirkurven! Redaktionen bortredigerer skånsels-
løst pladskrævende beskrivelser af effekterne
mv. Opremsninger af smdting bliver udeladt el-
ler - i bedslefald - sldet sammen i et >med me-
re<. Indsenderne bliver ikke orienteret om vor
evt. redigering i teksterne.

Til gengæld er annoncerne gratis.
Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes en

måned før bladets udgivelse til:
Modelfll've Nyt
Blomstervænget 21, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til ind-
sendte annoncer modtages ikke under nogen om-
stændigheder pr. telefon. Vi Jortæller ikke un-
der nogen omstændigheder, hvad der står i et
kommende nummers Opslagstavle, hvis man

forsøger at få det at vide. Utydeligt skrevne an-
noncer og annoncer uden telefonnummer (husk
områdenummer!) eller adresse smides uden vide-
re i redaktionens store papirkurv!

Sælges: I stk. ny Webra Speed Champion 10

cm', I stk. brugt Webra Speed l0 cmr m. ny
krumtap, I stk. OS 4,07 cm' brugt, I stk. brugt
3,5 cm3 OS, I stk. brugt 1,5 cmr Webra, I stk.
byggesæt >Flamingo<, I stk. byggesæt >Trend-
setter(, I stk. byggesæt >Tornado<, I stk. på-

begyndt >Hummel< m. Hucke-Pack . æ-56 l9 24
(Per).

Graupner B*,ll 212 komplet u. fjernstyring og
servoer. Med pontoner og startbatteri, som ny,
har aldrig fløjet. Pris 3.000. 02-98 91 4l efter
l-.00 (Kim).

Pilot .{ce-10. srv. 12.10 mm. Aldrig fløjet, uden
::::: ?:.. _.-rlr k:. 0-+-,15 87 19 (Knud) kl.

Burda Piper.=.;- S:. - !,, :-:
60.{-taki rr...:.-:. ..-:. I :.-:- i--
63 9l (Flemn-;:;r.

Sælges: Robbe Cha:::: = OS i. iJ. ..:_:: -:::
eller uden krængeror sa;.: -:j \1H: F-:":. i?-
T5LK radio med lader. iali sr. i.5iir. C:...i.\.:
med OS l0 FSR kr. 500. 0l-j- l0 -S tF:::zt ie;:
efter kl. 20.00.

Sælges: Futaba FP4L 4-kanal fjernsrlring.
komplet med modtager og 5 servoer. .\1c::_.-

brugt. Prisid6 1.100 kr. Charter med OS \1:r. l-
motor, færdig men ubeklædt. PrisiCe 9t1l r:. - l-
'73'71 9-l (J. Hermansen).

OS \SL \\'ankel-motor sælg$. Sr-i.' ..: (-:,
prørekørt. 09-,s7 15 08 (Finn).

Sælges: HRJ6 Krabai.:æ:;.:::.:_::: -. ::nk. m.
nl PA\\'disel .19. a.dr:g:il,'::. i:. -lCf]. Blgge-
sæI til JR \o-oi:r. ikk: :å:e_ii:.a:. s:. 100. Vi-
king 2.5 køre: pe:i:r:. n-.a:Sle: glas til tanken,
giv et bud orer kr. j[f-i. \-a:o.]l incl. div. stum-
per. kr. 150. Ganiine. \'eco ..{5, kr. 75. 2 stk.
.O49,elød. kører periekr. pr. srk. kr. 75.02-3498
l7 (Niels Henrik Jensen) bedst efter 18.00.

Pilot Diabolo jumbo-model sælges. Modellen er
:o:s1:rc: med \\'ebra Bully 35 motor. Pris for
::c::. r; mo:or er kr. 4.500. 08-63 63 66 (Jens
\1.'.. r.

Sælges: B:arc Pro:r. --kanals RC-anlæg 35

\IHz F\I m. I n:re: og akkuer. 6 kanals modra-
ger, 7 kanais nod:ager :am: dl\. ekstra tilbehør,
kr. 1.300. \y Ro'o:; \Ia:s F\I 35 \IHz RC-
anlæg m. modul og aki<i.r:r. k:. 590. 08-.18 85 89
(Hansen).

Tumler sælges, komplet m. ijernstlring, OS-30
motor, startkasse m. pumpe og staner, næsten
ny, pris 2.W.M-822005.

Sælges: Ny Robbe Progo m. OS 40 FSR, flyre-
klar, 2.500 kr. Kavan Ranger helikopter m.
Webra 60 og ekstra rotor, 3.000 kr. Multiplex
Royal 7 kanals RC-anlæg, 40 MHz, 4 servoer,
lader, 2.000 kr. Simprop anlæg 35 MH42kana-
ler, 2 servoer, 500 kr. 02-29 73 01 (Henrik).

Nye Schliiter dele til helikopter sælges eller byt-
tes med Robbe servoer. 04-83 29 42 (Leo).

Graupner Herregårdssæt m. 7 kanaler og dual-
rate + servo throw + Uni mix + div. omskifter
og kanaldele incl. akku og 2 servoer, kr. 2.500.
Modulsæt til helikopter Helimix og Gyromix,
kr. 800. Futaba Rate Gyro, kr. 600. Startkasse
m. akku og gløderørspanel samt el-starter, kr,
600. 09-17 4235 (8. Pedersen).

Sælges: Tartan Twin 44 cmr, 2.200 kr.
Købes: Modtager 4-8 kanaler til Futaba modul-
stik. 05-57 11 87 (Erling).

Multiplex Profi sender 7-kanal m. akku, bære-
rem og dual-rate, 2 mixere og løs dualrate sælges

for højeste bud over 1.500 kr. 02-27 55 51 (Jør-
gen).

Sælges: Robbe 35 MHz 4-kanals anlæg m. ser-
roer. akkuer og n)' modtager pga. køb af større
anlæg. P.{\\'diesel 3,2 cm: n}', 175 kr. Cox Tee
D:e 0.-:0 cm' ny. 175 kr. Cor Testor 0,8 gl. mo-
::-. -j i;. Elektronisk mi\er n), 200 kr. QB 15

:; r:xiæcning (nl'lon), nymalet m. 4 cmr motor,
:ii-.e: godi. Gummihjul 45-50 mm, pr. stk. 5 kr.
----i: -1- 5l (Ben0 efter kl. 12.00.

Grrupner B€ll 212 helikopter sælges, kompi. m.
:, :::: :r:a:. :alerotor og stlrerotorblade, pon-
:-^::: ''1-':.': <..r l0 limer. Priside 2.400 kr.05-
!l --- l- i.-.-..

Tiger ![oth r.-:Lals :::::ksn1 i gul farve, fløjet
- 5::;. :<:::r.: ':=::. sel-g:S med el, Uden mO-

:.': ---l :.-:: :":..-. ,,l-l- 69 1.{ (Jørn).

Carrerr Opdmus motors\'æver m, OS motor,
:r-. .=._:;: .<:. 1.000. 08-43 29 80 inden 17.30,
:::-:::: ttSJS J,l 80.

Sælges: Furaba 5-kanals, QB 15 H flyveklar,
\lari byggesæt og OS 20 motor. Henvendelse til
Keld Hansen, Nørre Voldgade 9, 5000 Odense.

Sælges: Skadet SB l0 svævemodel, spv. 5.060
mm, krop, sideror, haleplan intakt. Forskellige
nye Cox motorer. Multiplex mixer, ny. Multi-
plex lineær servo, ny. 06-46 61 99 (Bøgelund
Jensen), bedst aften.

Annoncer til Opsløgstavlen i nr. 4/85 skal t'ære
os i hænde senest d. E. juli.

i::.'r: i-rl:--. ! -'
..:':: : -:. -: i

l.:-t- ::--. . =;: =- i
i0 iH::-:.n J:-.

6l



Baronen flyver igen
De kendte Baron helikoptere er
programmet igen til glæde for
mange helikopterpiloter.

Baron 20. Helikopter med kollektiv
pitch. Meget velegnet til begyndere.
Som motor anbefales OS 25 FSR H.
men også andre rnotorer mellem 3.5
og 5 cm3 kan bruges. Rotordiameter
110 cm, længde 109 cm. vægI ca.2.2
kg. Kan udstyres med autorotation.
Komplet byggesaet uden motor og

Baron 50. Kunstf lyvningsdygtig heli-
kopter med kollektiv pitch. Som mo.
tor anbefales OS 45 FSR H eller OS
61 FSR H. men også andre moioref
mellem 7.5 og 10 cmr kan bruges. Rc.
tordiameter 144 cm. længce '3C cr..
vægt ca. 4.2 kg. Kan i-ids:y:es -ec
autorotation. Nødvendigi an:al ser.
voer 5. Komplet byggesæi uden mo-
tor og RC-anlæg kr. 3.540,00

Baron 60. Kalts nyeste helikopter.
Baron 60 er udstyret med kollektiv
pitch og autorotation. Rotordiameter
154 cm, længde 132 cm, vægt ca.4,8
kg. Som motor anbefales OS 61 FSR
H. Nødvendigt antal servoer5. Baron
60 er simpelthen den mest avancere-
de kunstflyvningshelikopter, der kan
købes idag. Der er anvendt masser af
kuglelejer. Kroppen er af glasf iber,
Komplet byggesæt uden rotorhoved,
'-.ctcf cg RC.anlæg ......... kr. S.130,00
Fclcri.oved K3SB ..,......... kr.'1.205,00

Schl[iter-dele
Rese^,'e:e e :. iæsten altid et pro.
bier,r. V <a^ <<e 3atage os at føre et
stort lac€: a' S:; uier dele. men vi
skaffer ce- ,c-.-s.
Til Kalt Ka. ,, I .,e'? ^æs:en alle de-
le fra lager,

Vi sender gerne yderligere oplysnin.
ger om Kalt helikoptere.

Axel Mortensen ry+L- - Modeller
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08.52 03 57

på
de

*l--
Å.rt

RC-anlæg . kr.2.435,00

Leif O. Mortensen Hobby
RC-modeller

a

Lærken - en letbygget og staerk RC-be-
gyndermodel med rolige og godmodige
f lyveegenskaber. Spændvidde 122 cm,
længde 87 cm, motor 0,8 cm3 m. iank. RC-
anlæg: 2 kanaler. Byggesættet indeholder
alle nødvendige trædele, styretøjsdele,
hjul. f ittings o.lign., og mangler kun motor,
RC-anlæg, lim og lak. Læs testen af Lær-
ken i Modelf lyve Nyt 3/83 kr.285,-

QB 15 H - højvinget becyrde:rcCe 'ra P .

l^t q^-nd\,,.l^ci ?a^-- - '-^-^.^^.=

QB 20 L - lavvinget kunstf lyvningstræner
fra Pilot. Spændvidde 1.320 mm. Til motor
fra 3,5 til 5 cm3.

Hegi Snoopey er nu igen på markedet. Vi
har denne fine begyndermodel på lager.

Linestyringsmodeller

:,,1.i. at..:
1 ..,
:/1

Semo Mini - Linestyringsmodellen for be-
cy,,nderen. Byggesættet indeholder udstan-
seoe baisadele. prof ilf ræset, massiv balsa-

vinge, understel m. hjul, transfer mm. Teg-
ning i f uld størrelse samt dansk vejledning.
Spv. 410 mm. Motor 0,8-1,0 cm3. Linelæng-
de B-10 m. Læs tesien af Semo Mini i Mo-
delf lyve Nyt 1/85.

HR 46 Krabat - kunstflyvningsmodel for
2,5-4 cm3 motor. Populær til begyndere og
ungdomsskolehold. Kan lave alle kunstf lyv-
ningsmanøvrer. Nem at bygge og stærk.
Byggesættet indeholder plastbeklædning.

RC-anlæg

Køb dit RC-anlæg hos os. F.eks. et Futaba
FP.SLGK 5-kanals anlæg på 35 MHz. Dual-
rate på to kanaler. Fabrikspakningen inde-
holder Sender, modtager, 3 stk. servoer S.
128, batterikasse, afbryder samt servomon-
teringer og div. tilbehør. Kan let ombygges
til akku-drift.

P.A.W. motorer
Er du træt af akkumulatorer, gløderør, me-
thanolordning - så prøv en dieselmotor.
0,8 cms kr. 185,.
1 ,0 cm3 kr. 188,.
1 ,5 cm3 kr. 215,.
1,5 cm3 Contest ......... kr. 230,.
2,5 cm3 kr.230,-
2,5 cm3 Contest .........kr.245,.
3,2 cm3 kr.245,.
4,75 cm3 kr. 435,.
5,7 cm3 kr.490,.
RC.motorer:
0,8 cm3 kr.260,.
'1,0 cm3 kr.27\,-
1,5 cm3 m. dæmper ... kr.290,.
2,5 cm3 m. dæmper ... kr.300,.
3,2 cm3 m. dæmper ... kr.3'15,-
4,75 cm3 m. dæmper . kr. 465,.
5,7 cm3 m. dæmper ... kr.525,.

OS og Webra 4-takts-motorer nu på lager!

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
Nørremarksvei 61
DK-9270 Klarup
Telefon 08-31 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandag-f redag kl. 16.00-18.00.



JS teknik tilbyder
Stilbar propel
hvor bladenes indstillingsvinkel stil-
les via servo, mens motoren kører. Til
såvel el- som forbrændingsmotor.
Tekn. data: 3-bladet med dia.300 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

BESI/I NU. Levering til sommer.

El-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

Brændstolpumper
12 volt elektrisk ................... kr. 1 10,00
Håndpumpe til såvel methanol
som benzin ... kr. 162,00

Power panel
Standard-ud gave ................. kr. 250,00
De-luxe udgave kr.410,00

Akku til startkassen
12V6Atør-akku kr.286,00

Læs mere om dlsse nyheder og vores
øvrige program af tilbehør og elektro-
nik til modelhobby i vores katalog.
Dette er fortsat grctis, men er blevet
tykkere, og portoen er steget, hvorfor
vi desværre må bede om 5 kr. i fri-
mærker til dækning af porto.

Ug levang 52, 1., 3450 Allerød

02-27 55 51

Tilbud
Mustang incl. 1.7 cm: O$-::t- 3: i-
kanals fjernstyringsseei på rC \fF.
med 3 servoer (C 505) og &kana s
modtager, normalpris kr. 4.048.-. så
længe lager haves ......,........ kr.'1.985,.
Servo C 505, trækkraft 3,2 kg, normal-
pris kr. 318,-, så længe lager haves er
vor pris .......... kr. 198,.
Piper PA-18 fra Hegi, spv. 181 cm, til
10 cm3 motor ........................ kr. 698,.
Scorpion Buggy, verdensmester 1984
i alle tre klasser, incl. fartregulator,
motor samt oliestøddæmpere, nor-
malpris kr. 1.935,-, kr. 1.298,.
Mini servo C 305, vægt kun 17 gram,
normalpris kr. 570,-, nu - så længe
lagerhaves ..........................kr. 398,.
Rabat på OS-motorer: Vi giver 20%
rabat på de OS-motorer, vi har på la-
ger!

PS: Der er selvlølgelig 15 måneders
garanti på fjernstyringsanlægget,
der hører til Mustang'en!

Ring til os og få et godt tilbud, når du
skal købe RC-anlæ9, byggesæt, mo-
torer, osv.

HOBBYKÆLDEREN
Dumpån 10, 8800 Viborg

Telelon 06-61 08 32

Her finder
du en god
leverandør

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsf iner, balsa'
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69,2760 Måløv.
T[. 02.65 23 33

Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

Hele programmet lra

MULTIPLEX
RC.anlæg - motorer - tly -

skibs- og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
Tll. 06.42 58 14

KSS HOBBY

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbuttk
inden lor fjernstyring og linestyring
Alt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
Tll.06-61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bØger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Ttf. 01.14 30 10
Ma., ti. to, lt. 13-17 , lø. 10-12. onsdag lukket!

FUTABA RC-værksted
Har du fejl på din Futaba-radio eller
vil du have den checket, så send
den til det autoriserede værksted.
Vi checker også dine ni-cad-akku'er!

Futaba RC.Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tfi.02.27 64 20

Robbe RC-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

efter vort katalog! (Vi forstår
engelsk, tysk, italiensk og f ransk).

MODEL.CENTER
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze
Italien

World Free Flight
Review

Se-: 3l USS pius porto (10$ luft-
:cs:. 'S alm. post) og modtag

ve:c3rs bedsre fritflyvningsbog -:'ec:ce'e: og udgivet af Bill Hartill.

WORLD FREE FLIGHT PRESS
7513 Sausalilo Ave., Canoga Park

Calil. 91307, USA

Gælder det tryksager,
så forhør dig hos

A-OFFSET, 7500 Holstebro
Ttf. 07.41 01 00

Vi har stort udvalg i
BøGER og TIDSSKRIFTER
om fly, biler mm.
Forlang lister.

ROSENKILDE
OG BAGGER A/S
forlag - boghandel - antikvaiat

KRON-PRINSENS.GADE 3-5 . POSTBOKS 2I84
r0r7 KøBENHA!}{ K - (01) 15 ?0 44



Multiplex ROYAL mc

Dette kan lade sig gøre med ROYAL mc
Memorysoftmodul!
Den ene models indstilling bliver automatisk rgemt< i

softmodulet. lndstillingen af den anden model foretages
uden memory-funktion.
Ved til- og frakobling af memory-funktionen kan man
således have to modeller fast indstillet. Man undgår at
skulle bruge tid på at indflyve sin model hver gang!

Læs mere om
Multiplex ROYAL
mc i håndbogen
om ROYAL mc
med norskldansk
tekst.

i praksis

Myter om PCM og servo-bevægelser
Nogle har desværre fået den opfattelse, at PCM-anlæg kører
med Dnervøse, sitrende servobevægelseru.
Alle kendte fabrikaters servoer kører idag med en ,opløsning( på
mellem 150 og 180 servoskridt for en omdrejning. Da alle kendte
PCM-anlæg kører med en opløsning på enten 256 eller 512
servoskridt, er man altså så rigeligt dækket ind. Man får altså
under alle omstændigheder den se:vobevægelse. som servoen er
konstrueret til.
Det er kedeligt. at noc e ber,,'::e- s c a: bevidst forbruger-
vildledning veC a: :æ';.e a: '.:<s. 512 servoskridt opnås, selvom
sefvoe'^e ({e {a^ :r'a^;s -:'s e-i max. 180 skridt. Redelig
'c':',::. 3: :'::--: -':--a: :r lt altid være yor linie.

To modeller?
Med 6t softmodul?
Fast programmeret?

.6'

Yderligere information og tekniske data
købes hos din forhandler eller hos os.

Tiderne skifter '*'"'
Vort :irra e' Ce sidste år vokset pga. :'.
opnåeise a' si;.'e markedsandele,
betjening a' -ie -arkeder samt optagelse
af nye prcc;<:€. il': everingsprogram.
Som følge .e:a' .' ;.9..'.1uni 1985
flyttet til nye. sic:,e og .eCre lokaler.
Med vort nyindre::ete age.. rvorfra der
kan ekspederes c!'e. 8.:,:: 'o'sKellige
varenumre lige f ra lC-a- æ9. .:cceller.
tilbehør, reservedeie : -a^:,4.riJ .

boremaskiner o.lrEr.. {.a^ . :a:::s:e
måde betjene vore kuncer:
Hobbyforhandlerne og ce,-e: ,-:sa l€.es
kunder: forbrugerne.
trra vort kontor. der råder over ce

ELEKTRO.CAT
Spændvidde ca. 1750 mm
Flyvevaegt ca. 1.500 g
El-drift med 7 celer

i AERO NAUT's hovedkatalog på over 275 sider. Kataloget kan

DMI

Messingvej 46
DK-8900 Randers
Telelon - fra
Danmark: 06-44 75 44
Norge: 095 45 6 42 58 15

ElektrO-f Iy - f remtfdens models port

4

-:li{t;i". .r>
' *o*

tå

AERO FLY %:

Spændvidde ca. 2550 mm
Flyvevægt ca. 1.650 S
El-drift med 8 celler

allermest moderne hjælpemidler, bl.a.
telex og telefax, kan vi fremover endnu
bedre end hidtil sørge for, at alle
nødvendige varenumre lagerføres, og at
Ce allersidste nyheder kommer frem til
'orbrugerne.

Bemærk: Vi har tået nyt telefonnummer!


