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ErnuFner modelhobby i over S0 år
Graupner sælger dig den fjernstyrings-teknologi, du skal bruge i morgen, og overlader
andre at levere teknologien, som blev brugt i går.
Der er 10 forskellige typer Graupner/JR anlæg at vælge imellem, så du kan altid finde
det Graupner-sæt, der passer både til din pengepung og til dine krav.

seffi-c;rltsr

'a sse sæt kan alle udbygges med moduler
- ^: viduelt udvalgt af det store program.

'.a:-'igvis iigger det langt uden for grænserne idenne lille annonce at oplyse om mere end netop
:.'::-;c'ralget. men du kan se og læse om alle de tekniske raffinementer, uåstyr, udbygningsmuligheder
:3 ai: andet i det store Graupner katalog 38FS, som du kan købe hos din forhåndler. -
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GODT NYTÅR FRA IAVIONICI
Ualmindelig fornemt byggesæt
med indfarvet GFK-krop og
færdige skumvinger. Flyet er i

skala 1:5 og kan bygges som den
velkendte G 109 B type. Delbare
vinger og aftageligt haleplan letter
transporten. Masser af tilbehør -selv hjulskærme og 'uftbremser.
Og så er den s:or'- spv. 3.480 mm.
Motor: ,'0 crr: 4-laki.
Og oriser ....... kr. 1.965,-

t-

a93.. Baronette. '2r'5 nrr

CAP 21, 1.450 mm .. kr. 1.295,-

1.835.- WildCat, 1.350mm ...kr.650,. StephansAcro, 1.840mm.............kr. 1.790,-

Charly. 1.500 mm ...... kr.690,-

Piper Tripacer.
2.230 mm kr. 1.895,.

Fokker D Vlll,
2.100 mm kr.1.770,.

Chipmunk.
2.320 mm kr.2.750,.

Legionaire, 1321 mm .... kr.820,.

Fokker DR1,
1.860 mm kr. 1.795,.

Modeller
Pilot P-s'l D Mustang, 1220 mm ..... kr. 700,.
Pilot ME-109E, 1206 mm ................ kr. 700,.
Cambria Fun Fightere, 1090 mm,
Spitfire, Mustang, FW190, Me109 kr. S9S,.
Marutaka FW190A, 1530 mm........ kr. 1.29S,-
Marutaka ME 109E, 1541 mm........ kr. 1.430,.
Marutaka Spitf ire Mk.B. 1637 mm . kr. 1.365,-
Cambria Navion, 1520 mm ............ kr. 420,-
Cambria Traveler, 1520 mm .......... kr. 695..
TT Eagle 40L, 1410 mm, lavvinget
træner ..................... kr. 650,.
Simprop Super Chart, 1460 mm,
begyndermodel .............................. kr. 475,-
Super Lightning, kunstf ly, 10 cm3 kr. 9SO,-
WIK BS-1, 2.200 mm, begynder
svæver .................... kr. 386,.
WIK Kestrel,2840 mm, ribbevinge kr. 730,.

Motorer
Egen import af HP motorer:
HP4C F Gold Cup, 1,18 HK v.
18.000 orndr./min. ........................... kr. 695,.

HP 61 Gold Cup ABC, 2,25 HKv.
20.000 omd r./mi n. ........................... kr. 1.095,.
HP 40 dæmper ............................... kr. 120,.
HP40krummer...............................kr. 95,.
HP 40 reso-rør ......... kr. 250,.
HP 60 dæmper ............................... kr. 150,-
HP 60 krummer ............................... kr. 100,.
HP 60 reso-rør ......... kr. 270,-

Kun få stk. al disse:
Cox Tee-Dee ........... kr. 450,-
Testor0.8 cni:................................. kr. 150,.
OS 3C RC ................. kr. æ0,.
Rossi8.1 ABC.... .......... kr.1.740,-
HP 40 FSS ............... kr. 595,.

Minivox dæmpere ffiborg btastere)
1075 Super Silenl. 10 cm3 .............. kr. 195,.
1076 Super Silent. 5-7,5 cm3 .......... kr. 185,.
1077 Super Silent GM .................... kr. 255,.
1070SportO...................................kr. 165,.

WIK tanke
3185250cm3....,..............................kr. 30,.

3187 500 cm3 ................................... kr.
3189 500 cm3 benzin ....................... kr.

Futaba
FP-4LG, FM 35 MHz, servovend. alle
kanaler, fabrikspakning incl.
3 stk. S-28 servoer .. kr. 1.565,-
Conquest PCM, 5 kanaler, komplet
med 3 stk. S-128 servoer kr. 2.635,.
Conquest PCM som ovenfor,
incl. NiCd og dobb.-lader .............. kr.2.990,-

35,-
35,.



Eismann svævere har fået ry for to ting - meget fine
byggesæt af høj forarbejdningsgrad og f lyveegenskaber
helt i top. Vi har derfor hjemtaget de mest populære typer
dækkende all-round, skrænt og F3B.
Playboy, all-round/elektro .............. ....... kr. 1.290,.
Vampir, all-round/skrænt ............. ......... kr. 1.660,.
Yankee, skrænt kr. 1.190,-
Hai, skrænt/kunstf ly ........ kr. 1.410,-
Gentron. F3B m. f laps ........... kr.2.650,.

............ kr.144..

. ......... kr.144,.

..... .. kr.160..

........... kr. 15,.

........... kr. 20,.

........... kr. 20,.

...........kt. 25..

.. .. kr. 3C.

.. j_

.. ::

_,1///4//lt
,.%
..,

/..
l1.n6r, "'

kr.100,.
kt. 2O,.

kr. 30,'
kr. 40,.
kr.190.'

..kt. 44,-

.. kr. 15,.

.. kr. 80,-

.. kr. 40,.

.. kr. 30,.

.. kr. 100,.
. kr. 36,.

. kr. 14,50

. kr.290,.

. kr. 25,-

. kr. 90,.

. kr. 20,.

. kr. 45,-

kr. 8..
kr. 8..
kr.15,.
kr.15,-

. kr. 15..

. kr. 40,'
.... kr. 60,.
.... kr. 10,.
... kr. 10,.
... kr. 300,.
... kr.480,-

..... kr.70,.

..... kr.54,.

..... kr. 45,.

..... kr. 45,.

..... kr.25,.

..... kr.30,'

..... kr.25,-

..... kr.40,-

..... kr.10,-

..... kr.30,-

Hai. skræntikunstfly

2969n:ai2s:. -

3Å-SAFI\ER. l af r iC.:': r:

{ iiffi

Epoxy + l'æ!C:r. 1C-,-.a2a (c kr. 45.-
Epcxy + hæ:der.40 mir.. 1 kg ...... kr. jO5,-
Epcxy + hærder,90 mrn.. 1 kg ...... kr..lO5,.
Faryepaste, hvid,250 g ................... kr. 40,.
Faruepaste, gul, blå, rød, sort ........ kr. 60,.
Microballoner, 500 m1 ..................... kr. 20,-
Kulrovings,20m ............................. kr. 40,-

AEROPLANKRYDSFINER, 250 x 5OO mm
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,.
Også i 250x 1000 mm plader.

PtANorRÅD, tooo mm
0,8 mm................................................ kr. 2,.
1,0 mm................................................ kr. 2,.
1,5mm................................................ kr. 3..

4

Gentron. F3B m. f laps
I

kr. 1æ..
kr.160,.
kr.210,.

Graupnar lræ:
18x6................................................ kr. 135,.
18xI................................................ kr. t35,.
20x8................................................ kr. 140,.

Kavan lræ:
18 x 12 ..................
22 x 10 ..................
24 x 6 ....................

MOTORFUN DAMENTER
WIK/SLEC plast:
3301 19-21 mm ......................
330227-29 mm
3303 31-33 mm
3304 35.37 mm
3305 42-44 mm

Webra metal:^r:: a: ^ .

:-, .., __

(. .:
(- _:
."!
:Kt.2i.
k..23.

2,0 mm...
2,5 mm..,
3,0 mm...
4,0 mm...
5,0 mm... kt.'12,.

kr.'16,-

MALING
Simprops PU spray. 400 ml,
mange taruer
Coverites epoxy spray. premixeo
hvid, gul, blå og rød.......................
Coverites Glaskote f inish,236 mt

BEKLÆDNING
Solarfilm, l'Ivid, rød, orange, gul,
blå, pr. m ..............
Solartex, hvid, rød, gul, antic,

6,0 mm...........................

P ROPELLE R

Master Airscrew:
:Yl
:>:
': <a

13 x 6 ......

Graupner Super Nylon:

....... ...................kr.

............................. kr.

............................. kr.

....''''....,,.....'''.....', kr.

............................. kr.

kr.45

kr.
kr.

..;.- :.:
k-. 30.
kr. 40..
kr. 48,.

kr. 25,.
kr. 35,.
kr. 35,.
kr. 35,.
kr. 55,.
kr. 65,.

80.
50. Ultra leile:

340i 57 mm ....
3402 63 mm ....
3403 70 mm ....
3404 76 mm ....
3405 g0 mm ....

10 x 6 ..............
12x6..............
121/z x6 ..........
12 x 7 ...................................
'14 x 7 ...................................
15 x 8 ...................................

kt. 25,.

natural, pr. m ... kr. 45,-
Micaf ilm, hvid, rød, orange, atu-
minium,74 x 165 cm ....................... kr. 80,-
Nylon, rød og hvid, 90 x 200 cm ..... kr. 45,.

Brede, ullra lelte:
W40 76 mm
W41 88 mm
W42 102 mm

kr
kr
kr

25,.
30,.
35,.
40,.
50,.

40..
50..

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

F. KAVAN
CAMBRIA
EISMANN

AVIONIC har åbent hverdage kl. 09.00 tit i7.00
Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko
Betalingsbetingelser: 8 dage netto.
Med forbehold for trykfejl samt større kursjuste:rnger

IAVIONICI o Violvej 5 o Dl<-8240 Risskov o Tlf.06'17 56 44*



MINI PRISER - MAXI SERYICE
Tilbud
C:aupner RC flyTrend ..... kun kr. 695'-
.\srro 40 RC fly, lavvinget super,
tør kr. 1.250,- nu kun kr. 995,-
Startakku. 2V,5,2 A ....... kun kr. 95,-
Enyagløderør, tilbud ....... kun kr. 30,-
Carrera Favorit kun kr. 995,-
Carrera ASW 17 kun kr. 1.250,-
Multiplex Flamingo ......... kun kr. 1.250,-

RC motorfly: Graupner Topsy
\1otort11' med spændvidde 90 cm sælger vi
for ............. .. kun kr. 19E,-

{ kanrl Gi:upner RC-anlæg
Ko:.:.;- - i.:. : ....., tilbud Lr. 1.175.-

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

Fantasitilbud til begynderen
Motorfly + gløderørsmotor + 2-kanals
fjernstyringsanlæg incl. 2 servoer.
Vor pris for alt dette ......... kun kr. 1.450,-
(De enkelte dele scelges ogs(r sepurat).

\Iultipler RC svævemodel
RC sr'ævemodel Panda ........ kun kr.348,-

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

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

llultiplex RC-anlæg
-1 kanals F\I anlæg, komPlet
med I servo .. kun kr. 1.54E'-

Graupner PCM Herregårdssæt
RING og få en SÆRPRIS.

395,-
'r)< -

*
Servoer
Robbe/Futaba ser\ L-\

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, tlf. 0l-70 19 04

MINI.PRISER
Nu på lager:
Fulaba Conquest PCM 35
m. 3 servoer ......... kr. 3.200,00
Robbe "Charter<, minipris ......... kr. 395,00
Robbe DProgo<, minipris ............ kr. 995,00
Mulliplex ROYAL mc BC-anlæg med
PCM-system, incl. 1 servo .......... kr.3.845,00
Multiplex Europa Sprint. 4-kanals sender,
7-kanals modiager tse^cs. xar udvrdes til
7 kanalefl, leveres -9c 3-ir,S s=^'j:' :;
modtager samt 1 Nano se-y'c c3 c ,,'.

tilbehør, minipris kr. 1.599.00
GraupnerAmateur, minipris ...... kr. 299.00
GraupnerTaxi Il, minipris .......... kr. 565,00
Graupner RC.UHU, minipris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris .......... kr. 412,50
Graupner Elektrofly, minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50
Graupner Ultra. :rir p';s ............ kr. 628,00
Graupner Mosquito. miniprrs ... kr. 665,00
GraupnerSolt Fly, minipris ....... kr. 675.00
Graupner ASW 22, termikvinge.
minipris ................ kr. 795.00
Graupner ASW 22, vinge uden krængero:.
minipris ................ kr. 999,00
Graupner ASW 22, vinge med krængeror.
minipris kr.'1..l65,00

1rå:lliiln" TÅRNVEJ 303,

GraupnerThermik, minipris....... kr. 890,00
Graupner LS.4, nr. 4228 .............. kr.'1.540,00
Graupner LS.6, nr. 4226 .............. kr.'1.820,00
Graupner Discus, nr. 4240.......... kr. 2.550,00
Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
kompl. m. 1 servo, minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner TM 2014, 8-14 kanals RC-anlæg
(til 4-7 servoer), nr.3863,
med 1 servo, minipris kr. 1.395,00
Graupner T 1014. 14-kanals RC-anlæg
- ;:3.i,-5r\ -. /1/)R

-:: ' s:-,: - ^ :' : .... kr. 1.280.00
Graupner oProprietærsættet,,
FM 4014 ni. 1 servo kr.1.57200
Graupner "Henegårdssaettet",
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. 4610,
-. io r'"otcrer. minipris kr. 1.650,00
Graupner Playboy helikopter.
^'. !6',2. rninipris . kr. 1.875,00
Graupner Bell222. nr. 73A ......... kr.4.475,00
Graupner Bell22.. nr.98 ............ kr. 1.560,00
Graupner Gyro Sensor, NEJ-100 kr. 995,00

Ring og spørg om de ting. du ikke finder i annoncen!

MINI HOBBY

Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag

DK-2610 RØDOVRE - Ttf. 01.41 50 46
12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, f redag 12.00-20.00, lørdag 10.00-14.00.

Graupner Hughes helikopter,
nr.501 ............ ....... kr.4.865,00
Brændstof 20/80, pr. 5 liter ........ kr. 60,00
3.kanals ljernslyringsanlæg med udskit
telige moduler på FM, kan udbygges til
7 kanaler, m. 1 servo, minipris ... kr. 995,00
Robbe Supra PCM m. 1 servo ....... kr. 3.195,-
Robbe servo RS-10 ...................... kr. 165,00
RobbePiperSuperCub kr.1.436,00
Robbe Cessna 172 Skyhawk ...... kr. 785,00
El.starter. minipris ......................kr. 435,00
Graupner Duo med OS 30 motor,
Såir 3i -,r.9riS ........................... kr. 900,00
Graupner Trend med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 942,00
Graupner Volksplane med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 875,00

Thunder Tiger 15 RG motor kr. 210,00
Thunder Tiger 20 RC motor ........ kr. 285,00
ThunderTiger25 RC motor ........ kr. 350,00
OS FS20, den nye lille firtakter
på3,56cm3 .................................. kr. 890,00

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

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

Vi sender overalt!



SILVER STAR MODELFLY 125 ÅN

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

Skylark 40H ......... kr. 1.595,00

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

Power panel :r:ec .C -sJ- a::' 3 .:- ; .=':+
strøm 1,5 volt og pumpesi'a- e ,= -- -.'a 12

volt akku. Leveres komplet nsC bananstik
og klemmer kr.369,00

Antares kunstf lyvningsmodel f ra Simproo.
Berecnei t r 5-7 onr "rclcr. Soæ':''':ie - tr-
-- 1-^- --:- :- ::'- -
i. 

--;i- -=-'.'=

.. .. . kr. 1.195.00

Simprop Super Star
Du behøver ikke at være millionær for at kø-

be dette anlæg. Det koster heller ikke en
nherregård" at udbygge, for det kan det he'
Ie. når du får det. Super Star 12 e: ei Ff" 3:
eller'40 MHz anlæg til 6 r'ornrasxrre'. l-a -

rate (reduktion) på to funktioner, kombi-
switch på sideror og balanceklapper.
Standgastrim-justering af tomgang uden
påvirkning af f uldgas. Frit funktionsvalg og
valg af servoretning for de fire styrepinds-
funktioner. Længdejustering af styrepinde.
Indbygget ladestik. Spørg din forhandler
om pris - den er billigere end du tror!

Firkanttank - denne nye type firkanttank
udnytter pladsen.
100 cm3 kr.39,00
175 cm3 kr. 42,00
2il :n3 .... kr.46,00
tr: - :-: ......... kr. 57,00

Thunder Tiger Startere. Markedets bedste
el-starter leveres i to tidgaver. ll 670 til mo'
torer på max. 13 cm3 og TT 671 ti: motorer
på max. 30 cm3.
TT 670 starter .,....... kr' 610,00
TT 671 starter ......... kr. 725,00

'cr 0.8-1 cm3 motor.
ggy er helt i træ og

T.T. 40 FSR ABC. Thunder Tiger har forbed-
ret kvaliteten år for år. Vi kan nu levere dis-
se kvalitetsmotorer til en rimelig pris. lncl.
dæmper.
T.T.40 FSR ABC 6,5 cm3 ................ kr.925,00

-

7.-:
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. lndehoider hjul. tank. spinner.
styrbart næsehjul mm.
Eagle 15 H .................... kr. 431.00

BN 3 Nymph. Simprop byggesæt med fær-
digkrop i Duraf lex. Vinge med balanceklap-
per er færdigbeklædt skumplast. Spaend-
vidde 148 cm. For 5-7,5 cm3 motor.
BN 3 Nymph ........ kr. 1.218,00

AYK Bulfalo. El-buggy i skala 1:10. Dette er
ikke legetøj, men en robust bil. der kan tåle
en masse. Leveres uden RGanlæc cc ra-
tor.
AYK Buff alo kr. 1.575.3C'

Dynathrust propeller - 
\; <2- ::- =.=-=

de stærke Dynathrusi plas: ::'::: :- ':'
stormotorer.
15x6, 15x8 ........... kr. 140.00
16x6, 16x8 ........... kr. 160.00
18x6, 18 x8, 18x 10 ..................... kr. 200.00
20x6,20 x 8, 20 x 10 ..................... kr. 280.00

Tiggy sr-': a:3a-

r I U.

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

Anviser gene nætmeste torhandler.

kr.398,00

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985 .............. -. . kr. 5'4,00

Simprop Minikatalog
Pilot 85 Hovedkatalog
Pilot EZ
Hos din forhandler eller mod frimærker eller check fra importøren.

kr. 6,00
kr. 36,00
kr. 1 5,00



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

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

* \lan modtager Modelflyve Nyt som medlemsblad (og skal altså ikke betale abonnement - det er
inkluderet i kontingentet til unionen),

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

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

saiei=. ;- ;.-: lr-i stØrre vægt kan arbejde for rimelige vilkår for modelflyvere - det kan være
lovgirningarb:_;;. :---_;,,::=';:. i;tlcrllaiionale regler, sikkerhedsregler osv.

AIle tre unioner er tilslu:i;: L"rng;.:S Dals,< -\eiokiub og dermed den internationale luftsportsorganisation
FAL Tilslutningen tii KD-{ t'ei1-der. ai un-io;rerne kan :række pa den ekspertise, som er samlet i
Aeroklubben, at man kan benltte KDA som forhandler. hror det er praktisk - og at unionerne indtager en
naturlig plads blandt de øvrige luftsportsudø\'ere.

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

Kontingent og ødresser på sekretariaterne
RC-unionens kontingent bliver i 1986 180,- kr. Indmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller
ved brug af kuponen herunder. Oplysninger om klubber og om RC-unionen kan fås fra sekretariatet:

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

Cl-unionens kontingent bliver i 1986 tiS,- kr. for direkte medlemmer og 120,- kr. for klubmedlemmer (40,-
kr' for juniorer i klubber). Inclmeldelsen kan ske gennem klub eller til sekretariatet eller ved brug af
kuponen. oplysninger om klubber og unionen kan fås fra sekretariatet:

CL-unionen. Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf. 01-35 37 5i

Fritflyvnings-Unionens koniin-qen:'ci:i'.':: 1986 105,- kr. for juniorer (medlemmer under l9 år) og 250,- kr.
for seniorer. Indmeldelse til sekretariarer. der også kan oplyse om klubber og spørgsmål om unionen iøvrigt.

Fritflyvnings-Unionen, Thorsgade i6 E. 4. th., 2200 København N
Ttf. 01-81 81 28

Meld dig ind nu!
Hvis du ikke er medlem af en modelflyve-union, så kan du bruge en af kuponerne her til indmeldelse. Klip
den eller de kuponer ud, som du får biug for og indsend den efer dem til de pågældende unioner. Husk at
sætte frimærke på (portoen er p.t. 2,80 kr.). Hvis du vedlægger en check -.d unionskontingentet, så
kommer du til at ofre en kuvert på sagen - ellers kan kuponen sendes som postkort.



I

Brug denne kupon,
hvk du interesserer
dig for fritflyvning!

Brug denne kupon,
hv'is du interesserer
dig for linesyring!

Brug denne kupon,
hvk du interesserer

Indmeldelse i Fritflyvnings-unionen
JA - jeg vil gerne indmeldes i Fritflyvnings-unioaenl

Navn:

Adresse:

Postnummer,/by:

Evt. telefonnummer:

Fødselsdato:

Hvis medlem af modelflweklub. da hvilken:

Abonnent på Modelflyve Nyt ved udgangen ai 1935: - Ja I Nej

Kontingentet, kr. 105,- for juniorer. kr. 250.- -o: >:lior:r:
- r'edlægges iche;i l.:;i r i';..e::)
- er indsat ;a p.'r.,gl:oiLr;rio - l3 95 3 j
- L,edes clr:-'.-i

dig for radiostyring!

Kupon til indrneldelse i CL-unionert
JA - 

jeg vii gerne indmeldes i Cl-unionen!

Navn:

Adresse:

Postnummer,/bv:

Evt. telefonnumrner:

-\rrr,neni på \lodeltlyve Nyt ved udgangen af 1985: I Ja I Ncj

Kontingentet, kr. 145,- I vedlægges i check (send i kuveri)
I er indsat på postgirokonio 5 :ir !- 59

I bedes opkrære:

OBS: F/vrb man ønsker ntedlentskab af CL-unior?en gennem en klub, skoi det-
te ordnes af klubbens kasserer.

Kupon til indmeldelse i RC-unionen
JA - 

jeg vil gerne indmeldes i RC-unionen!

Navn:

Adresse:

Postnummer/by:

Evt. telefonnummer:

Fødselsdato:

Hvis medlem af modelflrreklub. da hr:i..=:

Abonnent på Modelflyve N1't ved udgangc:. =- -9i-<: -la - Nej

Kontingentet, kr. 180,- . vedlægges i check t.::; : ..;rert)
I er indsat pa postgirokon:o -1 26 53 66

I bedes opkrævet



BREV

Fritflyvnings-unionen
Thorsgade 46 E, 4.th.
2200 København Ø

Modelflyve Nyt
årgang 1986
Med dette nLtmmer ofslutter vi drgang
;,985.

Modelflyve Nyts abonnenter vil enten
allerede have modtaget et girokort til
abonnementsfornyelse - eller også vil det
komme i løbet af ganske kort tid. Vi
beder om, at man fornyr sit abonnement
ved indbetaling af beløbet på posthuset
senest den 10. januar 19E6.

Der bliver ikke sendt girokort ud til
unionsmedlemmer eller til biblioteker,
som abonnerer gennem et tidsskrifts-
bureau. Sdfremt unionsmedlemmer ønsker
at gå ud af deres union, men fortsat
ønsker at modtage Modelflyve Nyt, bedes

de rekvirere et girokort på Modelflyve
Nyts kontor, eller evt. selv udfylde et

:irokort tned .følgende gironurnmer og
ad re-<se:

Postgiro nr.7 16 l0 17
Modelflyve Nyt
Blomstervænget 21
DK-5610 Assens

Abonnementsprisen for 1986 (6 numre) er
96,- kr. Enkeltnumre koster 18,- kr.

Vi håber, at vore abonnenter vil forstd
den lille prisstigning der skyldes den
almindelige prisudvikling. Vore
løssalgskøbere kon undgd prisstigningen
ved at abonnere pd bladet i stedet for at
købe det i løssalg .....

Modelflyve Nyt nr. I/86 udkommer
omkring d. I. februar. Abonnenter og
unionsmedlemmer, der ikke har fornyet
abonnement/betalt kontingent til tiden,
vil risikere at få bladet med betydelig
forsinkelse.

Tak for 1985 - vi håber ot vore læsere

fortsætter i 1986!
Redaktionen

Annoncepriser for 1986
Modelflyve Nyt satte annoncepriserne
kraftigt i vejret ved starten af årgang
1985, så vi har besluttet at lade disse pri-
ser stå endnu et år, således at man i 1986
kan annoncere i bladet for nedenstående
priser:

2/1 sider kr.4.200,-
1,/1 side . kr.2.150,-
2/1 spalter kr. 1.600,-
l/2side . kr. 1.300,-
1/l -spaite ................... kr. 875,-
1 2:pake ................... kr. 500,-

\lodelilpe Nyts faste annoncører vil få
:ii.endr en udførlig prisliste i løbet af
kort tid, hvoraf også farvetillæg, mæng-
derabatter mv. vil fremgå. Denne prisli-
ste kan iøvrigt rekvireres af alle interesse-
rede fra bladets ekspedition.

Fra redaktionens side vil vi gerne be-
nytte lejligheden til at takke vore annon-
cører for et godt og behageligt samarbej-
de i 1985. Vi håber, at dette kan fortsæt-
te i 1986. Redaktionen

.

BRE\-

CL-unionen
Solitudevej 4, 4.th
ll00 København N

BREV

RC-unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup



Modelflyve t{yt 6/85
Indhold
Fritflyvning
>Dimple< - Jørgen Korsgaards
DM-vinder i wakefieldklassen . . ... .. . s. 24
Konkurrencereferater .................. s. 53

Orientering fra
Fritflyvnings-unionen .................. s. 55

Linestyring
>Maxi Banzai< - dieselcombat-
model af Jørgen Aagaard ............. s. 22
Europamesterskaber 1985

i linestyring ............. s. 34
Gode råd til team-race-flyvere,
der vil vinde konkurrencer ............ s.42
Konkurrencereferater .................. s. 53

Orientering fra Cl-unionen . . . ... .. .. s. 56

Radiostyring
British Aerospace Hawk som
byggeprojekt ........... s.26
Elektrofly-træf i Ringe 1985 .......... s. 28
>Klubbens 2-Meter< - norsk
2-meter svæver med byggetegning . . . s. 30
Verdensmesterskaber i klasse F3A,
kunstflyvning, i Holland .............. s. 35
>Nordsø Cup< og NM i skrænt-
flyvning 1985 ............................. s. 37

>Guppi< - en lille elektromodel
der kan flyve hvorsomhelst ........... s.40
Vi afprøver RC-svæveren
>Playboy< fra Eismann ................ s. 45

>Man skal elske kunstflyvning<
- fortæller Ivan Kristensen .. .. .. . . . ... s. 46
Stævnereferater ......................... s. 5 I
Orientering fra RC-unionen .......... s. 57

Generelt
Over Øresund med radiostyret model
75 efter Robert Svendsen .............. s. 16

Indlæg fra læserne .. .. s. 20
Gå på rekordjagt! ....................... s. 2l
Vi tester den nye OS FS-20
firtakts-motor . ..... .. ... ... .. .. .. .. . .. .. . s. 48
Brug den rigtige olie til
OS-modelmotorer ...................... s. 49
Opslagstavlen .......... s.50

Med dette blad afslutter Modelflyve
Nyt årgang 1985. Vi vil gerne benytte
lejligheden til at takke skribenter og
fotografer for den indsats, de har
ydet for bladet i årets løb. Uden alle
disse dejlige menneskers indsats ville
der ikke være noget Modelflyve Nyt.

Vore annoncører fortjener også
stor tak, fordi de vil støtte os ved at
indrykke annoncer i bladet. Uden det
økonomiske tilskud, som vi får på
denne måde, ville Modelflyve Nyt
være et mindre og kedeligere blad.

I november måned er der sket et
par ændringer i bladets redaktion.
Lars Pilegaard er udnævnt til RC-
grenredaktør, og Per Grunnet vil
fremover være såvel ansvarshavende
som fritfl yvnings-grenredaktør.

Der har været afholdt et stort RC-
redaktionsmøde på bladet i november

- resultatet af dette møde skal vi
lortælle mere om i næste nummer -og læserne vil forhåbentlig kunne se
resultatet bl.a. som en forbedring af
bladets kvalitet.

Team-race regnes af mange for den
mest krævende linestyringsklasse.
Tidligere var Danmark en af verdens
førende nationer på området, men nu
er vi nok sakket noget agterud. I et
forsøg på at puste mere liv i klassen
bringer vi denne gang den hollandske
team-race-ekspert Rob Metkemeyer's
artikel om, hvordan man opnår gode
resultater i klassen fra side 42.

Nordsø Cup er en kombination af et
Nordisk Mesterskab og en åben
konkurrence for skandinaver og
englændere. Konkurrencen blev fløjet
for første gang i år - og blev en
succes, både for de danske arrangØrer
og for de danske deltagere, der tog
næsten alle topplaceringer. Læs
Preben Nørholms beretning om
slagets gang fra side 37.

Øjvind Kristensen kalder sig i dag
Ivan for at lette sin dagligdag i
Canada, hvor folk ikke kender det
danske Ø ogiøvrigt har svært ved at
udtale fornavnet >Øjvind<. Øjvinds
dagligdag omfatter radiostyret
kunstflyvning klasse F3A, hvor han
er en af verdens førende piloter. Læs
om hans bedrifter ved VM på side 35

- og læs Ole \'{eyers interview sde
46.

>Dimple< kalder Jørgen Korsgaard
sin nyeste fritflyvende gummimotor-
model, som han benyttede til at blive
Danmarksmester med i år. På side 24
& 25 bringer vi hans tegninger og
forklaring til modellen.

ISSN 0105-6441

Redaktion:
Per Grunnet (ansv.), Blomstervænget 21,

5610 Assens, O9-11 49 50.
Lars Pilegaard (radiostyring),06-61 59 51.

Benny Furbo (linestyring), 07-22 50 89.
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Hans R. Grønne, Ejner Hjort, Bjørn Krogh, Arild Larsen, Ka-
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meyer, Ole Meyer, Gerald Nocque, Preben Nørholm, John Ol-
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sen, Steen Høj Rasmussen, Mikael Seedorff, Sven Åke Ståhl,
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-f,-i!::- \! s-:-r,e \!i,
3-,----{5 æaga l I,,<610 Asns.
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Tii. 09-71 49 50 (lelefonsvarer døgnet rundt).

Ldgiren
Dsr:k \lodelfllre Forbund

El::dalen 13, 3540 Lynge.

AbotrNmnt for 1986 (6 numre) koster kr. 96,-, som indsættes

Få blalets postgirokonto.

ksdg: \todelfllre Nyt forhandles i løssalg i større kiosker til
kr. 16,00 pr. stk. Kioskdistribution: Dansk Blad Distribution,
rlf. 0l-13 30 45.

Flytning:
Modelflyve N;t sendes til abonnenterne gennem Avispostkonto-
ret. Ved flytning skal abonnenter derfor meddele det lokale post-

kontor, at man abonnerer på bladet - derefter sørger postkon-

toret for, at Avispostkontoret får meddelelse om adresseændrin-
gen.

tdlirclst?miner:
Modelflyve Nyt udkommer i begyndelsen af månederne februar,
april, juni, august, oktober og december. Annoncemateriale skal
være os i hænde senest en måned fø. udgitelsen.

Oplag: 4.700 ekspl.

Sats, montage. repro: H P Si:: I S, -{!sens.
T4L: A-O:::::. H;-:::::r

Mstcrirk til \lod.lfllrc \!1:
Indlæg oE a::i.-::: \lo.jclflyre Nyt sendes til bladets adresse.

Meddelel-:. :- !ial jrdgå under modelflyveunionernes officiel-
le medde:e:s. !kal dog sendes til de pågældende unioners sekre-

tarialer. Raai:lonen påtager sig intet ansvar for uopfordret ind-
sendl mixala, men ri gør vores bedste!

RedrltioEd sjufier d. l8/l l-]985.
DeadJiE for ur. I E6: -: l-19:6.
Modelfllae \!1 I E6 Liic:r.: ;rimo februar 1986.

Forsiden: Oie J!.i83.=: i:a \ rborg RC Klub med sin skalamodel

af British Aerc;a;e Ha*i, \todellen er beskrevet inde i bladet

af Lars Pilegød. de. o:så har folograferet.

ll
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HELIKOPTER-VM - Det første RC-helikop-
ter-VM blev afholdt i London, Ontario - og så

ved alle dem, der hørte efter i geografi-timerne,
at landet er Canada. VM'et blev afholdt midt i
juli måned, og der var 37 deltagere fra ialt l7 na-

tioner.
VM blev en overlegen sejr for det japanske

hold. De fik næsten l09o højere total end hold-
konkurrencens nummer to, USA (der kun kom
få points foran vesttl skerne på trediepladsen) -
og japanerne besatte tre af de fire første pladser i
den individuelle konkurrence.

Verdensmester bler S. Taya, Japan, foran
vesttyskeren E. He;n:. \æste japaner blev A.
Nakajima pa ::ed:eplacisen og efter ham Y. Na-
jatsuka. o-::: ,i:;::.

Tala :l;- ..-. =:t:::l;erel Kah Agusta Al09 A
h3.:\.a:.: :::.::.: :::i en Yamaha YS 60 FSH

=::.': RC---..=;;:: r:: e: JR PC\19 (der vist-
:--. .. r:.: ::- c::':::::. Hel:egårdsanlæg<).
l--l:-:. :i.-- ..-t:;,::,:; ::=: s:l egen Heim Jet
i.:;::. ::: .:- -:i:j:.: ::.: \\-:::a 60 med

: := - :.: : :: -:::'= l'; r= :,=:- i;-' :-:: -l R-:f læ9.

} :- -::: -::::::: :i.-- :;;-:: r:: Ka-:-heii-
. ::l:-: \".." .:-.: :ii:: ::- \-.:=.:na YS 60

iS-L- :-:::: . .-4.. ta". \aga:suka brugte en
---;: !-r ::.o:or. Begge iloj med det nleste Futa-
:. FPSi 6 HP helikopter-anlæg.

VM's dominerende hold, Japan, med nr. I, 2
og 4 forrest.

Dieter Schliiter - der frem for nogen er an-

svarlig for udviklingen af RC-helikoptere -
havde længe før VM foræret ikke mindre end l5
Schliiter Champion Long Ranger modeller til en

række af VM-deltagerne i håb om, at de ville
bruge dem - og vinde - ved VM. Ved sin an-

komst til VM måtte Dieter imidlertid skuffet
konstatere, at kun fire af disse modeller blev be-

nlttet - og den bedst placerede blev nummer

sp i hænderne på C. Hiatt fra USA.

EM-19E6 - Ubekræftede rygter vil vide, at Eu-
ropamesterskaberne for fritflyvende modeller i
1986 muligvis skal afholdes i Tyrkiet.

IYyheder

\\1 P.{ \'lDt-O - . :: -, \l ::: R.C-a-.:raii-jF-
ningsn:.-;:...: - -i : ----: 1 :: :i: iiajlge lotogra-
ier. \o;-: :: ::= iar ucisendt med et stort
rideo-ucs:1r af den japanske Futaba-fabrik, der
ønskede at få samtlige flyvninger optaget på vi-
deo. Sandsynligvis vil den danske Futaba-impor-
rør snart få tilbudt en redigeret videofilm fra
V\1, som - i lighed med firmaets øvrige video-
programmer - kan lånes af interesserede klub-
ber og enkeltpersoner.

E\GELSI\ FID-HOLD - VM for indendørs-
moCe..:: : ....,: i:lD .kll .andsynligvis afhol-
des : C:::::;. -,-. :.-:. -: --':-.. E:;l:nd. i augu-st

:liJ-.;- --€:-: i- 
-: 

:. -:-.t:

r.di - :;- rgrlrLE- :.-. -.-- -: -: ---::J

,anaa. Ha, I-ik reie;---.=:- -.-:.: L- l.i : - -.
.re fl\1ning klemt slg ii:; :. :-_ ::r: :t j:.
hrorira kun Bernie Aslert kunne r::- .-_:-- -og hertil skulle Aslett flyve mindsr -13 mrnu::=:.
hvor de fleste starter i løbet af dagen havde lig,eei
på 36-38 minutter.

Fem minutter tcr perioden udløb. ødelagdr'
Aslett sin model, da han sku:i.- :;l al s:ane. Hal
fik hurtigt samler en n) - n:en -::.:::-_:: - :.--
del, lavede på øjemål en moro: iil i;:. :::r. --:
og startede i allersidste sekund. \focieiier: g:ii
helt i loftet (som består af model-ædende girrer-
rærk). stødte på - og kom mirakuløst fri igen,
rrorefler den fortsatte flyvningen .... lærrge ....
o_s ::. .lur landede den på 45 minutter! Dermed
r1:; ::: :ngelske hold Bernard Hunt, Dave
P;::-- -;:.--...-- \.1-':..tini Laurie Barr
SaiiO:\ll:-:;-: ll: Ir,:: -:- :: ..::::llCj':def.

\Y COIIBAT MOTOR - Der i:aiie-s: :::::
Cipolla, som jo efterhånden er særdeles velan-
skrevne med deres team-race motorer, har kon-
strueret en ny combat-motor - Cipolla 2,5 Su-
per Combat. Konstruktøren hedder Ellegi, og
det var også ham, der konstruerede team-race
motoren. Som det kunne forventes bliver den
n)'e motor rost til skyerne i fabrikkens egen re-
klameskrivelse, der ellers kun indeholder få
konkrete oplysninger, bl.a. vægt 130 gram og
pris 100 US S. Interesserede kan bestille motoren

- eller 1 deriigere oplysninger - fra: Giulio Be-
nin;:-.:. \':a \. Sauro 157, I-55M9 Viareggio,
]. r-4.-

ll

RC-CHUCK GLIDERS - i daelig (engelsksproget) tale HLG'ere (>hand launched gliders<) - bre-

der stg sortt en steppebrand fra den amerikanske vestkyst og har nu nået England. >Flipper< har vi
klippet fra >>Soarer<<, medlemsblad for BARCS (British Association of RC Soarers), red. George

Stringwell. Tro det eller ej, HLG'erne fllver i timevis, ikke bare under Coliforniens sol, nten også i
England. Vi forbereder en ortikel om emnet. Send kontingettt eller betal abonnernent straks, eller du
går måske glip af noget!

Spændvidde: 125 cm
Vægt: 300-330 gram
Planareal: 16,5 dm'
Profil: Eppler 205 mod.
Vingerne er boltet fast.
Forsl'net med miniservoer
or ll5 n{ bai:erl.

LAUllCHED
Dl Alltr



RANDERS HOBBY bliver pr. l. december til to
forretninger, idet den hidtidige ejer, Knud
Maaetoft, frasælger modelhobbyvirksomheden
til Finn Gjettermann. Knud Maaetolt fortsætter
i de hidtidige lokaler på Rådhuston'et med alr
inden for terapi-hobby, mens Finn Gjerrermann
flytter hele modelhobbyafdelingen 5G. 100 merer
væk til adressen Klostergade 5, hror han åbner
en forretning ved navn Randers Elek:ronik &
Hobby. Telefonnummeret bliiei iorrigi eI garn-
melkendt nummer, 06-42 ,i8 i5 - dei rilhørte
tidligere Multiplex-mm.-imponø;en \faaetoft
DMI.

Randers Elektronik & Ho'obl'ril ud over mo-
delfly, -biler, -skibe mr'. og-å hardle med grej til
elektronik-entusiaster. De:re vil også komme
RC-folket til gode. ider Finn Gjellermann regner
med at levere b1'ggesær ril lade-apparater og den
slags.

Finn Gjettermann er iør'rigt selv aktiv model-
flyver. Han har i mange år beskæftiget sig med
reparation ai RC-anlæg som bibeskæftigelse -
nu er denne virksomhed blevet så omfattende, at
han har taget skridtet fuldt ud og har gjort hob-
byforretningen og reparationsvirksomheden til
sit levebrød.

LEIF O. MORTENSEN har sendt os sit nye ka-
talog. I lighed med tidligere indledes kataloget
med nogle sider, der stort set er lagerliste/prislis-
te. Den sidsie - og største - del af kataloget er
optryk af forskeilige katalogbilleder af modeller
mv. sarnl sænryk ai omtaler - fra Modelflyve
Nyt - af en række a: de modeller, som Leif O.
handler med. De: :: .æ:c:l:s informativt - og
må være ei goci: :::::::: :i-t:e nindsi for de
mange ungdor-':..i-:-::. ::: :: !:-:-::: hos Leii
O. \lonensen Hc:::

MAXICRA,FT - F:" -':::. '. -::-.---: l-l:::
leg har vi åe: :: i,::. :": :.:: l.l:r-::-:- ---,.-
ture-\ærk:oj.LJ:-:::'-::..:!:;-:,:-:.-:-:: \\:!i-\!_c=-.:-R-::::.:-,,::::-
- ud orer i: ':-.:.'.:.-:. --- . =l '.-- :,:-=-::- ----:-j-5. :-d- -::- :.;+: --rl--=::=::--r-:--
skiner. t,or+:-:::;. ::---,':-::r-i:= t.! :-.-- r-:-:e: ---F*:-.:s -' ..--- saa--,- ---a-:€--.::3n
dens bor og :--:esi--r::. - :-:- \I:r--*-=:: :,i- :i::=-;iæ:ei på markeder, såleds ar man kan
f.eks. konpr*s::-:. ::: :=ri-:: - a: !;itå ir,a- iå køler sin helikoptermotor, hvis den normale
skiner. sp:o1::;is:o1-. 9tr' sar-forsars, sriksav køling ikke er tilstrækkelig. Den ekstra blæser

CL-BRYLLUP - Pia og Jesper Buth Rasmussen blev den 20'7-85 gi_ft i Sior. o.:; !t':..,: :.'-::r a! hay.e

holdt bryllupsrejsen ugen Jør (til EM i Englandl. Ved kirken danneie P:;': i;,::::.;;:t.; S5B og
Aviator's modefiUvere espalier. Det bliver nu spændende at se, om iean:.ra:a-r,:2.::......a. i:dtr srrre
en kunstflyvningsdommer eller omvendt. - Det forlyder fra brylluppet, ai cier ce:.æ..: ikke blev

fløjet den dag.

FøRSTE VM I PYLON-RACE - På en US Air
Force-base i Chicopee, nær Boston blev verdens

første VM for radiostyrede pylon-racere afholdt
med ialt 18 deltagere fra 9 nationer. Resultatet
blev - helt sensationelt - at den enlige tjekki-
ske deltager Malina vandt knebent foran hhv.
Phelan og \latthervs, begge fra Australien. \Ied
:::- :::::; ::.:::lj.r r=nt plaCer:: pO:ntmæS-

monteres på centrifugalkoblingsklokken og pas-
ser til Superior og Champion-mekanikken. Blæ-
seren sørger for, at luften i helikopterens krop
bliver udskiftet. Ellers risikerer rnan nemlig, at
der står varm luft inde i kroppen - og denne
varme luft vil måske ikke kunne køle motoren
tilstrækkeligt med den almindelige køling.

med rippe'oord sami drejebænk.

AIR JET - Som meddelt i sidste nummer hed-
der Carrera modellerne nu Air Jet til fornavn.
Hele det kendte program fra Carrera skulle nu
være lagervare eller bestillingsvare hos John Ve-
stergaard på nuværende tidspunkt.

PIPER TOWAHAWK - Denne smukke Piper Tomahawk skolamodel er bygget af Steffen Johan-
sen, so,n er medlem af Sydfyns Modelflyveklub. Vi har fdet billedet tilsendt af Finn Rasmussen, som
skrirer, at Steffen kun er 14 dr gammel, og at han med Piper'en blev nummer to ved DM i Danskala-
klassen. Jlodellen er i skala I:7.

NORSK SVÆVEFLYVEBL {D - \{odelflYre
Nyt har fået tilsendt i: :-:-.::3: ai det fine, nor-
ske >Seil{'11s:--:: :: ::::-:arnet fortæller be-

r!:r::::;: > : -:: -. ..:,:. =-ed svævefl1vning,
'.1,- .'
:: :- -- -- - -:::- :-nge fritflYvere og RC-
.'. = :-- - ::: .-- ::d,eiæde sig over bladets enga-

=:-::: r': !-- ,'-! ilne fotos. Interesserede kan

1:,:-,-i-: .:: =: renvende sig til >Seilflyseksjo-

::: \.-:r.. \::o Klubb. Postboks 9596'

=;:'::- :" \-, -l! O.-: 1. \olge.
I -:.r -:. : - -:: :-.-= ;-.-ee årligt - og det er

jr:r":: l: ;::--. ;--:.--;sk< - altså den slags

:---:!r.- ::: ::: ::- :.--:::nand får danSk til at ligne

:.r:-.i -^-e: .::. :: :'. .... hr is I forstår .... !
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Denne rurdering er naturli_ør'is ikke hei: trc.:-
bar, da Aeromodeller samtidig er det enesre sro-
re, kommercielle modelflyvetidsskrift i England
og USA, hvor man med regelmæssige mellem-
rum kan læse om de seneste udviklinger inden
for moderne fritflyvning og linestyring.

I jubilæumsnummeret kan man glæde sig over
l\{artyn Cowleys referat fra VM for fritflyvende.
Og naturligr,is over en del jubilæumsstof - bl.a.
en lang artikel al Ron Moulton, der selv var re-
dakrør fra 1959 ril i970, og som nok har præget
Aeromodeller mere end nogen anden i bladets
lange liv.

FLADE VITSER - Redaktøren af Modelflyve
Nyt er noget af en træmand (han bygger model-
ler af balsa og fyr - ha, ha!) og synes overhove-
det ikke, at vittigheder om uforstående model-
flyvekoner er morsomme ..... Han er dog tak-
nemmelig for den strøm af sådanne vitser, der
falder til hvile i Modelflyve Nyts postbor. De er
rare at have ved hånden, når der skal tændes o: :

brændeovnen .....

3:r {Rs JUBIL.{L}I - Der engelske modelfly_:;:-:i ',Aeromodeller<< kan med udsendelsen af
,:: :;:;;nber-nummer fejre sin 50 års fødselsdag.
:.:-::.i.3ller blev startet i 1935 og har siden væ_-. ':'. :' i: :rest betydningsfulde modelfly_
:: :-: . :- - - . ::!-1. Med det kraftige opsving iI --- -..-. :- -:ir;:ne valgte udgiverne at lave

- -=. _ . :-1.:l - Rtdio Conrrol Models &

KYOSHO-KATALOG - \': ia: lået det nye
hovedkatalog fra det japanske nobll tirma Kyo-
sho fra den danske importør, Furaba Import.
Ganske som de store, tyske kataloger er det her
en imponerende tryksag, spækket med lækre
modelfotos. Kyosho-kataloget indeholder ud
over de RC-biler, som Kyosho især er kendt for,
også en lang række modelfly. De fleste er skala-
eller semiskalamodeller og mange vil nok appel-
lere til den store gruppe hobbyfly"vere, som me-
ner, at et rigtigt modelfll'skal ligne en >virkelig<
flyvemaskine. Klosho står meget stærkt med
små RC-motortl) samr med noget så specielt
som fan-jer-nodeller. En del al modellerne i ka-
taloger er iørii,Ei sie: ikke lalet i Japan, men i
Trskla.rc tros Robbe) eller USA (hos Byron).

K1 o.ro-kaialoeet kan fås hos hobbyforretnin-
g:: ei,:: c:rekre hos impor!øren, Futaba Import i



VIBRATIONER - Den danske Schltiter-impor-
tør har sendt os denne anvisning på, hvordan
man skal gå frem, hvis man har problemer med
vibrationer i sin Schliiter-helikopter:

Afbalancer først hvert rororblad. Hvis det ik-
ke virker tilfredsstillende, så afbalancer dem
samlet med det komplette rotorhoved (som be-
skrevet i byggevejledningen). Hvis modellen sra-
dig ryster, så skal man checke, om man ikke har
strammet de skruer, der holder rotorbladene, for
hårdt. Metalbladholderne på en Schliiter-model
holder rotorbladene ved bladenes rod meget
præcisl Hvis et blad strammer for meget, kan
det ikke svinge ud, og derfor vil rotorbladene al-
tid være ude af balance. Man skal i disse tilfælde
løsne skruerne lidr, så bladene kan stille sig på li-
nie af sig selv under påvirkning af centrifugal-
kraften.

ML;LTIPLL\-IL{T.{LOG - :-.-,. ::: .,1-!-: : ::
for det store hr:i; ::-: ::. :--:_-_--.:::i::=.-.. ri.-
le man tro. ai :naj'l s:N ;--*c ::i ræirker torobog
om modeli-llning. :iår man r'lk der nye Multi-
plex hovedkatalog i hånden. Et flot >ukommer-
cielt< modelfly-vefoto pryder forsiden, der -bortset fra det hvide felt - er utrolig smagfuld.
Indeni er det smagfulde også repræsenteret, om-
end her er flere farver. Det er sjovt at se et par
billedsider fra Multiplex' værksteder, så man får
indtryk af, hvordan der ser ud på en fabrik, hvor
der laves RC-udstyr og byggesæt.

Modellerne er de kendte - udstyret også. Det
er tanken, at kataloget skal >holde< et par år,
dog med suppleringskataloger hvert år.

Kataloget kan købes hos lvluhipler-forh:ri-
lere eller hos importoren. \Iaa::cf: D\1. , -j;.=.--
ders.

:--.-- :: : | :, :. :
godt tilbud: T:-.=.:::'.::-::::: :::- :::
balsaplade på lltl =-:. :jr r.:.+ \1:: :,-. ::-. :.:
57,50 kr. rar det ei r;:i;.:; _::c: .;. :

Desværre var det o,liå _ir. ;--i: - :j: iar
nemlig en trykfejl. I sreder ior 110 r::: :i:_.:.;:r
have stået 30 mm. Ak ja!

ENGELSKE MESTRE - Ved de engelske me-
sterskaber i linestyring lykkedes det Steve Smith
og Colin Brown at vinde for syvende gang i
træk. Dermed er de to herrer absolutte mestre,
idet de i øjeblikket er britiske mestre, europame-
stre og verdensmestre! Flot gjort. Ved de engel-
ske mesterskaber vandt de en perfekt fløjet fina-
le, hvor alle tre deltagende hold kørte maksimalt

StiftstiddiTde

Smag af fugl -
og rigtige fly
Auiøtor-follz leger med radiostyring i fritid,en

ttitt:tce rr-irr:

9€hmk€Pffi

- Smith/Bro*ns tid blev så flot som 7:10,3. Det
kan næppe være nogen overraskelse, at de to og-
så havde stævnets bedste heat, nemlig 3:31,7.
Der deltog ialt 20 hold.

PARISISK >AEROPLAN-BUTIK( - Allerede
i 1906 kunne man i Paris finde en hobbyforret-
ning, der havde specialiseret sig i modelfly. Bille-
det herover stammer fra Illustreret Familie-
Journal fra 1906 og viser den parisiske butik
>Central Adro<. Det er fundet frem fra Teknisk
Museum af Mikael Seedorff.

-::::::l fOfan

-:.=:
::::-*:'--* -å;-:- L.::-:=.: f,::-- :.r: , :"de wa-

ii::lelr og eas, har han rale: kur:: :-.,'-': gas -
dermed går resenen F. R:: - -::. FIB-hol-
det, mens J. Pe::c: :-.. . -- : :--::- :e:erve.

-3JJ UC

å - :-- . :: ::3 Pellestova i sid-

" '.1-r::.-l:r: \1r var illustreret
:-,: :--::::. eftersom vor udsendte
l:.:r: \ørholm, havde ødelagt

.:_' ::i srævnet i år. Vi skrev, at bil-
- :: å: _samle. Det ri-.er sig at være helt

:--. :=\i: :l:.i,: .=.:re har Proteste-
:;: :-, :-::.::. :; :-r:::. :: :11,:ie al billedefne
:i :=-: :c*:- j -.= ' .: :::nie. Vor udsendte
ha: ;:::: --E{ :: ::-:.: .:,- nåforagt og rynker hos
nO-s.: :.: :: =:-:..:::: -:.Oner måttet indrømme,
a: ce: ii-<; .: :3: 1si3l niigt .....

PELLESI O\
!l: 1-- :-
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i Drenge-&Jun.afd.
.oilr vi fredao or:ldrdao

..,ttit: Å\ntor
-,,:c: : De?reber-

- ----' : .- -.. -'.-*-,:a- a:--:': :.'Jtar rjorden, htis
-i:. - - -::---r-'.i: : :.. tr ai cie allerbedste mtider til at in-
. ,', t.,,., -,r,rr-

FRANSK EM-HOLD - Gerald Nocque fra
Frankrig har skrevet til Modcl111.re \1t og for-
talt om de franske udl:g:.-:.i:::i'-:::encer i
fritfllvning. Konku::.:::.::.. : =; .:-ioldt i
fremragcndl r:'r :::. : - j - -..---:- ,- lr:n
Issoudu:-1. ):::-;: :i;,.: -:-: --l:-:-::: *rc:af

- L-. - , _:uclr <--:
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RoberI
Svendsen, den

første pilot,
der krydsede
Or.,rurtd i en

noplan oS .(J:E:.l:;:,:::: i _ t:tl t . :t _-
sen, udlæn c)kelsn:-;. -:;;-=:=, ::: ::
Voisin-biplan ejet af grosserer Salomonser.
Fra disse flyvninger er ubetinget Roberr
Svendsens præstationer i Voisin'en bevaret
som dengang uovertrufne.

D. 3. januar l9l0 udførte han først en
flyvning på 5, så 7, derpå 9 minutter og en-
delig en flyvning på hele l8 minutter - se-
nere erobrede han Det Danske Aeronauti-
ske Selskabs pokal udsat for en højdeflyv-
ning på mindst 50 meter, idet han nåede op
på 84 meter! Kort efter erhvervede han -iom cien førsls Cansker - det internationa-
-r- :i_.-.;::;:::::r.a:. Cc.nsk certilikat nr. 1.

J;: ::: :.3:t-i3 paitge I tl1.r eopr.isning
denga:,i. -r_: :3: r:ag:r Robert Svendsen
vidt omkrr-i. :-.a. :11 \ice, Hannover og
på turne i t1e:: :1 si: b1'er, men i juni l9l0
vendte Svendsen aiier rilbage til Kløver-
marken. Louis Blerior's kanalflyvning i
1909 havde giver danskerne blod på tanden
til noget lignende. og i lorsommeren l9l0
fattedes en drisrig plan, nemlig at flyve over
Øresund fra Klør'ermarken til Malmø.

En ihærdig træning gik igang mellem
flyverne Alfred Nervø med H. C. Chri-

Mikael Seedorff er klar til start fra
Kløvermarken ved København. Modellen er en
skalamodel af Carl Cederstrrims Bleriot XI
monoplanfra 1910. Den store metaltank, der
ses ved forkonten inde ved kroppen er dog
ikke i skala.

stiansen's >Wampa<, grev Moltke med El-
lehammer Standard, Thorup med et dansk-
bygget B.S.-monoplan, Svendsen med Voi-
sin-biplanet kaldet badekarret, og endelig
svenskeren, baron Carl Cederstrom med sit
Bleriot monoplan.

Først og fremmest gjalt det om at få mo-
toren til at fungere - den skulle i hvert fald
kunne gå uafbrudt i de 30 minutter flyvetu-
ren ville vare, men lige så vigtigt var det, at
det lunefulde vejr artede sig vel. Flyvning i
blæsevejr var dengang umuligt; det skulle
være så vindstille, at tobaksrøg skulle kun-
ne blive hængende i luften! Bedste tid for
flyvningerne var forståeligt nok morgen- og
aftentimerne. Årsagen var, at maskinerne
var uden balanceklapper og næsten umuli-
ge at rette op, hvis et vindstød havde fået
vingen til at krænge.

Københavnerne vidste, hvad der fore-
stod, og vallartede til Kløvermarken - ja,
mange overnattede derude for ikke at gå
glip af det store øjeblik. Spændingen
blandt piloterne var også stor, så stor, at in-

-een turde forlade flyvepladsen et øjeblik af
frygt for, at en af de andre i et ubevogtet
øjeblik skulle starte og komme først over.
Svendsen, Nervø og Cederstrdm traf derfor
den indbyrdes aftale, at de ikke ville foreta-
ge noget startforsøg mellem kl. l0 og l8 -
så slap de for at gå og passe på hinanden!

D. 6. juli forsøgte Cederstrbm og Svend-
sen. Cederstrom startede kl. ca. 20.30 som
den første og strøg ud over Sundet, kort ef-
ter fulgte Svendsen, og begge forsvandt ud
over Øresund i retning mod Sverige. Efter
r'l kvarters forløb udløstes spændingen,
S . :.::.;;t iendte tilbage, og samtidig meld-
:. :;,::,.:.;:.. 3i Cr-derstrom var nødlandet
;a S1::---.::.

Umiddeibari eiii: deile lorsøg måtte tre
piloter give op. Thorup si1'rrede ned med
sin B.S.'s fra 70 meters højde - totallorlis.
Den 13. kæntrede Moltke med Ellehamme-
ren, og Cederstrom fik samme aften motor-
stop i 200 meters højde, hvilket resulterede
i et alvorligt landingsuheld, der foreløbig
satte ham ud af spillet.

Tilbage var nu kun Nervø og Svendsen.
Det stod klart, at afgørelsens dag måtte
komme meget snart. Den kom d. 17. juli
l9l0 - cigarrøgen gik lige til vejrs. Ved 03-
tiden om morgenen blev begge maskinerne
trukket ud i startposition. I samme øjeblik
kimede telefonerne til byens forskellige
avisredaktioner, for alle bladene havde en
mand på flyvepladsen: >Der startes til
sundflyvning,< lød meddelelsen nok en-
gang. Motorerne blev prøvet - Nervø's
ville ikke gå. Robert Svendsen fik sin igang
og lettede nogle minutter over 03, men ude
over sundet var vinden for hård, og han re-
turnerede til flyvepladsen. Nu var han
imidlertid fast besluttet på at flyve igen den

SundflWning 75 ir efter
- n\ed rqdios\,ret t7todelfly over Øresund
I anledning af 75-året for den
første flyvning over Øresund har
Mikael Seedorff markerer jubilæet
ved som den første dansker at
foretage en tilstræbt sundflyvning
med et modelfly.

\llkael c-r en åf vore mest
eria::.:.-'*=l:1..,.!.rs- - han var i
19-1- ::-::.-,-.:- :- -: -- :.- l'-. :-
kl;rben ,Tc::,--... - :-l----:.=: :..
sianen med ltii i-,!-. --.-:-_: :_1-
\likael siden slået si_e pa
radiostyring - og sund-flyer var
en radiostyret skalamodel af
baron Carl Cederstroms Bleriot
XI monoplan fra 1910, der i l9l0
gennemførte den anden
sundflyvning.
Mikael fortæller selv om
flyvningerne i l9l0 - og i 1985.

Den første sundflyvning,
anno 1910
I slutningen ai::;i 19ti9 irnnc-cles r-t kon-
sortium i Københar;. i\l::;_:;,.:.k \:-
rodrom<, en slags opvisnin.:s:---,-.::..:.
med tilskuerpladser forsyner med kral::g;
barrierer. Stedet var Kløvermarken, som
stadigr,æk eksisterer, idag udlagt som fri-
arealer med boldbaner lige over lor spritia-
brikkerne på .{mager. De lørste egentlige
flt\estævner be_e1'ndte her i ugen d. 27. de-
cember 1909 til d. 3. januar 1910, hvor tre
nersonligheder kappedes om at udføre de
ia:-s:e virkelige flwninger i Danmark, nem-
;;-: ilblnltarneren H. C. Christiansen med
de: :rarsk: \'oisin-biplan >Wampa<, århu_
siaier::. Knud Thorup med et Bleriot_mo_



gang - koste hvad det ville, hvis bare vin-
den ville lægge sig - og det gjorde den.

Iført sr'ømme\esi. fo:!e!3d: på :n nulig
landing i Øresund. s:a::;;. :.::. :,:i:. .:. :.-
me senere kl. w-C'2. :i:.:;:: -,.:;1'";,:1
østom og salte l<::.::- =---: l.l-::-.-, F::
Amager Stranire; i::-:.; =.-. :...g: :.::.s
vej i den l1'se no:g:r : :; ;a: rundrede me-
ters højde. og så iors\andr han. I kikkert
kunne man se ham p.rssere Saltholm og lan-
de på k.vsten lige nord lor Malmø kl. 04.36.

Endelig var det lykkedes. Sundflyvnin-
gen var gennemført, og bedriften blev tele-
foneret verden over ....!

D. 24. august l9l0 lykkedes det endvide-
re svenskeren baron Carl Cederstrom at
gennemføre nok en sundflyvning i sit Bleri-
ot XI monoplan, ligeledes fra Kløvermar-
ken med landing på Limhamnsfåltet.

(Kilde til ovenstående beskrivelse er John
Foltmann: >Dansk Flyvnings Historie<,
udg. 1936 af Det Kgl. Danske Aeronautiske
Selskab).

Sundflyvning 75 år efter

- 31. august 1985!
Det er klart, at der i historien om Robert
Svendsens og Carl Cederstrbms præstatio-
ner for 75 år siden lå en klar udfordring for
os modelflyvere - og strabadserne skuile
vise sig at blive sammenlignelige!

For dem, som ikke har prøvet det, lyder
det måske mærkeligt, men det er ikke nok,
at motoren kan køre uafbrudt i op mod 1%

time, og at flyet kan medføre det nødvendi-
ge brændstof, samt at vejret er passende.

Man kan jo ikke stå på den danske kyst og
styre flyet over til landing på den modsatte

side af Øresund, men må selv >være med<
hele turen. Det kræver, at man har en med-
hjælner. de: pr. bil kan transportere pilo-
:.:- ::::-,-.-.:: =:,: - ':":-. :: ::;r:::: :''.1:
-::.:1 r--:-:: ): -: :--: -:: '--- ).:l.i; l-

o:tr:ia.ls på svenskesiden til ai beridne t1p-
ningen. Alt dette vidste jeg intet om, jeg

anede faktisk intet om de besværligheder,
jeg ragede mig selv ind i, før det lykkedes.

Beslutningen om at forsøge en sundflyv-
ning med en model skyldtes for mit ved-
kommende en notits i vores blad, Modelfly-
ve Nyt nr. 6/84.lngeniør Håkan Lundborg
fra Sverige foreslog heri via fuldmægtig
Hans Kofoed, at danske modelflyvere skul-
le bygge en skalamodel af enten Voisin-bi-
planet eller Beriot-monoplanet, med det
formål at gentage sundflyvningskonkurren-
cen i jubilæumsåret.

Jeg havde i forrejen en {11 ed1g',ig. r:l-
lignenie nci:l .i:: :: C::.:.::::-. B-.::"':
XI. \le: ::: ;::!::a::_: aa goj: I ne:e;. sii
Granr X-E ringeprotil og med en planbe-

lasrning på lidt under 40 g,/dm' har den
særdeles godmodige flyveegenskaber ved
langsom realistisk skalaflyvning i området
40-100 km/t. Med en OS Max FS 90 motor
(15 cm3, 1,5 HK) er den flyvenem i stille
som i blæst, så jeg havde et godt grundlag
fra starten.

Vintervejret helt frem til maj umuliggjor-
de i det store og hele den slags prøveflyv-
ninger, jeg havde brug for - tidsflyvninger
under konstante vejr/temperaturforhold.
Det med temperaturen viste sig at spille en

afgørende rolle, som jeg skal vende tilbage
til-

De praktiske problemer
Det var vel naturligt at løse de praktiske
problemer først, herunder brændstoftan-
ken. Hvor stor skulle den være, og hvad
skulle den laves afl Jeg vidste fra tidligere,
at min tank på 300 ml gav mig en flyvetid
på omkring en halv time med t/a-Vz gas,

men fuld gas havde jeg aldrig prøvet i læn-
gere tid. Der er godt 3l km fl1rning, incl.
køreturen i bil fra Kløvermarken til Sundby
Sejlklub. Der er også et stykke at gå fra La-
gunens Sejlklub syd for Malmø til lan-
dingspladsen på Limhamnssletten. Og hvad
hvis r i blev stoppet af færdselspolitiet, eller
hvis båden, som jeg skulle være i og fjern-
styre flyet fra. ikke kunne starte eller gik i
stå midt ude pa Sundet?

Tanken måtte simpellhen væte størst
mulig. Jeg vaigte en t'lad tank på I liter, la-
vede en kerne af skum. L'eklædte den med
glasfiberarmeret polyester og hæidte, efter
at polyesteren var hærder. æi:r ned i skum-
met for at opløse det. Efier:-le:: udskylnin-
ger var dei stadig klæb:i,s: .i-:nrester til-
bage i tanken. For al :o:eii,e-re. a! resterne
i tanken skulle nå moloren, anbragte jeg tre
liltre mellem rank og motor, og gav mig så

til at vente på godt vejr. Det var nu i begyn-
delsen af juni måned.

Nu skete der noget >hinsidan<. Jeg fik
kontakt med Jan Hoverby fra MFK Viking
i L6ddek6pinge, som var ligeså ivrig efter
at udføre en sundflyvning som jeg. Vi blev
hurtigt enige om, at det nok ville blive van-

skeligt at gennemføre f1.'.'eforsøget på den

historis\: :=: : - 
-. 

- --. ;-=a. industriferien
:- .--: :.:::- :,.-: ---- ;-åred fOrløbe.

Første fllveforsøg
Min første flyvning med glasfibertanken
blev en fiasko. Efter 32 minutters forløb
gik motoren i stå. Det viste sig, at der kun
var en sjat brændstof tilbage i tanken af
den liter, jeg har de hældi pa inden flyvnin-
gen - den rar blevet utæt, oPløst af
brændstoffei. Det besynderlige var dog, at

der ingen afsætninger var i de tre filtre. Der
var heller ingen kompression i motoren!
Det viste sig, at indsugningsventilen havde
sat sig fast i styret i halvåben stilling og

måtte bankes forsigtigt ud.
Konklusionen ni3.::i \ær3. al der i tan-

ken var skc: :: :-':l:ijelse mellem epoxyen
o -: =: :.-.::.,-.- --. : :- : ::romethanblandingen,
r-1:. ::3:- ia: :-ici;æide: ai brændstoffet ved

oeroring med det varme topstykke ved ind-
sugningsventilen. Det siger sig selv, at jeg

opgav alt, der bare så meget som lugtede af
epoxy.....

D. 4. august ringede Jan: >Hej, Mikael,
vi flyver på lørdag d. 10, da bliver det fint
ve-jrl,, Je-E va: nre:ken heit eller halvt fær-
dig, men sagie. at vi kunne da prøve. Jan
ville flp e Cen kortere strækning fra Dragør
Strand. s1'd om Saltholm, hvorimod jeg

holdi iast red at ville flyve - så præcist

som muligt - den rute, som Robert Svend-

sen og Carl Cederstrom havde fulgt fra
Kløvermaiken nord om Saltholm'

Jeg fik i hast rigget en tank til af hvid-

fortsættes ncesre side

i::ill

Disse billeder stammer fra en avis, der trykte dem helt tilbage i 1910, hvor Robert Svendsen (tv.)
og Carl Cederstrdm (th.) i deres fly krydsede Sundet med lidt over en måneds mellemrum.
Dengang var flyvevejr ensbetydende med vindstille - se vandet!

i:.i
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blik. Vægten blev 320 gram - fire gange så

meget som glasfibertanken vejede! Det lo-
vede ikke godt. Dagen kom, jeg startede
uden at have prøvefløjet tanken. Ilotoren
gik i stå 20 meter over Kløvermarken og un-
derstellet blev kvæstet på min Bleriot. ak-
kurat som det skete lor Cederstrom's Ble-
riot for 75 år siden. Han må have vendt sig i
sin grav og smilet!

Jan kom over på en i11r etid på ialt 35 mi-
nutter - og der bredie sig det rygte, at jeg
var nødlandet pa Saltholm som Cederstrdm
d. 6. juli 1910.

Jeg indså nu. at der skulle trænes betyde-
lig mere seriøst på sagen, inden jeg ville
foretage næste forsøg. Jeg fik udstyret min
blik-tank med en skålformet sump bagtil,
hvori klunken frit kunne bevæge sig. Jeg

havde nemlig en id6 om, at hvis jeg nåede

så vidt på færden over Sunis:. a: -;:g trk
landkending, så r'ille -ieg iac: :iye: s:rge ior
det tilfælde. ar no:c:3.- g:k i siå. Jo højere
oppe ,ieg r:i.: '. æ:e . cies srørre ville chancen
r ære io: a: nå land i svæv uden motor. Un-
der denne opstigning ville de sidste brænd-
stolrester samle sig her, hvis der skulle blive
brændstofmangel.

RFK Slangerup stillede velvilligt deres
flyveplads til rådighed for de langtidsflyve-
forsøg, jeg skulle i gang med nu. Længste
flyvetid, jeg opnåede med min tank, var der
vokset til at rumme 1,2 liter brændstof
85,/15 med 290 nitromethan, blev på I time
og 58 minutter, når jeg kørte på halv gas.
Jeg havde under disse flyvninger erfaret,
hvad der selvfølgelig er logisk nok, at tem-
peraturen og flyvehøjden spiller en ekstrem
stor rolle for justeringen af motordroslen.
Forandring:n i remperaturen gjorde, at jeg
måtte æncire :::idga.skruen ca. en kvart
omdrejning tra den e;re dag ril den anden.
Jeg indså derfor, ar der rar nødvendigr
samme dag, sundflyvningen skulle fore_så,
at foretage en prøveflyvning umiddelbart
inden >afrejsen<. Jeg var nu klar til at
flyve.

Hjælp fra >>Fæle Orm<<
Vi var nået hen til den 20. august. Den24.
august l9l0 fløj Carl Cederstrom heldigt
over med sin Bleriot, og jeg satsede på den-
ne dag. Jeg var kommet under vejr med, at
i Sundby Sejlklub lå Danmarks hurtigste
traditionelle speedbåd, 5 meter lang, 1,5
meter bred, udstyret med en Evinrude på-
hængsmotor på ikke mindre end 235 HK.
Dens tophastighed er 140 km/t, hvilket
kunne bringe os over sundet på 14 min. i
havblik. Jeg tænkte med rædsel på at skulle
sejle (flyve) så hurtigt, men flk dog at vide,
at den også kunne sejle langsommere. Bå-
den, som lød navnet >Fæle Orm< sejles af
en afDanmarks kendteste tatovører, Svend
Kuggerig, Lille Strandstræde, som med det
samme var med på sagen. Harry Trudsøe,
som har det daglige opsyn med sejlklubben,
var min kontakt til Svend, og begge skylder
jeg megen tak.

Jeg vover den påstand, at de besværlig-
heder (det har selvfølgelig været sjovt alt-
sammen og kun for sjov), jeg har haft, har

været langt større end Robert Svendsens -
han havde >kun< sit fly og vejret at bekym-
re sig om. Jeg skulle desuden tænke på led-
sager-bil fra Kløvermarken til båden, hjæl-
per, officials her og i Sverige plus meget an-
det.

Tidligt måtte jeg opgive at få RC-folk til
at hjælpe mig. Alle var meget villige til at
hjælpe, men netop den dag, hvor vejret var
godt, og det har jo været sjældent i sommer

- ja, så kunne man ikke al den ene eller
den anden grund. Amager ligger jo også
langt væk - undtagen fra Amager - så
jeg besluttede at finde de folk, der skulle
bruges til jobbet her. Jeg fandt også ud af
at jeg kunne bruge min egen bil i stedet for
en med soltag. Jeg kunne sidde i bilens bag-
smæk, så kom jeg til at sidde bagvendt un-
der kørslen, men havde til gengæld fuld-
stændig frit udsyn og masser af plads til an-
tennen.

D. 24. august, Carl Cederstrdms dag, var
blæsende og regnfuld, så den måtte opgi-
ves. Torsdag d. 29. om aftenen var det stille
og nærmest havblik, men netop den aften
kunne jeg ikke finde Svend Kuggerig. Om
fredagen fik jeg fat i Svend i Lille Strand-
stræde, og vi aftalte at mødes næste dag
lørdag d. J/. om morgenen kl. 8.00 og se:^--- --q4:Cil C:..

Den store dag
Vejret var gråt og blæsende, ca. 6 m,/sek.
syd,/sydvest. Kl. 9 stilnede blæsten noget
af. Vi prøvede båden, jeg havde min sender
med. Båden hoppede og dansede i søen, og
det bragede h.ver gang vi ramte en bølge.
Svend rystede på hovedet: >Jeg kan sgu'
kun gøre 35 knob<. Dertil bemærkede jeg,
at det var mere end nok, jeg var henrykt
over at slippe for at fare afsted med 140
km,/t. Trods bumpene havde jeg ingen be-
svær med at bruge senderen.

Hjælperen, der skulle føre mig fra
startpladsen på Kløvermarken til bilens
bagsmæk (eg måtte jo se efter min model)
og derpå køre bilen til sejlklubbens områ-
de, biev Flemming Rubin Skov. Flemming
blev også udnævnt til ekspeditionens foto-
graf og bevidner af, at alt passerede som

Pa Kløvermarken d. 31. august i,985 kunne Mikael Seedorff samle sin Bleriot og gøre klar til start
'.ei triiddazsrid. Redningsvesten er nødvendigt udstyr for Sund-flyvere .....

Mandskabet /_l'rd rer'stre): S..erd Kuqzeriz lTotto-Stentl), br)d.fører - Svend Andersson, navigatør
og Mikael SeedorJl, piio:.
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Bddfører, navigatør og ikke mindst pilot kigger ængsteligt op efter Bleriot'en, der flyver rundt
over Sundby Sejlklubs marina, mens d'herrer kommer på plads i >>Fcele Orm<.

gik, som den skulle, ville flyet følge med op

- ellers rilie det tipstalle.
Tiden i baden gik meget, meget langsomt

- sådan følte jc'g det. Endelig dukkede
Saltholm op på si1'rbordsiden som en svag,
mørk stribe - vi r ar ixke engang nået halv-
vejen. Nogle gange gik ,ir-g lavt ned over
Flemmings båd, men mere clri-rtcde jeg mig
ikke til.

Klokken 12.35, efter godr en halv times
flyvning, kunne man skimte svenskek] sten.
Ti minutter senere begyndte jeg at stige
med flyet, til jeg var nået så højt, som jeg
mente var nødvendigt for at kunne svæve i
land ved et evt. motorstop.

Vi lagde til i Lagunen, bådmotoren blev
stoppet, og der opstod en øredøvende stil-
hed efter at 235 HK-uh-"-ret var bragt til
tavshed. Jeg kunne høie nin egen flymotor
spinde som en katiekiilinc. Dei var bare
pragtfuldt! Man går lra bacra,. ren ciirekte
op på Limhamnslåltet pa ce. : :rrn. Her
stod mine svenske olliciais. H"i.:- og irue,
og tog imod.

Landingen loreg:^::=:.' "-. ,:.-i5, fl)^/-
ningen harde .:leces ;agei nøjagtig 55 ml-
nulter. Ei check på tanken viste, at der end-
nu r ar omkring en halv liter brændstof til-
bage.

Vi hilste rundt, og traditionen tro blev
der budt på ø1, før vi kørte til mindestenen
for Robert Svendsens flyvning, som Håkan
var med til at tage initiativet til rejsningen
af i 1970.

E+rs- ,t l-:, -

.: ^r- --!r J !': \: _ _

forudsagt!
Ruten blev kørt igennem, og vi blev klar

over, at der ville blive problemer med at
holde flyet synligt hele vejen - der var tre
90 graders sving. nemlig lørste sving Raffi-
naderivej/Prags Bouiei ard. n:=s:e .i::g
Prags Boulevard .{::a;:: S::":.;.:_ :; -:-
delig Amager Srra;rdr:; S-.--::: S;..r..-:
Svingene medforte. a: -;_: :i--.: :;:_:: :;:
at bringe flyet i passende posirion. indenbi-
len svingede, og der airalies, ai Flemming
skulle sige >50 meter til sving til højre,/ven-
stre. (

På prøveturen aftalte vi endvidere for-
skellige nødlandingspladser, såfremt cykel-
stien på Amager Strandvej var >optaget(.

Vi skulle nu finde en navigatør, som kun-
ne lede os sikkert over sundet til sejlklub-
ben Lagunen. Det blev dansk-svenskeren
Svend Andersson - uden ham var vi ikke
nået så hurtigt frem. Vi kunne være tre
mand i >>Fæle Orm<, nemlig bådfører, na-
vigatw og pilot. Flemming skulle sørge for
at låse bilen og putte nøglen i min lomme.
så ville han ledsage os i sin egen baC fo::.
kunne fotogralere.

Fly- ledsager - l.:l - ::: - r:...i:iJl
var klar. Piloten harc+ ::: ...-::. ::: :.::-
verne var beg.vndi ai iLa:.:::: ;å :l-'<aiii.
Vinden havde lagt sig ril :a. : :- :ei.

Klokken var blevet 11.JO. J:_i :::,:::e iil
Håkan Lundborg og meldie ,,8-:::::':::
flyver om 20 minutter, forvenrer ankc=.:
Limhamnssletten kl. 13. Hvis jeg ikke e:
kommet inden 13.30, er jeg gået i Sunder.,,

Til lands, til vands, i luften ....
Bleriot'en blev samlet, og starten gik per-
fekt præcist kl. 12.00. Efter to runder over
pladsen kørte vi på aftalt måde, men på
Prags Boulevard var det nær gået galt.

Pludselig kom der nogle høje popler i vejen
for mit udsyn, og Bleriot'en forsvandt i et
par sekunder, men dukkede så op igen!
Over sejlklubben begyndte motoren at gå

ned i omdrejninger. men genvandt hurtigt
.:f: '. -::l::::.

,!. -: 3--': .- :: :i takkede
':ri*-.:r --- iejiig, omend

a:--j::::; ''ai slut!

:a:. --i : ::l: 3: : : --:=:æ.-. ::-; :i; :: : =.': -.;.
Jeg holdt mig i omkring ,i0 meiers højde,
og lor at være sikker på, at motoren stadig-
væk gik som den skulle, gav jeg fra tid til
anden kraftigt højderor - hvis motoren

--=_: .ir-;:; min kone Haldis og datter
-\nnika sror tak for deres ufattelige tålmo-
dighed igennem et halvt års strabadser .....
En særlig tak til vores gravhunc! Nicolai for
riloralsk støtte under lan gt i C s p rl r e l11'vnin-
gerne på RFK's fl1'rcplaC. : Si:r,:crup.-

Målet er ndet - Mikael og Bleriot'en mødes igen pe .frLtttt:.ti .,rrL,
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Hallo, hvad laver I ...
Så var der igen et Modelflyve Nyt i postkassen.

Man har ventet spændt på vidunderet, der er jo
et dejligt blad, men alligevel bliver jeg lidt skuf-
fet hver gang. Der er jo ingen af de dor ne model-
byggere, der gider skrive om, hiad de gar og la-
ver, og det er det, jeg mest ai alt ril læse om.
Men så må jeg jo gribe i eger barm og indrøm-
me, at jeg jo er lige så dor en. Det er et arbejde at
sætte sig til at skrire .... og hvad skal man nu
skrive om .... er der nogen. der gider høre om,
hvad jeg laver. o:r'.

Men det er =ndsyrligt, at der er en del, især

nybegl.ndere kunne måske få lidt af at læse om
de problemer ri andre har under bygningen af al-
le de forskellige vidundere, vi går og sysler med.

Der er nu ikke helt rigtigt, at ingen skriver. Vi
har jo hørt om Benny Juhlin's Lysander og nu
sidsi om Keld Gades Lightning, og det er spæn-
dende at læse om. Men der er vel ca. 1.800 al-
mindelige hobbypiloter, der er meget byggende
og meget eksperimenterende, som vi gerne vil
høre noget fra.

En af de ting, der vil kunne opnås ved flittige-
re brug afbladet på denne måde, er, at der auto-
matisk vil opstå en ret omfattende nærkontakt
til en del medlemmer, der ikke tidligere har
kendt hinandens eksistens. Det vil medføre tele-
fonsamtaler, besøg, hlppigere aftaler om at føl-
ges ad til forskellige stee\ ner, som man måske nu
undlader at :age til pga. udgllerne. Det vil blive
endnu sjovere at være modelflper.

Skulle du være bange for, at du laver for man-
ge stavefejl, så blæs på det. Det retter redaktø-
ren, og jeg vil tro, han pynter lidt, hvis det ikke
klinger rigtigt. Fat kuglepennen og lad os høre
lidt om alle jeres projekter, så vi kan få en snak.

Jeg har personligt haft meget glæde af at be-
søge og få besøg af modelflyvere, der på gen-
nemrejse lægger vejen forbi Parkvej 67 i Sørby-
magle ved Slagelse. Det kunne være med til at
fremme forsra:l.:: for en del af de problemer, vi
slas med hre- l- ::- ;::3 ;31;=:artan:skabsmø-
der. \tåske lur:-e =;:: 

--a;: :::::" . ii.i: :.-:.1:
i sredet for med ert man= s-3 =--.e:.

Ja, så er vi jo ved al rære t-rernine \æ, --_--*.
kerne, nemlig de ting jeg går og bygger t'or dda-r-
Det er ikke så få ting, jeg har igang, idet jeg er af
den utålmodige type, der ikke kan sidde stille
ved et projekt i længere tid. Jeg vil senere vende
tilbage og beskrive, hvordan arbejdet går med de
forskellige projekter - men her er hvad jeg er i
gang med lige nu:

stk. B.E. 2a byggesæt fra Tony Clark
stk. Zlin 525 Akrobat byggesæt
stk. Stephens Acro, Rtldel byggesæt
stk. Stineson Voyager jumbomodel, canadisk

byggesæt
7 stk. Laser 200, efter tegning
I stk. Tiger Moth 1:3, byggesæt Tony Clark
3 stk. Tiger Moth, efter C.A.P. tegning.

Som man kan se, er der jo nok at tale om.
Hvis nogen skulle undre sig over, at der er nogle
modeller, der optræder i større serier, så er det
noget om at sælge, så man får råd til at købe de
ting, man gerne vil have, uden at skulle skære i
lillemors kostpenge. Det er jo lige så let at skære
5 byggesæt som et.

Jeg vedlægger nogle billeder af de ting, jeg er
længst fremme med, og så vil jeg bestræbe mig
på at skrive lidt om de enkelte modeller senere.

\Ien er der en eller anden, der gider ringe og
.::i-\: :ller komme på besøg eller invitere til be-
r';- -:: r; ::3::: r:..:;::l a: :::3ngele noget.
k =-. =.-=.51:-. --'-==.- ---..., =:-'o.aiiL-
Ieniie a: ..ah :o€d :rli3 :j3 =.c::-=s;: ::.;=:_:
imellem.

Med venlig hilsen,

E. HJARBÆK
Parkvej 67, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 03-54 53 43 eft. 16.30

Som E. Hjørbæk skriver i sit
indlæg her på siden, så sker
der en utrolig masse ting ude
hos den store gruppe
modelflyvere, der aldrig eller
sjældent viser sig til
konkurrencer. Skriv til
Modelflyve Nyt og fortæL,
hvad du laver - send billeder
med af dine modeller (og evt.
dig selv).
Send til:

Modelflyve Nyt
Blomstervænget 2l
5610 Assens

Skalamodel af DC 9
Når man som jeg er blevet bidt af modelflyv-
ning, og man har fået læn at st).re et modelfly,
vil man ofte videre. Man vil gerne bygge noget,
som alle andre ikke har. For mig blev det et DC 9
fly med SAS-bemaling.

Hos Finn Sørensen's >Midtjysk Modelbyg<
fik jeg færten af, at han var igang med et DC 9-
2l fly. Men den gode Finn havde så meget andet
igang, at den stakkels DC 9 ikke blev færdig. Så
var det, jeg kom ind i billedet og købte det halv-
færdige skrog og vinger.

Kroppen er bygget af styropor skåle, som er li-
met på et skelet af krydsfiner, og vingerne er af
fineret styropor. Det var i 1981-82, jeg gik i
gang, og det var med en vis kildren i maven, jeg
begyndte at forestille mig, at jeg var pilot på et
SAS DC 9 fly ..... Modelfly, ganske vist, men al-
ligevel.

Det var meget spændende, om apparatet i det
hele taget kunne flyve. Flyet blev monteret med
to stk. 6,5 cm3 motorer, desværre med propel.
Dette ses dog ikke så meget, når motorerne er
startet, og i luften kan man slet ikke se det.

Modellen er 220 cm lang og har et vingefang
på 200 cm. Den er er ikke helt skalarigtig, idet
jeg var bange for at få for små vinger. Den er op-
rindelig bygget efter en model af plastic på ca. 20
cm længde og så bemalet nogenlunde efter SAS'
daværende mønster.
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Hver motor har en rank på ca. 200 ml, hvilket
giver en flyvetid på ca. Li mir. på en optank-
ning. Det er dog sjældeni, jeg i11er så længe ad
gangen, da det ikke er spaendende. nå: nodellen
skal til at flyve på 6n motor. Dei kan dog lade sig
gøre at få den til landing på en moror alene.

Min model har haft nogle skader, især i siar-
ten da jeg ikke var opmærksom på at have flyr e-

fart nok på til landingen. Den sidste skade mo-
dellen havde, var udelukkende min skyld. Jeg
ville prøve at lave et loop med flyet, og det gik
også godt to gange. Tredie gang gik det imidler-
tid galt - modellen gik i spin og ramte jorden
med et brag.

Modellen har en vægt på 6,5 kg uden brænd-
stof, og den har nok haft omkring 100 flyvetimer
indtil nu. Den er for nylig blevet malet op efier
SAS' nye mønster, som det kan ses af foro_s:a-
fiet.

Jeg skal lige fortælle, at da jeg lige rs;- ig-
gyndt at flyve med modellen, kom flSelederen
fra Herning Flyveplads kørende, og han k-unne
ikke forstå, hvad SAS dog fløj rundt efter ved
Herning Flyveplads. Det skal tilføjes, at vores
modelflyveplads ligger ved siden af den rigtige
flyveplads.

Hermed de bedste hilsner,

SIGURD HOLM
Ydunsvej 44, 7400 Herning

Tiltagende aktivitet
med lines$ring
på Midtsjælland
Her i området er der \ed a: =i.;::4::. -::: ---_::
mennesker med kommuner-. ;:.-:::::;eC a: -.-.a-i-
te Skovbo Linestyrin_eskiub. i å: :x ri t?er lidr
ekstra reklame for modelrlS:::9. :ler ri i som-
merferien var værter for 50 tsn. der kunne
blive >modelflyver for en dag< - er anange-
ment, der på linie med andre foreninger kunne
underholde skolebørn en dag i ferien. Dei blev
en god dag, hvor mange forældre og børn fik
smag for modelflyvning.

På billedet ser vi de tre modeltyper, der hoved-
sageligt bygges i interessegrupperne og ung-
domsskolen - til foråret skulle følgende model-
ler være at se i luftrummet over Midtsjælland:
12 stk. HR 46 begyndermodeller
7 stk. Diesella dieselcombatmodeller

14 stk. storstuntere

Prøv noget nyt:

Ga på
rekord-jagt !

Et noget overset område inden for
modelflyvesporten er
rekordjagten. Hvem kan fl1ve
hurtigst, længst, højest, osv?
Bjørn Krogh slår i denne artikel et
slag for at man forsøger at få
lavet nogle nye Rc-rekorder.

RC-sporien har mange facetter. En af de
mere uopdl':iede :rerhjemme er rekord-
fl1'rning. som - ,,;:o;or::onal pionertiden<
sidst i iresserne og l '3e_r-'nielsen af halv-
fjerdserne fik drisiige p:ioie: :il at flyve
længe - langt og hø.;t nec sp:cia1b1._egede

maskiner. Heldigris er cer :_s:: 'leg]ndt at
ske noget inden tbr denne specleile konkur-
rencetype - og det skal her lige slås fast, at
det at lave rekordforsøg og evr. slå rekor-
der er sjovt og spændende, og det er netop
det, der får mig til at starte en rekordkam-
pagne her i Modelflyve Nyt,

Unionens rekordsekretær Richard Møl-
ler-Nielsen prøvede lor et par år siden at
lokke rekordjægerne frem med en artikel
her i bladet, hvor der blev vist et skema
:::i de gældenCe danske og nordiske re-
i:-'::-:. :::::: :- :,-:.:--13 ::b::!\::, hvOr dgr
:kk=;-:::;-:: .-.--i:L l:r-1lder. I julen

-9:-1 :.:-,:::-:: --3 =-rg :c: ai lave rekord-
Pi. .:: ;å n.mmest mulige måde at slå så

mange RC-rekorder som muligt i 1985.

Selvfølgelig mest fordi jeg syntes, det var
sjovt og spændende for mig selv.

Skemaet blev gennemgået og forsynet
med krydser, der hvor jeg mente, chancer-
ne var størst:
1. Varighed motormodel (1 t. 37 min. 17

sek.)
2. Varighed sømodel (42 min. 20 sek.)
3. Distance sømodel (9200 m)

fortsættes næste side

Riørn Kroeh med sin Rc':i: Parat<, der satte
lo rekordir a,/. -'-'. --:.::-..'.

Arbejdet med at gøre linestyringssporten mere
udbredt også i ungdomsskolerne kan nok kun
gøres lokalt. I min egenskab af kontaktmand for
ungdomsskolerne og som vejleder af folk, der
ønsker at starte modelbyggehold, må jeg medde-
le. at der i år ikke har været mange henvendel-
ser. Nogle stykker er det dog blevet til, og enkel-
te skoler er godt i gang.

Ungdomsskolerne kan sagtens bruges som
samlingspunkt for linestyrede aktiviteter - brug
dem - instruktøren er måske dig!

FRITS STEFFENSEN
Ungdomsskolekontakt

Tlf. 03-62 68 3?
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: '. -.::.3c el-motormodel (ingen note-
:.:-: I

j. Dr.tance el-motormodel (ingen notering)
i løbet al en lille uge blev der tegnet og

J)gget en model i balsa beklædt med plast-
iilm (vingen blev dog lundet på loftet, en
skræntvinge fra 1973, profil Jens Grønbech
special). Hovedmål: vægt tom 1.650 gram.
Spændvidde: 205 cm. Længde: I l0 cm.
-{reai ialt: 49,4 dm'. Planbelastning: tom
33.,1 g/dmr. Tankindhold: I liter (aflang
piastllaske med klunk). \lotoren var en
standard OS FS 40 firtakter som ved varig-
hedsfl;-r'ningen den 13ll-85 blev forsynet
med et varmeskjold for at mindske kølin-
ien (ca. 20fo nrtro i brændstoffet var også
rcdrendigt). På trods af 10-13" kulde lyk-
ieces det at flyve I time 48 min. 50 sek.,
:.'-:-\r-: er rimeligt, da motoren min. måtte
...-:r- :, i:alv gas lor at holde røret varmt

:l:ll-'n forsl,net
-- : -

-1 --.. ' -.---_:i-.: _g:-:- :_

:;:::-nd ci. J 6 sta:--+:: =:.::_.::_ :: =: ::-.;=: tra vandet, og meci s:o- :e-;: =:
\FK'ere blev den fløjet ud ad landevejen iil
sit lorud bestemte landingssted 21,3 km
ude. Det var meningen samtidig at sætte
rari_qhedsrekord, men da motoren var stil-

Bjørn Krogh's
rekordmodel er stykket
sammen af en gammel
svævemodel-vinge, en ny
krop - og til vand"fly-
rekorderne - et par
færdigkøbte plast-
ponloner.

let lidt for magert, måtte den landes før 42
min. og 50 sek. var nået. Efter installering
af en servo til justering af blandingsforhol-
det via nåleskruen, blev der 22/8 sat varig-
hedsrekord med noteringen I time 48 min.
34 sek. uden særlige problemer.

Da aftenen var ung endnu og rekordhol-
det på plads, og min el-motormodel >Pa-
rat< fra Robbe bygget 1979 var med i bilen,
kunne vi jo lige så godt sætte nogle el-re-
korder.

Det blev til:
l. Varighed 6 min. 48 sek. (motoren skal

køre min. 9890 af flyvetiden)
2. Distance 1.000 meter (landingspunktet

var anmeldt nogle dage før).
Total: 5 godkendte rekorder sat i 1985 -med tilhørende line KDA-diplomer.
Kig nu skemaet godt igennem, og du vil

stadig kunne se noteringer, hvor du spon-
tant vil udbryde: >Det må kunne gøres bed-
rel< (måske ikke umiddelbart varighed for
::roiorllr'. som bler, lorbedret i maj af Finn
I '.- -.,.:. :- 6 :::;: I nir. 23 -sek. - det

F::=-.r-': :: ::!.-:-:r:=" ::= -------::a- :-:
_eå igang msc :--::r:-=:;-i:-.;- :- :.- :- _',-

hele vinteren ril rad;gh<i. hr,s c; a-..€:ii:
elsker at flyve i frosrvejr.

Maxi Baruai
Linestyret
diesel-combat model

Jørgen Aagaard har konstrueret
en spændende combatmodel til
2,5 cm3 motor, som nok i den
kommende tid skal gøre sig
gældende i dieselcombat.
Jørgen fortæller her om modellen,
som Henning Forbech har tegnet.

Med en model, hvor tanken er sprunget
læk, tyngdepunktet for langt tilbage og en
motor, der kører ustabilt, lykkedes det mig
med hjælp fra Steff (Fritz Steffensen, red.)
at afprøve Maxi Banzai - en forstørrelse
af Lars Therkelsens Mini Banzai. På trods
af modellens mangler fløj den fantastisk -
set i forhold til de modeller jeg normalt
bygger.

Jeg skal - ligesom alle andre - elegant
springe hen over modellens opbygning.
Dog skal der lige siges lidt om de få unor-
male detaljer ved modellen.

Trekantsforstærkningerne, hvor krop og
lorkant mødes, sættes i med årerne på
rr'ærs, for at de kan følge midterribbens
profil, men så kan de jo ikke rigtigt holde
til noget. Derfor skal der mellem de to tre-
kanter i indervingen sættes en trekant af l0
mm balsa med årerne den rigtige vej. Bag-
kanten skal vrides (bøjes) i form ved hjælp
af enten damp eller vand. Til forkant kan
bruges den samme slags som til HR 46 byg-
gesættene, og disse forkanter kan købes
hos Leif O. Mortensen Hobby. Beklædnin-
gen skal helst være mylar.

R.:.::n ai modellen er nogenlunde nor-
::-.- :_: .^llle ;kke rolde nogen store pro-
:.:::::. E--::: :r,å du godt ringe til mig, el-

^:: ;'- <a:l -æs: B:nn1-'s kæmpeserie om
combai i \lodeitlpe \1t nr. 2, 3 og 4/83.

Jørgen Aagaard's Maxi Ban;ai ser pa billedet
ud til at være malet i camouflage-faner.
>>Smart<<, tænker man, >sd opdager
modstanderen ham Jørst, når han har snuppet
et stykke sf serpentinen ....!<
Nærmere eftersyn viser dog, at det bare er
Iysets spil i plastbeklædningen, der giver
indtryk of camouflagebemaling .....

;i-*{

I

, i .r,,ii,3i

Danske og nordiske rekorder .for RC-tnodeller

!åriched [)i\unrc
i ret linie

Dislan(e
i luklel brne

llclr-

! ,tr. '-

lrrn Ra\trru\!en
6 t.02 nln. :l lcl

I9l5 t985

6 I 0l o)ilr. 2l .ck

l
50,3 km
l/8 1984

50,1 tn
l/t l9li

1530 m

\: il. -:(\)

Ole Harder Orla Abildgaard (N)
195,15 km/t 9?,0 km
2S/5 t975 29/7 1912

261.81 km/t 97,0 km
1975 29/1 t912

Pre*i \.'::- - \
16,8 im

It/6 1978

I6,8 km
l8/6 I9r-N

Paul N{un\bers (N}
80,290 tn)
l7l5 t93a)

80,290 lnr
I7l5 1930

Bjorn Krosh
I 000 rir

2218 r985

I fl10 nr

22l8 1985

i: . \..:i
lar.o i-

I 966

?0 rm
t974

t -1(

I t :i !f,r l9 iel
I7,5 l9R0

Biø.n Krosh

l218 1985

6 min. 18 \ek.
IiE r985
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Overstående tegning af alle dimserne til >Dimple< er nedfotograferet, så dimserne er gengivet i ls størrelse

DDimple< daruk mester 1985
Jørgen Korsgøørds nyeste wakefieldmodel

I stedet for at skrive side op og
side ned om forskellige dimser,
som indgår i en moderne
wakefieldmodel, har Jørgen
Korsgaard valgt at lave tegning til
sin nyeste model, der fornylig
vandt Danmarksmesterskabet.
Jørgen har også skrevet ordene.

>Dimple< er en udvikling af min model fra
1982 med en let ændret opbl'gning og en til-
bagevenden til det fremragende Køsier 66-
profil. Iøvrigt er modeliens dimensioner,
hvad man kunne kalde standard, og propel-
len er en Schwartzbach vredet 600 mm dia-
meter med en nominel stigning på 720 mm.
Bladbredden er sat ned til 48 mm, og pro-
peltipperne bredere og skråt afskåret.

Modellens opbygning indeholder ikke
nogen særlig vanskelige detaljer og skulle i
udstrakt grad fremgå af de to tegningssider.
Det er dog værd at bemærke, at kurveklap-
pen har tre stillinger og haleplanet to for at
opnå en bedre kontrol og udnyttelse af mo-
torens ))power-burst< - altså starten af
motorens udløb, hvor kræfterne er særlig
store.

Man skal inden trimningen påbegyndes
give propellen ca. 3 graders sidetræk og 0

graders nedadtræk. Derefter foregår trim-
ningen således: Først gives 75 omdrejninger
med kurveklappen i midterstilling og hale-
planet i glidestilling. Stiger modellen derved
stille og roligt op til højre, går man r.idere
til 150 omdrejninger. Glidet med højreror
reguleres med klappen og ved at justere
)hatten( på DTJinen ved haleplanet.

Stiger modellen perfekt med de 150 om-
drejninger, går man over til fuldt optræk

- altså efter ca. to trimstarter! Kurveklap-
pen sættes nu på til venstreror i 3 sek. og
tailplane-settingen til 4 sekunder - hale-

planets bagkant flyttes ca. 3 mm nedad. Nu
skulle modellen efter et jær'nl hårdt kast
stige lodret op rnei en :l3g3: srag højreten-
dens og e::e: -1-i seiunce: - som lølge af
kuneklappens og haleplanets ændrede stil-
ling - fortsætte med at stige til højre lr/z
til 2 omgange. Propelstoppet udløser kur-
veklappens sidste stilling - lidt højreror
for at få modellen til at glide stabilt i højre-
kurver. Iøvrigt er det ganske små ændrin-
ger på kurveklappens stillinger, der skal til

- de ligger alle inden for l-2 mm. n

- Hvor kenge
skal man flyve
med elastik-
modeller, før
man får lov til
ot flyve med
radiostyring?

.:-'.-1>r -'V
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British Aerospace Hawk:
Et fan-tastisk projekt .....
I Viborg RC Klub mangler der
ikke ideer til spændende projekter

- og som ikke mindsr der;e blads
leesere vil vide bliver mange af de
spændende projekter også ført ud
i livet.
I det følgende drejer det sig om en
skalamodel af British Aerospace
Harvk. Ole Jorgensen har bygget
og fløjet - Lars Pi::gaa:: ia: sai
sig til skrivemaskiner: ;..: ":delagtiggøre andre i Ole's
erfaringer.

Når de engelske Red Arrows med mellem-
rum gæster vore hjemlige flyveopvisninger
med deres brandrøde flyvemaskiner, drøm-

mer drenge i alle aldre om at bygge en mo-
del af netop disse små, frække Ha*'k ma-
skiner.

Lengere enC ril en pias::krnocel kommer
ce i-ies:: a: i;Ernnene ikke. men ior Ole
Jørgensen i Viborg RC Klub var en sådan
støvsamler på reolen ikke nok. Modellen
skulle i luften og flyve realistisk. Mindre
kunne ikke gøre det.

Det mest nærliggende ville jo så være at
købe et af de allerede markedsførte bygge-
rr:i :_-; j ;i:.:tr::kron. men da de ikke hav-

ier kor.'eei:E ::-:-: :: : : ::::
Vi, der kendei O.: --L-r-i;:_i::. t.;: .i.r.;

spor forbavsede. da na;. e:. :a_: :.r-a-::. a:
projektet nu var kørende efrer en tegning i
)et al de engelske biade<, nemlig i tids-

Her er Hawk'en i sit relle element - kun
Iyden aJslører, at del er en model .....

skriftet Radio Control Models & Electro-
nics, der i januar 1983 bragte byggebeskriv-
else og flyvevejledning til en sød, lille BAe
Hawk. Tegninger i fuld størrelse kunne
jævnfør dette blads sædvanlige praksis kø-
bes ved indbetaling af et gebyr på 7,2 pund.

>En sådan bestilling klarer du nemt,(
fortæller Ole, >ved at udfylde en bestil-
lingsseddel i bladet, købe en international
check på beløbet i din lokale bank og frem-
sende det hele til bladet i et almindeligt
brev. De fleste banker påtager sig også ger-
ne at udfylde og afsende din bestilling, men
for denne hjælp kommer du nemt til at be-
tale 50-75 kroner ud over det almindelige
gebyr på 20 kroner for checken.<

Tegningerne er sædvanligvis i almindelig
lystrykkvalitet, og alle mål er normalt an-
givet i tommer. Er du ikke fortrolig med
disse, kan du med fordel låne den svenske
>Nya radioflyg Handboken< på bibliote-
ket, hvori der på en af de sidste sider er en

tabel til omsætning mellem centimeter og
diverse tommesystemer.

En lille model .....
Som antl'der tidligere, er der tale om en lille
model på kun I 17 cm i spændvidde.
Treekkrafien leveres af en fan drevet af en

6,5 cm3 motor, der skal yde mindst 17.500
omdrejninger i minuttet. Flyet startes fra
en dolly (startvogn), for dels at spare vægt,
og dels at bevare fuldskalaflyets kunstflyv-
ningsegenskaber. Montering af optrække-
ligt understel må af vægtmæssige årsager
frarådes.

Faktisk er modellen ikke for piloter med
>forstærkersyge(, men kan du derimod un-
:::'.:rs i brg,rearbejdet selv opfinde et par
. 
= 

:: :;.::::..::. bi:r er merarbejdet rigeligt
...i.-.-:: : :o:n al krik flirning.

Tegningrmarerialet er righoldigt og inde-
irotOe-r atl opiysninger til selvbygning af
fly, fan og dolly, ligesom vingen valgfrit
kan bygges af skum eller med ribber. Har
man ikke mod på fan-bygningen, har fir-
maet Micro Mold sat denne i produktion,
og sælger den for ca. 350 kroner. Bygge-
beskrivelsen følger ikke med tegningen, så
her skal man enten have fat i bladet eller
bestille fotokopier af de ønskede sider fra
forlaget.

Efter moden overvejelse valgte Ole Jør-
gensen at bygge med skumvinge, indkøbe
den færdige fan gennem Avionic, samt at
anskaffe sig en speciel fan-motor af mær-
ket 0546 FDF/ABC lorsvnet med et
Graupner resonansrør.

Byggearbejdet
Såvel balsa som >skum<< blev udvalgt med
omhu og brevr'ægt. Alle er jo nok bekendt

-\[otoren kører. Forsigtigt justerer Ole
Jørgersen ndleskruen, før låget lukkes.
Alle -fotos: Lars Pilegaard.
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Første byggetrin på kroppen. Herfra bygges
videre med næse og bagkrop.

med, at det i øjeblikket, hvor Solarbo ikke
er repræsenteret på markedet, er svært at
skafle sig virkelig let balsa, men at fugt- og
lagringsforhold kan betyde endog store
vægtforskelle på skum, tænker nok de fær-
reste over. Faktisk kan Cer lor kornmende
>skumprojekter.< be:a'' s:,: a', -::i;:; t_:
langtidslagre råma:e:ia-:: : ;: :r::-:. :...:
lignende.

Vingeopbr gninge : -l.', :: : r r: r:-=:=:g
til problemer. men kroppen er lidi ud over
det sædvanlige. ider hele i-ansysremet skal
laves af 0,4 mm krydsfiner.

Af vægthensyn valgte Ole at lime krop-
pen sammen med cyanolim, samt at erstatte
de viste 3 mm krydsfinersspanter med span-
ter af balsa belagt med 0,4 mm krydsfiner.
Selve bygningen startes med midtersektio-
nen, hvorefter hale- og næseskelettet byg-
ges på. Fanrøret rulles af krydsfineren og
lægges inden i spanterne, og bemærk her,
at luftindtagene skalamæssigt er alt for sto-
re, men til gengæld er der så ikke noget eks-
tra hul i bunden.

Denne konstruktionsmåde girer er mege'.

rent )airflow(< uden turbulens ind ril turbi-
nen, således at hele turbinefladen >>mades<

med et ensartet, jævnt tryk, og netop der-
for virker MM-fan'en så godt i dette fly,
selv om kendere ellers betegner den som
værende en af markedets svagesre. En stor
del af et fanflys succes afhænger nemlig ik-
ke af de brutale hestekræfter, men af luf-
tens frie passage til og fra fan'en.

Når fanrøret er placeret, monteres diver-
se træ i kroppen med kabler, og yderbe-
klædningen bygges herefter på. Da kabel-
trækkene skal sno sig en del fra servoernes
placering i modeilens næse til halesektio-
nen, er det meget vigtigt, at der anvendes
kabler af bedste kvalitet uden slør.

Flyets næse fremstilles af en balsaklods

og kabinetaget vacuumformes over en ud-
skåret træblok af lexan eller lignende.

Alt træværk dopes og beklædes med pa-
pir, som med fordel kan limes på med ta-
petklister, da dette ikke strammer så hårdt
som dope, og derfor heller ikke så let giver
skævheder. Modellen males udvendigt med
et tyndt lag maling, og af vægthensyn har
Ole sparet grundmalingen af vingerne. Fan-
tøret er indvendigt behandlet med dope og
fortyndet epoxy, som er poleret helt glat al
hensyn til luftens strømninger.

Radiogrejet med de fire servoer og tan-
ken er af balancehensyn monteret meget
langt fremme i modellen, og tanken forbin-
des til motoren med aluminiumsrør, hvor-
ved tryktabet nedsættes så meget, at den
lange sugelængde ikke virker generende un-
der flyvningen.

Den samlede vægt er nu, hvor modellen
er flyveklar, på 2.850 gram.

Startvognen blev lavet som'vist på teg-
ningerne. Også her gælder det om at holde
vægten og hjulenes rullemodstand nede, så

flyets acceleration ikke hindres. Det er vig-
tigt, at forhjulet stives godt af, da det
mindste slør i forbindelse med ujævnheder
i banen ellers resulterer i, at vognen kom-
mer ud af kurs og i værste fald kaster mo-
dellen af. Modellen kan iøvrigt kun holde
balancen på vognen, når tanken er fyldt, så

det betaler sig at medbringe en stump tæp-
pe til at lægge flyet på mellem flyvningerne.

Alt i alt er byggearbejdet ikke så vanske-
ligt, når blot man har en smule erfaring i at
bl.gge efter tegning. Den samlede byggepris
::-=: :.:, l-: :: l: --: l'. ::.::;;: :ti.: ::::.'r l:
:: :-._--.-:--; :-.:;:':..-.-::. -:- ...-..
::::: i-;::: ::- _::.::.i,=- ::-::--:.

Flyrning med BAe Hawk
Under motorstarten fjernes et dæksel over
maskinrummet, og med en omviklet læder-

Start - -\Ian kon !i.4e se startvognen, der
sladig lriller uncier rodellen.

rem rykkes maskinen i ,ian; ned sædvan-
ligvis kun 6t ryk - det e; s..n ai starte en

motorplæneklipper. Ole beri:::: sig af et

OS-8 gløderør, og der ta:!-! rned en

brændstofblanding r:-lec -i:-: :-::romethan
o9200/o amerikansk o1::. B:u_::n al ameri-
kansk olie skal ses som en iirsforsikring,
der sikrer smøring under manøvrer, hvor
motoren momentvis kører for magert. No-
get der ellers kan være katastrofalt, når
omdrejningstallet under medløb ved f.eks:
dyk nærmer sig de 25.000 (omdrejningstal-
let på jorden er 20.500 omdr./min.). Kølin-
gen er derimod ikke noget problem. Moto-
ren kan umiddelbart efter landing berøres.

Selve starten er helt ukritisk. Startlæng-
den er n-.i. ::'.:: ::::--:.: .: :igtigt tilkørt,
.r:: : :: .: :-:-..,---::-:;: (.rrlsifl)]/ningsflY.
l.:- :.;;:: ':.i om nødrendigheden af as-

:a-ibaner iil tan-fly gælder ikke her, og mo-
dellen har ingen >F-16 komplekser< med
indsugning af græs og småsten, men selv-

fortsættes næste side

Lædersnøren er viklet omkring spinneren. Et hurti?t ril. 517 ,,;,

|..

::l:..::t. t:l:rlr,,tl:]:i.

,,,%e*. 
l

\
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Ole Jørgensen har lagt Hawk'en på en dyne
-for at beskytte den mod snovs. Til højre
kroppen med fan-røret monteret.

følgelig skal der ikke ligge klude og rester
fra køkkenruller etc. i umiddelbar nærhed
af fll'e!. Reiningss:abiliieren er forbavsende
god, og der kan iini iorerages de nødvendi-
ge kursændringer med siderorer.

Ujævnheder i banen hai r; lai gange ka-
stet maskinen af dolll'en. når il1 e: er kom-
met op i fart, men der er blor skøjiei ridere
og har lavet en )mavestart<, så kom ikke
og sig, at MM-fan'en mangler trækkraft.

Fllvningen bliver nu, hvor modellen har
\,æret i luften 40-45 gange, mere og mere
imponerenCe. -{lle manøvrer fra Red Ar-
rOnS Op',:S:-.:.i:::: _:;::i:lfOteS elegant.
ligesom ma-ri--;:: i.:--. :.-. .; ::.::.- .:.:. :::.
normalt ikke rises - :.:r: . ::.:-. ::::: : :. t-
nalflyet ikke er godkendl i:l- S.a :=-: -r^r,:
for fristelsen ved et skalastævne - de: 

=-ver minuspoints, hvis dommerne kan deres
bestilling.

Selve styringen gennem manøvrerne er
også helt ukritisk, da der jo ikke er nogen
påvirkning fra en propelstrøm, som det
kendes fra de kraftige kun:ll1nningsmo-
deller, og kun hvis gashånci::g:: hu_eges

brutalt fra tomgang til luld ga_r. .:. :: -:i:e
venstretip på planerne. Også ia::.:::l er
uden problemer, blot man :..:_:;: :.-: :;r
lang, flad anfllvning, da fa:i:: ;--::s :.irer
for stor. Kun bliver man sLa= :--_.i -:: hr.er
gang overrasket o\er 3: :.':;:_-:::=:. :or;-
sætte med at kore. r.;:: :i-.:: _.i:a: . _::=.-
set.

Publikumsmæssigt er maskinen dei s:o;e
trækplaster, men desværre er støjniveauet i
overkanten nabomæssigt set. 102 dB på 1

meters afstand, og mærkeligt nok med den
højeste måling på flyets højre side, men det
skyldes måske vibrarioner i det indbyggede
gastræk.

lvled det høje omdrejningstal er det iøv-
rigt vigtigt, at fan'en er afbalanceret yderst
ro_iagtigt. og her er det en fordel at råde
or:: :.:is. det store udstyr fra Kavan. Det
kosi:: sei.,ioleelig, men vil nok med fordel
k:.rnle -:::irres af alle klubben, som så kan

overveje at hjemkøbe et fælleseksemplar
over klubkassen.

Som sagt har maskinen i skrivende stund
uden uheld rundet de 45 flyvninger, som
:r er har varet fra 6% til l0 minutter alt af-
:ræng:_e a; Oles venstre tommelfinger. Kun
dn gang \ ar Cer nær gået galt, nemlig ved en
opvisning i dei nordjyske, hvor startbanen
ender i en bred og randlyldt grøft. Grøften
var ikke på nogen måde markeret eller om-
talt over lor Ole, så han så sig pludselig i
besiddelse af en hjemmebygget dykpumpe.
Flyet tog heldigvis ikke anden skade end at
næseklodsen svulmede lidt op, og sammen-
holdt med, at der efter en flyvedag kun sid-
der lidt olie foroven i den bagerste del al
fanrøret, bruger den lykkelige ejer kun rin-
ge tid på den daglige vedligeholdelse.

Til elektrofly-træf
For fjerde gang er der blevet
afholdt elektrofly-træf ved Ringe
på Fyn. I år afspejlede den
stigende interesse for
elektroflyvningen sig i en 3390
stigning i deltagerantallet
sammenlignet med sidste år.
At dette kun dækker over, at der
i år var fire deltagere, hvor der
sidste år var tre, rokker ikke ved
elektro-entusiasternes
overbevisning om, at elektro-
flyvning er fremtidens RC-hobby!
Modelflyve Nyts faste elektro-
medarbejder, Bertel Tangø,
fortæller fra træffet.

I weekenden lørdag d.3 I . august og søndag
d. l. september svang de lydløse modeller
sig i den fynske luft (weekend'en før havde
man måttet aflyse, da marken ikke var hø-
stet).

Den faste stok af aktive piloter fra sidste
år (Niels Roskjær, Finn Frederiksen og un-
dertegnede) var blevet fotøget med 6n: Bo
\\'inding fra Svendborg. Desuden mødte
Flemming Hansen fra Fåborg Modelflyve-
klub op som særdeles interesseret observa-
tør. Fåborg Modelflyveklub har så store
støjproblemer, at man har måttet foretage
store indskrænkninger i antallet af flyveda-
ge. Elektroflyvning må være oplagt sådan
et sted!

Vejrudsigterne var som sædvanligt ikke
for gode, navnlig ikke om søndagen, hvor-
for vi mest satsede på lørdagen, hvor der
blev fløjet fra kl. 14 til ca. 19.30. Vi fire pi-
lo:er boltrede os i lufthavet og derudover
;3: :;: - - eg havde nær sagt adskillige -
--.:::::;::;::. :r..:ai :-tere rar kommet fra
::: -';si=. \'-iecegærligheden var stor, og
llra:islnåI var der nok af, ikke mindst ved-
;ørende nickel-cadmium batteriet, elektro-
t'llr,ningens grundbestanddel nummer 6t.
Men selve flyvningen tiltrak sig naturligvis
også opmærksomhed, hvilket der jo ikke er
noget at sige til.

Ja, jeg mener, at selvom det jo efterhån-
den ikke er nogen nyhed, kan man godt
blive imponeret over en elektro-svæver,
som med en ganske almindelig prisbillig
gearmotor og et 8- eller 10-cellet batteri og
en vægt på ca. 1.700-1.800 gram ved hjælp
af en 35 cm klappropel trækker sig op i 100
meters højde i løbet af godt og vel et minut.
Termik følger, fl1r'ning 30 minutter!

Modellerne
For at blive el øjeblik ved svæverne, blev
der fløjer med lølgende modeller: Robbe
Edelrieiss (Finn), som er forsynet med l0
celler. l-biader klappropel og EF-76 3-G
(Ro'o'oe moror). Desuden havde hver af os

"sainle,, en \losquito, 6n med Graupner-
i:ro:or og io med Robbe-motorer.

\iels mødte med en modificeret udgave



nge

en High Fly, nu Ultra Fly fra.Graupner.
Den'havde 8 celler og 2-bladet klappropel.

Jeg selv forsøgte mig med direkte træk
på en mindre svæver (180 cm vingefang) i
den lettere vægtklasse, knap 1.300 gram.
Motoren er en EF-76 og den har klappro-
pel: En overskårer I x.1. sorc red :-'æl; a:
et mellemstl kke var :ilea. se: 

=. -.: -' :ir i.:.--
på 3,2 mm. Sådan en klap;:c;e- ai::<:: ;å
motorakslen kan i højesre gr-ad a.nbeiales.
hvis man ellers kan lave den nøjagtigt nok.
Jeg er stort set kommet ud over problemet
med bøjede motoraksler, fordi man en
gang imellem ikke kan undgå at lande på
propeltippen. Konstruktionen af en sådan
klappropel er ganske enkel:

Der er brugt et mellemstykke samt spin-
neren fra Robbes klappropelsæt. Mellem-
stykket er ved hjælp af et messingrør tilpas-
set motorakslens 3,2 mm (hullet er på 4
mm). Propellen (Kavan) er skåret midt over
og tilpasset mellemstykkets firkantede ud-
skæringer. Propellens to blade kan daske
frit frem og tilbage, men det spiller ingen
rolle, idet centrifugalkrafien holder dem på
plads, og frem og bakgear er Iige godt. Det
må tilrådes at måle (og veje) hver propel-
halvdel, så de bliver nøjagtigr lige store af
hensyn til balancen, så man undgår vibra-
tioner.

Bo fløj med en hjemmekonstrukrion. der
havde Mabuchi motor med Olympus gear

2,3:l (tandrem). Propellen var en lOxJ
overskåret klappropel, som passer fint ril
den nævnte gearing. Modellen har et vinge-
fang på knap 2 meter og den vejer ca. 1.700
gram. Den fløj fint og fuldstændig lydløst,
idet selv den svage fløjten fra gearet, som er
karakteristisk for de almindelige gearmoto-
rer med tandhjul, var borte takket være
drivremmen.

Et par ord om min egen Mosquito, som
jeg i dagens anledning havde forsynet med
en trebladet klappropel. En sådan har vi
før eksperimenteret med, men ikke fundet
velegnet, fordi den ikke trak bedre end den
tobladede. snarere en srnule ringere. anta-

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

:-:-:=: J,r,;: : 
=:- :3: :--:Lai3:3 --::::-:{:-

S:AIC.
\Ien dennegang lykkedes det, hvilket vi

undrede os en del over, indtil vi kom i tan-
ker om, at modellen er forsynet med en
Robbe gearmotor med gearing 3,3:1, hvor
der før har været tale om en 3:l motor. Et
typisk eksempel på, hvor lidt der skal til for
at tingene kan lykkes.

Kunstflyvningsmodel
Finn havde bygget en Robbe Rondo, og
den skulle prøves om søndagen. Rondo'en
er en kunstflyvningsmodel med >fuldt hus<
og ikke helt let at flyve, hvilket snart skulle
vise sig. Da der var tegn til, at det ville blæ-
se op. iog vi ret tidligt til flyvepladsen. Bat-
terierne var opladede (8 celier, seriefor-
bundne. Motorkontrollen gav to mulighe-
der: fuld fart frem eller stop), og dyret blev
sendt afsted med Niels ved senderen. Far-
ten var god, men det kneb med højdevin-
dingen. En kraftigere motor blev monteret.
og nu steg modellen som en rake:. :-:::.
jeg nær sagt.

\Ien ak. efter halvandet n:---:: -::=:::::

de: bagerste leje på moio:e: =::-=::-. :g så

var dei bal forbi. Eri:; ;: =-,':..: blev
monterel. k:ai:ig::: er.: ::--- :.-:s:e. men
svagere end den. ce: :=:c:i salTlmen.

Højdevindingen var nu ac!^eptabel, men
om nogen kunstfl-n-ning kunne der ikke
blive tale, selvom farten var god, fordi den-

Til venstre kasrer Finn Frederiksen sin Robbe
Rondo, som tr'iels Roskjcer styrer. Herover ses

Rondo'en flyve over -i'otozra-/'en. som vor
Bertel Tangø.

ne, når alt kom til alt, kun lå .ii: or er stall-
hastigheden. Samtidig er kiængeroret
svært at håndtere selr :c: el avet kunst-
flyver som Niels. den m:ndsie uro i luften
får modellen til at vippe kraitigt, og så skal
der reageres lynhurtigt. Den største kon-
centration er påkrævet - samtale med pi-
loten under flyvningen forbudt!

Men trods alt lykkedes det en enkelt gang

at holde modellen i luften i knap 7 minut-
ter, hvilket må siges at være pænt. Jeg skal
tilføje, at mens de første flr'vninger var ble-
vet foretaget med en 7 x -1 propel, blev den-
ne senere udskii:e: =:l en 8 r -1 (i mangel

af en - \ 6. :::. :. -'i :.: i :3 \ æret nummer
;:'. \i:.-. :::. ::=-.: -;:: end ? X 4'efen.

Yind ingen hindring
Efter et par timers pause midt på dagen,
hvor det blæste lige i overkanten, tog vi
mod til os igen ved l5-tiden, og med nogle
enkelte afbrydelser, fordi der kom nogle af
de uundgåelige danske sonmerregnbyger,
fløj ri lige iil.red sn:icien. \'inden var let til
frisk, og det r.ar egenilig ganske godt og læ-
rerigr, fordi det viste, at elektrofll'r'ning ik-
ke kun er begrænset til stille vejr, men sag-

tens kan praktiseres, selvom det blæser så

meget, at modellen, når den flper imod
vinden med stoppet motor, på det nærme-
ste står stille i forhold til jorden.

Man skal blot flyve på den rigtige måde,
nemlig lige op mod vinden og dernæst fra
side til side i S-sving, når motoren på fuld
kraft har bragt modellen op i >sikker høj-
de<. 360 graders sving bør undgås, idet mo-
dellen let kommer for langt tilbage i for-
hold til, hvor man selr' .l:: rog gerne skulle
lande), og så .oilC:: :.::. ;:l ;nasse kraft på

:: i.':.:. -r:tt t----.1 t::-:::r igen.
r..: - ':.:::- i: relilkket træ|, forskå-

:-:: :--: -.:s-: uheld. Det skal dog lige med,

ai Ssren Brun syndromet virkede endnu en-

gang, idet det eneste træ på marken indfan-
gede Finns Edelweiss i sine yderste grene.

Det lykkedes imidlertid Bo, som er øvet i at

klatre i skibsmaster, Iet og elegant at kapre

og nedfire modellen i uskadt stand.

Tak til vært Niels - og: Vi ses igen til
næste år! n
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Klubbens 2-Meter
- en RC kvalitetssvæver fra Norge

Pa rnic:;:.-:::..: . *:::: nummer
.-:-l --Iln03: :.;--- :::.--::-: :-. .'-.-::r:.:
2-\Ierer,, - a-n noa=a l-:-::..
sr'ær emodel. so:: P:-: 

=.-.
\ørholm herunder iniro;u:::e:
for Modelflyve Nyts læsere.
lVlodelflyvere, som ikke kan eller
vil bygge modellen efter
midtersidetegningen, kan få
tegninger i iuld størrelse ved
henvendelse ii1 RC-unionens
sekretariat.

Relativt enkle svævere med 2 meters
spændvidde er blevet populære overalt i
verden, siden amerikanerne indførte dem
som konkurrenceklasse for 5-7 år siden.
Om ikke andet har vi fået en række kon-
struktioner frem, der .: nes.t relegnedc

Her er radioen ntonlerd r k,,,::'
cockpitlel - så glemnter ntan 6.'1

som begyndermodeller, og også mange så-

i:lC:l ',hobby-piloter< (sikke et udtryk!)
: ::: .. r:4..' >:i::.-lSe nacSende.

:=::::. ,..' .;..,::-:::',r]::ldg at sice

-'...-.'
- 

:,11.. : - ::=::-:: :;=---:1 -::;.
Ligeledes oreral: i rercien t11e> 1u 1en-

kurrencer med 2-meter svævere, naturligvis
også her i landet, efter lidt varierende kon-
kurrenceregler, der oftest er simplificerede
versioner af FAI's klasse F3B regler eller de
engelsk/amerikanske såkaldte åben klasse
termik regler.

Der findes en række byggesæt til 2-meter
svævere i handelen. Hvorfor så tage det
ekstra besvær, der er forbundet med at
bygge efter tegning? Der kan være flere år-
sager. F.eks. er begyndere ofte ret tilbøjeli-
ge til at se på et byggesæts pris. Derfor fin-
des der mange byggesæt i handelen, som er

,. . -....::--, i:'rrtar',iser kroppen udvendigt
. ..j.:.j...-. p;.;, 2otl nldds til radioen -aC-:i.-:. ;; ;;., rr. ;i';77.e er limet indVendigt

pa kropsiden incien buncipladen lintes fost.

meget prisbillige og samtidig giver god va-
luta for pengene - men naturligvis heller
ikke mere. Eller oversat til dansk: Vil man
ikke nøjes med ret så primitiv opbygning og

- skal vi sige - varierende materialekvali-
tet, så skrumper udvalget gevaldigt ind.

Cirrus RC Klubb's 2-meter
Dette har dog ikke r.ære! årsagen i Cirrus
RC Klubb i Oslo, da >Klubbens 2-Meter<
:jer ril. \lan stod med en hei del unge men-
nesker (unge al alder og/ eller sind), der tør-
stede efter udfordringer hele vinteren
1982/83, og - måske væsentligst - man
havde to gamle, garvede F3B-rotter, der
ville gøre noget ved det.

De grundlæggende parametre for klub-
bens nye projekt blev diskuteret ved et fæl-
lesmøde, og mens man fortsatte med at dis-
kutere i de følgende uger, gik Thorbjørn
Jespersen og Kåre Scanke igang med detail-
konstruktion, tegning og byggevejledning.

Det kom der en del natarbejde ud af, på-
står Kåre. Et krav var, at selve bygningen i
videst muligt omfang skulle være en intro-
duktion til gode b1'ggeprincipper også for
større svævere. Dertil kom naturligvis de
mere generelle krav om gode præstationer,
harmonisk st1'ring samt at bygning skulle
kunne ske med hvermands hobbyværktøj.

Derimod kan det nok diskuteres, om
Klubbens 2-Meter blev en begyndermodel.
I lufren er den helt sikkert særdeles velegnet
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Materialeliste
Nødvendige materialer til bygning
Klubbens 2-Meter:

Balsaplader, l0x lM cm:
2 plader I mm
7 plader 1,5 mm
6 plader 3 mm
I plade 15 mm

Firkanlede balsalister:
2 stk. 8 x 8 mm, 100 cm

stk.6x6 mm,50 cm
stk. l0x l0 mm, 25 cm
stk. l0x 15 mm, 25 cm
stk. l0 x 50 mm, 20 cm

Trekantede balsalister:
5 stk. 5 x 5 mm, 100 cm
2 stk. 5 x 25 mm, 100 cm
I stk. 3 x 15 mm, 50 cm

Balsaklodser:
I stk.5x6x7 cm
I stk.4x5x30 cm

Fyrrelister:
4 stk. 3 x 10 mm, 100 cm
I stk.2x7 mm,50 cm

Krydsfiner:
I stk. 0,6 mm på 10 x 60 cm
2 plader I mm på 10x 100 cm
I stk. 1,5 mm på 10x20 cm
I plade 2 mm på lOx 100 cm

Messingrør:
stk. 2 mm Ø,25 cmlangt
stk. 3 mm Ø,20 crnlangt
stk. 5 mm Ø,20 cmlangt

Pianotråd:
1 stk. 5 mn Ø. 25 cm
1 stk. -1 mn: Ø. 15 ::-
I stk. I mn O. l0 ::-
Divene:
2 stk. st5'rekable;
I stk. plastrør ior anenne (udr'. srlre-
kabel)
I stk. rorhorn
I stk. højstartkrog
3 stk. kviklinks
I stk. kuglehovedlink
I stk. hårdttræ klods 10x lOx 50 mm
(bøgetræ eller lignende)
3 stk. hængsler
Lim, maling, beklædningsfilm mv.

af

at lære at flyve på, men den er en ordentlig
mundfuld at få i gang med som første pro-
jekt på byggebordet, og uden sagkyndig as-
sist3ncr- klarel nan ixre oisaven.

r' .- .- - -L.-a-' :- :-. ":-,' -.-- --. - - J:-..:-
::: l.:' Ji -l:: j:.:::::. 

=..:.-l:..;::-- =:- C-=:' R.C i-;'ce.:-:-: -_.r-:.:- --r '::= - I

Fiyreegenskaberne kan også jeg rale med
om efter at have prøvet Kåre's eget ek-
semplar nogle gange forrige sommer oppe i
Norges højfjeld. Barejeg havde haft sddan
et fly til at lære at flyve med, vat min lørste
tanke. Den tåler stort set alt, hvad man kan
byde den. Den er helt fri for lumskerier,
rorharmonien er perfekt og - heller ikke
uvæsentligt - en velbygget, glat vinge får
Eppler 201 laminarstrømsprofilet til at gli-
de, så man tror, det er en 3 meter.

)=-:,:: t_i
' , -::-t::-

:."2,r:. Kåre
Scanke
præsenterer sit
eksemplar af
>Klubbens 2-
Meter< for
Jotografen.

Og her er det så danskeren spørger; Hvad
koster det?

Alle na:eriale: 3: ::3.: jsrd lagen'are i en
gængs horr::,-:::::.^:-;. Og når sagerne lig-

-:: l: j.:.;:.. :: -\1i:Salpafafgt ef holdt
,. =-. :.:. :ion;lone lyd, vil den nok vise

en sum, som man kan købe det meste af to
byggesæt for. Det er der ikke noget at gøre
ved. Heller ikke BMW forhandleren sælger
dig bil til Opel Kadett-pris.

Allerede når materialerne Iigger på dis-
ken, har man ligesor- g:.::Cla-e: en stan-
dard for nocii:l3i: ii ''::3:. D:: betaler sig

ai udr æige ei goti og ensane! balsaki alitet.
Lisrerne bør r'ære ret hårde, pladerne mel-
lemhårde og klodserne bløde o-e lette. Top-
kvalitet balsatræ fås ligesom årg:nesvine
sjældent til tilbudspriser. I stede: inå man
så glæde sig over, at der blir e: 3n del mate-
rialer til overs til næste mod3l.

Tegning og byggevejledning
RC-unionen forhandler :egning i fuld stør-
relse og byggevejledning til rene kostpriser

- 75 kr. pr. sæt frit leveret. Kåre's bygge-
vejledning - l0 stk. ,A,4 sidr'r - :: li-ee ved

at være et komnlcl \::.-. i'C sræveflyv-
ning.

\':.- -: .: -ill: r,::'.er. at Kåre Og
- --: -'-- . .: =.::. i.-;bcens 2-lVleter til

.: :-.a-:==:-:::::kant og tjener en mindre
:::=--:. \Ien rent bortset fra, at formuen
:ok viiie blive yderst minimal, var det jo ik-
ke formålet. Formålet var at få klublivet til
yderligere at blomstre, og kan de så for ud-
giften til nogle lrimærker endog glæde

fremmede klubber - heriblandt danske -
så er det jo rent )overskud(.

Tak, Norge! n

3l
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Europamesterskaberne i linestyring 1985
Med tre dsnskere til EM i Manchester, England d.9.-14. juli.....
Den danske deltagelse i dette års
mesterskab begrænsede sig til tre
deltagere - alle fra Ariator i
Aalborg. De fordelte sig på en i
stunt og et hold i team-race, men
dette udelukkede heldigvis ikke, at
Carsten Thorhauge skrev et
referat til alle os andre, som ikke
kunne rære med.

Vi s:arrede d.'7 /7 k|.08.00 fra Aalborg med kurs
mod Van Hook i Holland, og ser vi bort fra den

bagende hede, den alt for hurtigt opbrugte kaf-
tlration, gik turen som planlagt. Da vi krydsede
grænsen til Holland, blev alt væsentligt checket
igen, benzin, olie, gas og whiskypriser.

Turen over Kanalen tog 8 timer, kun forstyr-
ret af fulde englændere med et ordforråd på 40-
50 ord, hvor hver sætning bestod af mindst 4-5

>fuck< og 2-3 >shit< - så vi var overbevist om,
at sproget ikke ville give problemer.

Da vi ankom til England, brugte vi de første
par timer trl at r'ænne os til at køre i venstre side,
hvilket Il kkecies uc;n r:l:: og skrammer. Turen
til llanchster gik peii:i<: uden svinkeærinder
eller anden form for forsinkeise. men så kom
Manchester, byen med de i:a:ge rundkørsler,
afkørsler, tilkørsler, omkørs.:: !i; ::::e iormer
for fælder, hvilket kostede ca. I : ii:::. r3::ie
kølere, flossede nerver og det mesre af en lir
flaske whisky om aftenen. Så ordet Manchesrer
blev brugt som bandeord de første tre dage.

Bane- og vejrforhold
Da vi rejsre r:i::re. startede begrebsforvirrin-
gen. Det er_gl=:.::::.: .., -:; :l::n:. rille cn nor-
mal dansk:: \i:. =--.:.:..:-: . . ::- .: -,' -,
kalder vejr, takserece i - :--:- -r :- : ::, :.= : :. : :
regnede, fra vi kom ril ri rejsiei. D: r_ .-- -::-
stalleret, startede vi på en inspekrion ai ori';å;;:.
Først team-race-cirklen, rimelig god belægrring
og jævn over det hele (over dansk standard), så
der var intet at udsætte. Derefter kom turen til
stunt-cirklen, der allerede ved første øjekast
varslede problemer. Den var placeret i en heste-
sko af støjvolde med flag på toppen, der blæste i
alle mulige og umulige rerninger. hvilket vi fik
bekræftet ved at tale med de lokale.

Vinden i stunt-cirklen var lotal umulig, med
svingninger på l80o og stærke turbulenser til føl-
ge, hvilket resulterede i, at Carsten undlod at
træne sarrrmen med de fleste øvrige deltagere.

Yderligere understregning af dette fik vi tirs-
dag morgen, da John tog sin 3. træningstur og
forsøgte ottetal over horedet (de to første kikse-
de) med totalt harari ril ieig: - sorr - sori -sort.

Officiel træning
Onsdag form.iddag stod i træningens tegn. AIle
team-race-holdene var tildelt l0 min., så der var
mulighed fo: at studere alle modstanderne. Som
ventet fløj ru!::::t: stærkt. Sidste gang vi så
dem, fløj de ca. .:.- .;i. pr. l0 omgange. Det
hurtigste af holdene :lr-' --.1-l;.3 og 36-38 om-
gange pr. tank. Fanrasrisk. =::- el.::s lå de fleste
med l9-19,5. Hjemmefra harce Ca:.:el./Jesper
trænet med flyvefan på 18,3-18.1. :::: ;råtre
konstatere, at en Nelson ganske simpel: :l..ke er
robust nok, så med 6 smadrede kuglelejer på en
uge op til stævnet, var der gearet ned til 19.5 lor

De nye Europamestre i team-rsce, englænderne
Smith og Brown med deres model.

at skåne grejet (ærgerligt at måtte sælge et se-

kund, når motoren med nrt r'adranced,r crln-
dersæ: ingen r:Lr'oien:: harce ned iuld krail).

Team-race
Vi fik den lidt spegede ære at skulle starte første
heat, sammen med italienerne Magli/Spirazzu
og spanierne Bonell/Gil, to drømmemodstande-
re, men det eneste, der virkede, var starten, som
v:r en første-flikker, hvorefter vi varmede og
.l:: r\!: l..urne holde omgange. Tiden blev så
. i-a::t i - !:.:.::::.:.:t:J:>ia:und!'\ar.at
:.::::: :------ . -- - ---:- :- --- --:.-- -:.
:::--i--.-: :::C: :-:-J; ::-:- ; l- .-. :- .. --! .

men lykken misserie; ,r;5;.. -'..:1-;;.::. :i
motoren stoppede ved 97 omgan_ee, og ri nråiie

John Amnitzbøll's kunstflyvningsmodel
klarede ikke trimflyvningerne .....

tage ekstra landing. Det blev alligevel til 3:54,
hvor vi - for os lidt skuffende - måtte slutte på
en 14. plads.

Semifinalerne i team-race gav masser af mu-
skeltræning for piloterne, men lige lidt hjalp det,
det var ganske simpelt umuiigt at flyve gode ti-
der hjem under disse vejrforhold.
Heaton/Woodside fik den tvivlsomme ære at
blive disket på 96. omgang, skønt de næppe

skulle være kommet til mere end 50. omgang,
hvis der ikke tilfældigvis sad en engelsk jury i
dommertårnet. Det så ud som om Per Hasling
havde fråde om munden af vrede, da heatet var
færdigt.

Finalen blev fløjet under stor spænding, da
holdene havde samme flyvefart, men ak, russer-

ne varmede halwejs og tabte derved muligheden
for at blande sig i toppen, så englænderne havde

frit spil og delte i porten.

Stunt
Efter første flyvning i stunt trak Carsten sig pga.

stormvejr, hvorefter man følte, at det var på tide
at indtage Liverpool med mandr. Fiat'en blev
læsset til randen med tørstige og sultne vikinder,
og efter en halv times kørsel stormede vi Liver-
pool rundt til fods og købte gaver til konen og

ungerne. Da butikkerne lukkede, fandt vi et
pænt spisested, hvor vi stillede vores sult og

rørst, hvorefter vi vendte snuden mod Manche-
srer igen til en ny konkurrencedag (som tilskue-
re).

Ove Andersson fra Sverige viste formidabel
stuntfllvning og lagde sig fortjent i spidsen efter
anden flyvning med Compostella (Italien) på an-
denpladsen (guderne må vide, hvor Compostella
fik de points fra). 3.-4. runde vendte desværre
rundt på l. og 2. pladsen, og vi måtte konstate-
re, at vores nordiske kollega heller ikke kunne
blive nr. 1, men en 2. plads er vel heller ikke at
kimse af. Tillykke Ove.

Combat
i{ -;;:--rr:r:! 3.:i Jo;m;'iere! kraftigt af tre rus-
sere. der ganske ionjen: cier nr. 1, 2 og 3, efter
at L. Wakkerman (Holland) lige så fortjent blev
disket for usportslig optræden over for en lille
russer. Han holdt med vilje hånden så højt efter
linevikling, at russeren ingen chance havde for at
vikle sine liner ud og komme i luften med en ny
model.

Hjemturen
Da finalen i team-race var fløjet, beg-ndte vi at
pakke, så vi kunne være klar til at rejse tidligt
næste morgen, og som en sidste >goodwill<< viste
vejret sig fra den velkendte side, det regnede fra
vi gik i seng til vi stod op. Vi måtte pakke teltene
i øsende regnvejr, og de af r ores pløkker, som vi
fik løsnet fra klippen, måtte vi kassere, da de var
ubrugelige.

Mindre end en time efter, at vi havde forladt
Manchester, skinnede solen igen. Vi blev enige
om, at der lå en forbandelse over byen og kasse-

rede stedet som ubrugeligt til modelflyvning.
Hjemturen foregik i paent tempo med højt sol-

skin og godt humør og ingen problemer. Vi ven-
der frygteligr tilbage til næste år og håber ved
den lejlighed at konstatere, at Aviator ikke er
den enesre rigtige modelflyveklub i Danmark.

Speed
Desværre omhandlede Carstens referat ikke



Som i de andre nvvererte'l:::^r,i:1.._11:l: dommers øjne i løbet øf en hektisk uge i
ningen generet af vindforholdene. som eiorde
detmesetvanskerigtat nyve, men nog.,1ig.,,. FleVOhOf, HOllAnd, d. 8.-14. Septgmbgf
hører ligesom med til disse store mesterskaber.

speedflyvning, så dette har vi måttet hente fra
andre blade.

De fleste havde nok forventet, at ungarerne
igen ville dominere speedcirklen, men det skulle
komme til at gå anderledes.

Efter første runde havde russeren Kohaniuk
lagt sig i spidsen med vinderhasrigheden 281,90
km/t, mens hele to ud af tre ungarere slet ikke
fik noteret nogen tid. Rent faktisk fik den sidste
ungarer først noteret tid i sidste fl1vning.

Meget kendetegnende for speedflyvning var,
at man skulle helt ned til 11. pladsen for at finde
den første vesteuropæer, mens russerne, unga-
rerne, bulgarerne og polakkerne havde de første
10 pladser.

Det er også spændende, at Rossi ikke var den
vindende motor, og at der var flere, som brugte
vidt forskellige motorer. Naturligvis fløj russer-
ne med indbyrdes forskellige motorer, som de
også gør i de andre klasser, men også ungarerne
brugte nogle af deres egne motorer.

De kommende år i speed bliver meget spæn-
dende, da Rossi-dominansen tilsyneladende er
brudt - hvad bliver det næste?

f28 - kunstflyvning:
l. L. Compostella, I, 5616 pl.,2. O. -{nderi.or. S. iiji ::.. L
H. deJong, NL,5545 pt.,,1. i!1. La\alelie, F,55iJp...5. C. \\.
Draper, GB, 546'l pt.,6. B. P. Robinson, GB, 5458 pi., l- E.
Janssen, NL, 5446 pt., 8. S. Rossi, I, 5419 pl., 9. S. Cech, CSSR,
541 I pt., 10. J. Skrabalek, CSSR, 5386 pt. .... 28. C. Thorhauge,
DK,2Il2 pt. Ialt 29 deltagete deltog. Holdkonkurrence: l. lta-
lien l6.,10l pt.,2. Tjekkoslovakiet 16.087 pt.,3. England 16.041
pt., 4. Frankrig 15.892 pt., 5. Holland 15.497 pt. Islt 13 natio-
nef.

F2A - speed:

l. A. Kohaniuk, USSR, 281,90 km/t, 2. S. Schelkalin, USSR,
279,30 km/t. 3. J. \lolnar, H. 278.20 lm/i. '1. S. SzcgeCi. H,
278,00 km/!. 5. J. \Iul:. H. li-.10 !- :. 5 H h::r:-... !'-L.
27l.t0kn i.-.\'.Pr.::::-i.',S:i.:- : .- : : :'.:-:.

.:: i.a Holdlodj.u*i{:: - --i:- !l-: -::: : -::i. rj
::.. i. p. :: -:-. i- . _ !- ;: -- -_i - : _. - . :- --_. ::
I.it O r1' .,--.'-) .- :--' -.-

F2O - co-Uat,
l. N. \{heukhin, USSR,2. I. Trifonov, USSR,3. V. Beliaev,
USSR,4. R. Forstner, D,5. M. Franke, S,6. J. James, GB,7. T.
Ræmusson, S, 8. N. Gill, CB,9. K. Haehlen, CH, 10. L. Wak-
kerman, NL. -... Ialt 34 deltøqerc. Holdkonkurrencen: l. USSR
I I pt., 2. Sverige 4 pt., 3. England 3 pt., 4. Vesttyskland I pt., 5.

Holland 0 pr. Ialt l3 deltsgende lsnde.

F2C - tesm-nce:
l. Smith,/Brown, GB:

3:39,2 3t4O,I 3145,9 3:34,7 'l:24,5

2. Heaton/Woodside. GB:
3:50,1 3:36,6 3:38,4

3. \ainlKuzie:io!, USSR:'

ko*!li. P. :a!.: t.-

YM set med en
deltagers øjne
Så ilkkedes det atier;or dansk kunslt-1)-\'ning a1

srille med er tuldtalligt hold til Vlvl. Sidst Dan-
mark var repræsenteret ved et VM, var i l98l i
Mexico med dn mand, da det i 1983 i USA ikke
lykkedes at få sendt nogen afsted.

Det skal dog bemærkes, at forskellen i rej-
seudgifter mellem at tage til USA og rejse til
Holland har en vis indflydelse på folks lyst og
mulighed for at drage afsted.

Endelig skal det også nævnes, at Danmark for
1'or.rc 3rng \3' renrærenlerer i dommerkollegiet
:::i S. =:: P.---:-,::: - :: :J)'.:l:t: :: fonl::.r-

Det negative er, at samkvemmet med de øvrige
landes hold ikke er så intensivt, da der savnedes

et samlingslokale i tilknytning til bungalotr'par-
ken.

Starten på \'\{
Søndag var tcran::r;: ::. :.:. --::.;ieiie ankomst-
dag, hvor tllrnelci:rg :g ion::oi ai modeller skul-

\Ioj:ilerne blev vejet og målt, modeltype,
moror og radio blev registreret, og endelig blev
radioens frekvens kontrolleret. Alle danske mo-
deller og radioer bestod denne prøve.

Vi fik herefter anvist en flyveplads, hvor
trimflwning kunne finde sted.

Vi kørte de 50 km til flyvepladsen, hvor vi og-

så fandt det norske og amerikanske hold.
Efter at have konstate:et. at alt grejet virkede

perfekt. skcn;.:t: '.:. :: :..:io:n ved yderligere

:ræri:g r:::--:.:::
1.1.:.:.; . -- --::1,-:;- :ræaingsdag på selve fly-

,.:--:.:. :-io; \']I'er skulle afholdes.
Vi sranede kl. 8 om morgenen som det første

hold. Hvert hold var tildelt en halv time, og det

vil for vores vedkommende sige 10 min. pr.
mand. Det viste sig, at alle vores motorer ikke
var positive ved tanken om at skulle startes på

denne tid af døgnet. ncn't'lcr ied slnet af en el-

starter dog huriig: or::ler::: oli:. at der ingen
rej rar iilcage. \Iec ciisse motor-konlrolerser
harde rinarurliglis ingen problemer med at ud-
nyrte den halve time.

Der blev ved prøveflyvningen foretaget støj-
måling, hvor Erik Toft havde en overskridelse,
der dog kunne rettes ved et propelskift.

fortsættes næste side

VM i kunstflyvning 1985
VM set med de donske deltageres og en dansk

Dansk kunstflyvning var
repræsenteret med et fuldt hold

- dvs. 3 deltagere og en
holdleder - ved VM i klasse
F3A, der blev afholdt i Holland
midt i september.
Per Andreasen og Svend
Plougstrup har rapporteret om
deres oplevelser som henholdsvis
deltager og dommer ved VM.

4. Penni!i,Zin:. i

disk. 7:3 I,6

l:1i,,1 3:50,0 3:38,8 3:38,1 7:38,6

Det danske hold bestod af Peter Christensen,
Falcon, Erik Toft, NRC og Per Andreasen,
NRC, samt Axel Mortensen som holdleder.

Holdet ankom til Flevohof lørdag d. 7. sep-

tember om aftenen, og vi blev indkvarteret i en

rummelig bungalow. Denne form for indkvarte-
ring kan naturligvis både roses og kritiseres, hr is

der sammenlignes med et hotelophold. En posi-
tiv ting ved det var, at vi boede samlet og derfor
fungerede godt som et hold. Ydermere var der
mulighed for at motorer mm. kunne trimmes om
aftenen, således at en køretur til fllvepladsen
kunne undgås. Det benyttede mange sig af.3:39,8 5:10,7

i:.{i..1 disk.

disk.

3:41,9

1.0 I

.1i00,9

: li 7

Hanno Prettner kommer ind til landing pd
kunststofbanen, der måtte tages i brug pga.

den bløde jordbund. Modellen er en Supra Fly.
Foto: Svend Plougstrup.



slarten i sin sidste flyvning lige tjekkede dom- FlVveStil
mernes ar\ågenhcd ved 

" "11?t:,:l :]:tll] Itlj- oen rnert udbredte flyvestil var den >btøde<,redrej. hrtr:::t,: :'.,:l ..'--C:les sikkert droslede -
moloren n3C rri ::i.r -,'..-i:-. i;r:.:; ffi;; men alligevel markerede flwning, der bl'a' blev

dommerpane;er. De: r:s:;',-. 
=, 

-;r.a".r*r"å arlendt af Hanno Prettner' wolfgang Matt,
,. - -:' 

..:''.-:""i''^.'i- 
Ivan Kristensen og andre. En flyvning, hvor ind-oosenereoe oenne nano,:n:. .):: :Lrr1\dcr lmld-

r.riid,;i J.1 ;; i;;;-: t.-,._,i;r'=.ri.; ganse os udgange ar de enkelte manø\'ter er

hjerne og finger, der;dic.:. :-...= . ,_",.-:;- ,:]:1'l i.i-.,"-lti:9:_l:':,"t 
halr" rul :r io:-

Med hensyn til placeringerne 'irt..':::::: 'l': I - =t "= 
\: ."-:"; -

dem selv som tilfredsstillende oe som fonen:e:. . . -r':':'':::-::r: : ic: :'\1:'::-; c''\ \lii a;

Nogle vil måske mene, ur..rur,ul.in... rk;ii.;- :''".' B. Lc":: ur': G' Hoppe' Japanerne 
'ar så

de, men hertil er at sige, at;;;k;il;k;i;'; ai si-ee alene om den meget hurtige og kontante

ningsindsarsudoverå.,uf-ira.fi*.il;;1 1}. flvvning' Rulningerne var så hurtige' at man

os l5-20 pladser længere ft;;;;;i;;;.;;; kunne forundres over' hvordan de kunne nå at

at nå endn: l:.r-:rr.Jbcho,'e;;;;;;;;i?;;;- få holdt igen'

bel sror r.=n.;.,...., .. ,- '. i. ::.,,i;;;; ;;id ..Af 
generelle fejl, der blev begået af så at sige

ogikkernr;ic.:::!.i:-:::-..: - ..- .: 
-:, 

'll:niloter'r'ar:Forstoremanøvrer,somlåfor
bygges gennem en .=;3::; :--:=1..: 

- -: :' :lrn::ilirl:n derled havde piloterne

Oiganisationen Uag \-ft. c.: --.;----:j.:::- : ''-: :: : ---::= ::"1::: r: ic 2>'60".

delflyveforbund, løst-opgarenp,åeni:,:::r,:. _._.-:ri 
-r--- '- -- --- - I"''

lende måde, hvor vi fornemmede, ar inrei rar ::-.--':::<: --::::': :: ' ::: : :-- ' ' - -- : -'
overladt til tilfældighederne. ancien opn-e:sr-ri l': l:--:1- :- I : r---l :- :-

Afslutningsvis skal det nævnes, at denne arti- markeret, det ra'- =a !-: ::' :::' ::":-' ::1-::-
kel bærer præg af de oplevelser vi har haft i Hol-
land. En mere teknisk beskrivelse af modeller,
flyvestil og kommentarer ril det nye vendepro-
gram, der jo her for første gang er anvendt ved l

et VM, følger i et kommende nummer af Model-

Er:;. Ttr': siarter sin motor, mens Per
.lrar:asen holder modellen. Holdleder Axel
.\Iortensen bagved. Foto: Svend Plougstrup.

Konkurrencedagene
Tirsdag, onsdag og torsdag skulle det store slag
for Danmark slås. Hvis alle tre piloters fire flyv-
ninger skal tages under 6t, må det siges, at alle
gennemførte på tilfredsstillende vis uden de helt
store kiks. Det skal dog med, at Erik Toft under

flyve Nyt.
Men som en appetitvækker kan det nævnes, at

Hanno Prertner, der vandt VM'et, fløj med en
ny konstrukrion >Supra-Fly<, og ar dansk-.3na-
dieren Ivan Kristensen fløj med sc-lr rorsirukrio-
nen >Summit. P:,,l.ndreasen

VM set med en
dommers øjne
I slutningen af maj måned modtog jeg invitation
fra FAI ril ar deilagc som dommer ved dette 14.
VM i F3A. Derei:=: ::cJtog jeg diverse prakti-
ske oplysninger, bi.a. oi--. ::l:tgerantal, hvilket
gjorde, at jeg i god rid kunr; l:r: :n u6..rntn,
af, hvor mange manøvrer der si-.iit: belommes.
Resultatet blev 3.600 manøvrer, Io:,iE.: .r;:i iire
dage, så risikoen for at kede sig var iki<: sio:.

Det skulle da også vise sig at være nogle spæn-
dende og lærerige dage, der ventede forudi.

Dei iørste, der stod på programmet for mig,
ra: ei dommermøde søndag formiddag, hvor vi
g:n:remgik manøvrerne og talte om specielle
lrng, ri især skulle være opmærksomme på for
ar sikre en rimelig ensartet bedømmelse, dom-
merne imellem. De to dommerpaneler var sam-
mensat af dommere fra Danmark, USA, Bel-
gien, Luxembourg, Frankrig, Holland, Schweiz,
Tyskland og England.

Efter dette møde havde vi >fri<< til mandag,
hvor vi mødtes på fllvepladsen for prøvebedøm-
melse, hvilket blev gjort med fire flyvninger.
Disse prøvebedømmelser dannede grundlag for
sammensætningen af de to dommerhold, således
at de dommere, der ligger på et højt eller lavt
niveau var på samme hold. Det skal her oplyses,
at der ikke var stor afstand dommerne imellem.

Tirsdag morgen kl. 8.00 var alt så klar til den
egentlige start af dette VM. Som tidligere nævnt
var der mange flyvninger, der skulle gennem-
flyves og bedømmes hver dag, og derfor kunne
man jo naturligvis spørge: Er det ikke svært at
skulle sidde i l0-ll timer og koncentrere sig om
så mange flyvninger? Men det føltes ikke på no-
get tidspunkt som en problem, hvilket jo nok
skyldes, at kvaliteten af de enkelte flyvninger var
meget forskellig. Endvidere var der en del små
pauser imellem flyvningerne.

Resultater F3A
I . Hanno Prettner, Østrig ...... 4998 pt.
2. W. Matt, Liechtenstein . . .... 4958 pt.
3. B. Lossen, Vesttyskland ..... 4838 pt.
4. G. Naruke, Japan ........... ..4753 pt.
5. Ivan Kristensen, Canada .... 4731 pt.
6. W. Schweiker, Vesttyskland 4730pl.
7. G. Hoppe, Vesttyskland ..... 4659 pt.
8. D. Brown, USA ............ ...4629pt.
9. A. Frackowiak, USA .........2766pt.

10. S. Suzuki, Japan ..............2731pt.
I I . D. Cunningham, USA ....... 2721 pt.
12. H. Hatta, Japan ............... 2?08 pt.
13. Degotte, Belgien .......... ..... 2675 pt.
14. K. Binks, England 26l6pt.
15. A. Peyer, Schweiz 2589 pt.

ij.'p.t., ctri.tensen, DK ....... 2107 pt.
61. Erik Toft, DK .................. 1957 pt.
66. PerAndreasen, DK l77lpt.
Ialt 78 deltagere.

Holdkonkurrence:
1. Vesttyskland
2. Japan
3. USA
4. Østrig
5. Canada
6. Liechtenstein
7. England
8. Schweiz
9. Belgien

10. Italien

:0.'O"nrn-f
ialt 25 nationer deltog.

selv at vurdere, om vinklerne blev overholdt.
Den manglende opmærkning var da også det
helt store diskussions- og samtaleemne under he-
le VM'et.

Der står imidlertid ikke noget i FAl-reglerne
om, at de 2x60" vinkler skal opmærkes, så vi
måtte undvære dem. Men med baggrund i dis-
kussionerne i Holland kommer der nok en æn-
::,:,_: : :r'gierne. så problemet skulle være løst fra
-:. r-'::i: E\1. .on atholdes i Frankrig i 1986.

Den dan,rke indsats
\1=: .-.::-.r-- ::- ::--- :ar-.k: ind:atS iil jeg mene,
:: ;. ia:! \ære riltiedse med de placeringer, vi
opnåede. De danske deltagere fik nogenlunde
det antal points, som de normalt får i Danmark.

Mange vil nu nok sige, at en placering oni-
kring nr. 60 er langt nede, hvilket jeg naturligvis
vil give ret i, men så bør man nok også se på
pointene igen, for forskellen på en placering som
nr. 60 og nr. 30 er ikke ret stor. Med lidt mere in-
tensiv træning er en væsentlig bedre placering ik-
ke nogen umulighed, vi kan så bare håbe, at der
er nogen, der har tid og lyst, inden det næste VM
afholdes.

Udbyttet af dette VNI blev lor mit vedkom-
mende som dommer en meger lærerig uge samt
mange gode kontakter ud i den store verden.

Til næste år er der endvidere gode chancer for
at se kunstflyvning på topplan ved Falcon Cup
'86, da flere af de europæiske piloter viste stor
interesse for ar dehage i et internationalt stævne
i Danmark Svend Plougstrup

Ivan - eller Øjvind - Kristensen blev
nurnmer Jem med sin selvkonslruerede
>Sumnit<<. Ivan er nu canadier, men er født
og opvokset i Danmark.
Foto: Per Andreasen.
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Nordsø Cup og NM i skræntflyvning
Dønsk succes ved arets skrcentbegivenlted i Hsrlstltolrrt, d. 13-15/9

Nordsø Cup og Nordisk
Mesterskab 13.-15. september i
Hanstholm blev en stor succes for
dansk RC-svæveflyvning. Vi
vandt. Vi fik et godt arrangement
trods vanskeligt vejr. Vi fik
indledt samarbejde med Stor-
britannien, verdens største
skræntfllvenation. Stævneleder
Preben Nørholm beretter .....

Et par dage tør rnes:e:skabe: a;rkom jeg til
Hanstholm. Der rar iæn:::. si;:::r ;eg. at Cer

var nogen til at b;-de \3:sJ=.:3:. -..r.. njr rore
udenlandske gæster kom ic: a: ::æ:-e. Ei:er a:
være flyttet ind på Vigsø Bug: Pe::-.:l::i. ler r ar
annekteret til mesterskaber, ko::.s::::::de jeg, at
det var flyvevejr, og turen for*.a::;::. rirænten.
Pludselig nede midt i byen kom rr: i::.::e t'iler i
modsat retning. Der måtte snakke-.: -\'i. I har
nok lrænet i aften. - I aften? ! lød sr a--::. I I lar
da trænet hele ugen. Du ved mdske ikke. ;: ::r
er Nordsø Cup påfredoe, og vi har da tæn].: c:
at vinde.

Og slutningen blev, at de tre blev nr. I og 2 i
seniorklassen og nr. I i juniorklassenl

Men det begyndte langt tidligere; ved VM i
termikflyvning i York i England sommeren
1983. Det var aften midt i det ugelange mester-
skab, og alt var klar i danskelejren til morgenda-
gens >strabadser<, så jeg smuttede lige ned i
pub'en. Præcis samme idd havde konkurrencele-

der George Stringwell fået, men da vi havde fået
byttepengene, lød en gennemtrængende stemme:
Gentlemen, Closing Time! Og her tåltes tydelig-
vis ikke modsigelser, så et halvt minut efter sad

vi på bænken udenfor.

- Jeg troede, det var i går - grusontt sorn ti-
den flyver, ndr man arrangerer t'erden:ttiester-
skab - i dag ved jeg da godt, at pub'en lukker
halvni, undskyldte George. \'i udrekslede me-

Vore nye venner, det engelske hold. Fra venstre Charles Gardiner, Tom McPherson, Ken
Woodhouse, David Woods, Mark Passingham og Graham Woods. Ekstrentt ,,npatiske
gentlemen med flotte fly, der tydeligt er prcpget af den engelske F3B-stil. Prøv f.eks. at
sammenligne Mark's fly med Sean Bannister's Algebra.

ninger om den ubegribelige engelske lukkelov,
tydeligvis et emne, der ikke kunne -.trækkes til
den hele pint ale, vi holdt i hånden. så r'i fortsat-
te vel med vejr og vind. O,r r':z 

" 
tnd er der jo ikke

så langt til skrænil-1rr:::;.
S e d:rio: b;.i:::.:e \o:::sk \locell15 e Kon-

f::er::: iHei'ini; r efieråret 198J, ai NM

fortscettes næste side
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skræntflyvning 1985 skulle udvides med et hold
fra BARCS (British Association of Radio Con-
trol Soarers) og kaldes Nordsø Cup.

Temperamentsfuldt vejr
Fredag morger- \:': :3: _:!1: :i: :il mesterskabets
åbning, briefing mr.. ic: Si;J:i: ',3rte!n - p€fl-
sionatets vindmølle - sic\i h..: .::.-e. Op ad for-
middagen rar ii allieerr. :: .:_ :.. .s.:::..::. '.\:
forecasteren på Fllresraiio;: Ka:*-: .=::;. ": :.:ville komme, hvad der svarer ril I0 m s:i. .t:-
denvind på skræntkanten, og de kom, mens ba-
nen blev stillet op og senderne kom i depot.

Der ville også komme regn, men først ved 13-
tiden - og han kunne jo tage fejl. Det giorde
han ikke, så r'i måtre flygte midt i tredie runde
præcis kl. 1-1. \l:n r:gnen rille stoppe, det ville
blive rinds',:.1:. :; :-::: :. :::.::1:l:::n rijle
vestenvinden ir:-:a !:;.

Det var efterhiinden:;=:--:: .*r::: r.:._-
der, for forecasteren sagde også regr- --.:-: .;:-':
og hvad som helst om søndagen. To runder gt:
jo intet mesterskab, det kræver minimum 5. De
maksimale l0 runder havde vi slet ikke længere i
tankerne.

Men ved opringninger til vel snart hver anden
Nordeuropæisk NATO-base med grundigt stu-
dium af radarbilleder forvissede forecasteren sig
om, at han havde ret. Aftensmaden udsattes
halvanden time, og vi trillede til vestskrænten,
mens solen spredte regnskyerne og 10-13 m/sek.
vestenvind voksede frem som trold af en æske.
Vi fik endnu tre forrygende runder. Mesterska-
bet var hjemme, og ih hvor kunne ri ånde lertet
op med udsigt til en off-day og hr ad som helst til
søndagsvejr.

Som stær'nelei.: ::i:: .:; :.:-tg: :id til at
være dansker, men i:: ::::.;.i :.=::._ :\'i::.
opmærksomhed, a[ danskerna r.- _-.:..;: ::::_::
alle konkurrenterne bag sig. Fakrisk .a, re.:;l:i-
terne allerede ret fastlåste, idet kun 3. pladsen
vaklede frem og tilbage mellem Bjørn Krogh og
Peter Blomdahl.

Englænderne
Det var næsten udelukkende gamle venner, der
kæmpede om Nordisk \lesierskab, men det en-
gelske hold kendte vi kun fra holdleder Charles
Gardiner's skribent-virksomhed gennem mange
år i modelflyvebladet RCM&E. Der gik dog ikke
mange øjeblikke med at optage dem i den ret
sammenspiste gruppe af gamle sportskammera-
ter. De var ganske imponerede af, at vi kunne

ts
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Herover er Peter Juui Cir:::-::. - -:)...:. - -
som svingdommer. Og nederst paierar B-;ø.,:
Krogh sin Raja. Fotos: Preben h'ørholm.

Peter Blomdahl gør klar til at kaste for Niilo
Thulander (S). Foto: Preben Nørholm.

køre et mesterskab udelukkende på deres eget
sprog. Deres tidligere udflugter havde mest be-
stået af ture over Kanalen, og i Frankrig havde
sprogbarrieren bygget en næsten uoverstigelig
mur.

Men resultaterne var de ikke tilfredse med. De
kom fra skræntflyvningens eget fædreland og
skulle vel nok kunne klare at sætte vikingerne i
disse lilleput nationer på plads, ligesom de gjor-
de for tusind år siden. Kort sagt: De havde aldrig
set noget lignende. De målte modellerne, spurgte
og fotograferede, studerede flwestil og taktik
osv. Vel, de havde kun trænet efter FAl-reglerne
siden foråret (i England benyttes lokale regler),
men det var ikke hele forskellen. Flere års udvik-
ling skilte dem fra toppen - men de er indhentet
næste år. Der kommer til at ske noget derovre i
vinter.

Vi fortsætter
Forecasteren var flink lørdag morgen. Han gav

os en times tørvejr og l0 m/sek. søndenvind ef-
ter morgenmaden. Det gav en runde mere, men
så kunne vi også ligeså godt afblæse dagen, så

det gjorde vi. Hvis ikke Anna og Johannes -
vores utrættelige pensionatsværter - havde ind-
rettet den gamle lade til billard, bordtennis mv.,
var mange af os nok gået i opløsning.

Om aftenen havde vi en konference om Nord-
sø Cup's fremtid. Resuitatet blev, at vi satser på

ar rnodes i,een i Sverige i 1986 og i England 1987,

o-e ai iå så mange lande med som muligt.
Nu havde vi 6 runder med prima vind, næsten

ens forhold for alle deltagere. Fjernsynet sagde

svag vind fra skiftende retninger og regn hist og
her for søndagen, og mismodet bredte sig. Skulle
6 virkelige kvalitetsrunder nu ødelægges med
svage, skiftende forhold.

Der var almindelig jubel, da forecasteren
meldte frisk vind fra syd drejende mod vest og
byger. Der blev råbt hurra for vore flinke vejr-
profeter. De kunne deres håndværk, ligesom vi
kunne vores, og så måtte DR for vores skyld ud-
::c:c hrad som helst over resten af Jylland, Øer-
- _r r -_Trfi

:,j '-:-. :.:'. :::. \Ied korte afbrydelser og
e; ::, C=.--:-::: ;;:. :.:::ge blger gennemførte



vi de sidste 4 runder i 10-12 m/sek. søndenvind,
der ganske langsomt blev lidt skrå fra vest på
Transformator Skrænten. Englænderne og
navnligDavid Woodshavde allerede lært en del,
kom stærkt og lagde nordmændene bag sig.
Bjørn Krogh og Peter Blomdahl sloges gevaldigt
om trediepladsen, og - jeg er lige ved at sige -heldigvis fik vi da lejlighed til ar lade en smule
sølvtøj vandre ud af landet (undskyld Bjørn).

Vores nordiske mester Knud Hebsgaard vandt
8 af de l0 runder med sin Zephyr med hurtigste
tid på 45,4 sek. for de l0 ben på 100 meter ba-
nen. Det er ingen verdensrekord, men det er det
absolut smukkeste fl1vning, jeg nogensinde har
set i disse trods alt relativr svage vindforhold.

En del skræntinteresserede fandt om sønda-
gen vej til Hanstholm for at bevidne afslutnin-
gen på Nordens (mv.) hidtil hårdeste dyst på
skrænten. Som det næsten er sædvanligt kom
dysten på toppen til at stå mellem Sverige og
Danmark, mens Norge måtte indtage jumbo-
pladsen. Sådan kommer det efter mine profetier
ikke til at fortsætte. Skræntflyvning er så ud-
bredt i Norge, og der er så meget gods i deres un-
ge talenter, at det meget vel kan komme til at gå
ligesom i Melodi Grand Prix, hvor de i mange år
sad urokkeligt fast på sidstepladsen. I dag skal
man være heldig, hvis man stiller bilradioen ind
på en sydeuropæisk mellembølge station uden at
høre La' det svinge la'det rock ønd roll .... La'
det svinge til du mister al kontrol, og de norske
skræntflyvere vil forstå at omfortolke sidste li-
nie.

Engelske regler
Efter stævnet var der lige tid til en kort prøve på
engelsk skræntflyvning. Det er næsten ligesom
speedway. Fire flyver samtidigt 8 ben på en 200-
250 m bane. Første mand i mål får 3 points, den
næste 2 osv. med nul til sidste mand. Englæn-
derne ville gerne hare kæ:npri :aed i n::_:s
hold mod de 4 bedsle ska:.i:::. =: : \--::..- C-:
- to indledende r.inie: 

"._: 
e: :l:-=': - .: A-:_-.:

de komme hjem med en slag; i-l -lr-ie::$uria:.
Men ret forståeligr iar skandinaverne rer bange
for at ødelægge deres højr udviklede fly i mid-air
kollisioner. Vi fik dog stablet et skandinavisk
hold på benene delvist bestående af danske offi-
cials.

Kollisioner skete næsten aldrig, bedyrede vore
engelske venner, men vores skrænt var godt nok
lidt stejl og skarpkantet, og den bedste opdrifts-
zone var dermed smal.

Næppe var starten gået, før Mads Hebsgaard
og en englænder havde en frontal mid-air af de
helt fatale. i andet heat klarede Jørgen Larsen,
den danske holdleder, sig fint igennem til fina-

Jan Carlsson, -\{alniø
Radioflyg Selskap, er

en aJ skrænt-
flyvningens gamle
rotter og tidligere

nordisk mester. Peter
Blomdahl holder

hars Gillette nr. 30-
40 stykker - typisk

svenske linier.
Foto: Preben

Nørholm.

Nordkk mester Knud
Hebsgaard med

Zephyr. Foto: Preben
Nørholm.

len. I finalen lagde Jørgen først feltet flere hale-
bomme bag sig og lod 8. ben efterfølge af en se-
rie smukke sejrsrulninger. Men her må trods alt
have været en sproglig brist, for finalen består af
16 ben! Kort efter stødte to englændere sammen
med et enkelt havari til følge, men på en måde
fik de deres l-1 resultat med hjem.

Med tre fatale havarier inden for minutter ef-
ter tre dages mesterskab uden en ridse i noget
fly, blev det den dårligst tænkelige introduktion
af engelsk skrænt pylon racing i Norden. Vi ved
nu også, hvorfor de fleste engelske skræntracere
er ret enkle modeller, der kan bygges på en uge.

Pludseligt er det forbi
Anna bærer resterne af flæskestegen ud (hvis der
var nogen?), vinderne tiljubles og overdænges
med sølr'tøj. o_s tiden er inde til de obligatoriske
:..'i--,:.: :..-: .t.'. . rr, j-:.1:r ;'-=*:J: .:; :il .:
.--::. ;.:. 
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og gracie- De: irar de o- å r ærer hårdr lbr de ano-
nlme officials Morten Juul Christercen, Peter
Juul Christercen, Hans R, Grønne, Hans Han-
sen, Finn Hebsgaard, Mads Hebsgaard, Jens
Erik Holm, Karsten Jeppesen, Led Mikkelsen,
Peter Mikkelsen, Anders Dahl Nielsen, Preben
Nørholm og Torben Rasmussen, der havde fun-
geret perfekt og anstrengt sig til det -vderste for
at virke upartisk og retskaffent, bl.a. r'ed helt ar
undlade at bære rødlhvide roligan hatte.

En guldmedalje gik i tankerne under stort bi-
fald til Vejrtjenesten på FSN Karup. Vi havde al-
lerede i april gennem kontakter i KDA briefet
dem om dette vigtige stævne og vores specielle

behov, og med de naesten vanrittigt varierende
vejrforhold havde det været aldeles umuligt at
gennemføre stævnet på så sponsligt fair måde
uden deres assistance og den lejede biltelefon på

skrænten.
Chancerne er store io:. a: Ceiie stævne kan

blive historisk. ikke bioi iorcii Danmark befæ-
stede stillingen som Nordeuropas førende
skrænrtlælrningsnation, men også fordi det
meger vel kan blive starten til bredere samling
omkring de internationale FAl-regler, så større
mesterskaber kan blive en realitet - og hvem
ved - måske en dag et VM?

Foreløbigt må varmes op til NM næste år, der

foregår samme sted kombineret med NM i ter-
mikflyvning. Styringsgruppens planlægning er
allerede i gang, så hvis du har lyst til at være med

som officlal. .i ;1r r1r1;1g;grupp€n et praj og

sæt itore .r.:ii::: rd :1.-13.-14. september

-t!5

Resultater
Nordsø Cup:
l. Knud Hebsgaard, DK ....... 8.950 pt.
2. KlausUntrieser, DK ......... 8.615 pt.
3. Peter Blomdahl. S ............ 8.427 pt.
4. Bjørn I.,iogh. DK 8.358 pt.
,<. Jan -{bel, DK .............. ... 8.27 4 pt.
6. Jan Carlsson, S ............... 8.049 pt.
7. David Woods, GB ........... 7.937 pt.
8. Henrik Larsen, DK .......... 7.186pt.
9. Espen Torp, N ................ 7.754 pt.

10. Niilo Thulander, S ......... ..'7.624 pt.
1 I . Thor Øgrey, N ............... .7 .452pt.
12. Tom McPherson, GB ....... 7.384 pt.
13. Ken Woodhouse, GB ........7 .228 pt.
14. Rolf B. Rettedal, N ........ .. 7 .2OS pt.
15. Mikael Knudsen, S ........... 7.189 pt.
16. Rolf Sveinhaug, N ........... 6.996 pt.
17. Mark Passingham, GB .. . ... 6.987 pt.

18. Graham Woods, GB ......... 6.496 pt.

Nordisk Mesterskab, Junior klasse:

1. Jan Abe!. DK . . . .. 8.274 pt.
l. II::-::.. -r:.::-. JK ..-....... 7.786 pt.

-: I'i:r ":. li:.-:-.:n, S ........... 7.189 pt.

\ordisk Mæterskab for landshold:
l. Danmark .25.923Pt.
2. Sverige ....24.100P1.
3. Norge . . . ... 22.411 Pt.

(De tre bedste britiske deltagere har sam-

menlagt 22.549 pt., og de ville have slået

Norge, hvis de kunne have deltaget i
holdkonkurrencen).



Guppi - en lille elektro-model
Sven Ake Sdhl fra Sr e::ge har
sendt os denne artikel onn Ce: llr-e
RC-elektro-fly, Guppi. \foCelie:i
er særdeles let at bygge - og den
er så lille, at den kan flyves
overalt - selv indendørs!
I Malmø-området er der allerede
bygget mange Guppi'er - og mon
ikke den o_eså i Danmark bliver
særdeles populær?

Guppi er verdens mesr almindelige akrane-
fisk - og hvorfor er den nu det? Jo, den er
billig, let at passe og findes i mange forskel-
lige varianter.

Vingen kan opb.vgges efter samme princip som
i >Volta<, dt,s. balsabeklcednins orer ribber os
webbing.

Hvad har det med modelflyvning at gue,
:ænker du? - Billige modelfly findes jo ik-
i,:. :-: kig ind til din hobbl'handler. Let
-:-i---_i--_^i-"-_-:-:-- :-r'--::-'.- .-
..4.--:.-.r: --.--;-.:: -----;: :.;..;- -L.\: 
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sin rnc:".: uiel s:anrnoior og gJoxdrirer.

\Ien her skal jeg beskrive den måske
mest uimodståelige modelflyvekonstruk-
tion, den hedder Guppi og er konstrueret af
Gert Zaar, Sveriges nok mest erfarne
elektro-flyver.

Den er meget billig, let at bygge og flyve,
oe kan sagtens fl-yv-es indendørs i en hvilken
som helst sportshal. Tænk at kunne flyve
RC indendørs, mens nordenvinden tuder
udenfor!

Hvordan bygger man så dette lille vidun-
der?

Som du ser på tegningen, er vingeprofilet
i luld størrelse. De øvrige mål skal du for-
stør:e tre gange.

K:r:pe;: skæres ud af en plade 10 rnn ie:

Radiomontagen går let pd
Guppi. Man skærer hul til
de enkelte dele og limer
demJast. Det er måske
ikke den smukkeste
Iøsning - men hvem
br)'der sig orn det, når
rrtodellen -fllver.l
.1.:: 'o:o:: Gert Zdar.

balsa (du kan lave to modeller ud af en pla-
de), derefter laver du udskæringer i krop-
pen, der.passer med dit RC-udstyr. Se fo-
tografiet.

Så dykker du d1'bt ned i rodekassen og
finder lidt 3 nrn balsa til haleplan og finne.
Disse iim:s fa-it med en lille trekantsliste
som forstærkning. Som yderligere for-
stærkning af kroppen limes også trekantsli-
ster fast ved vingebefæstigelsen og foran,
hvor motoren skal sidde.

Mens limen tørrer og kaffen er ved at
være klar, skærer du to vingehalvdele ud i
frigolit-skum og limer dem sammen med
epoxy. Spar på limen - det vejer!

Nu monterer du alt udstyret på kroppen.
Du kan sætte det fast med siliconelim eller
elektrikertape. Find den rigtige placering
for vingen, så tyngdepunktet kommer til at
ligge rigtigt. Når du ved, hvor vingen skal
sidde, monterer du to stumper runde lister
til elastikkerne, som skal holde vingen på
plads.

Vingen skal nu beklædes med tyndt ja-
panpapir, som du limer fast med hvid lim,
der er fortyndet med vand.

Hvad behøver du nu ud over dit sædvan-
lige RC-udstyr (gerne med små servoer)?
Du skal have en Mabuchi 380 S motor og

OBS: Rettelse
I forrige nummer fik vi skrevet Gert
Zaar's gironummer forkert, Det ret-
iede ri så i sidste nummer - desvær-
re ikke godt nok, for nummeret var
stadig ikke korrekt. Her er det igen
(det står også i artiklen om Guppi)

- og denne gang håber vi så, at det
bliver rigtigt:

Svensk giro nr. 477 03 50-9
Gert Zaar
Johanneslustgatan 2

3-212 28 Malmo
Sverige

Undskyld, at vi har rodet sådan!
red.
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en 7x6 propel, som er kortet ned til 6x6
(gerne en Top Flite hvid nylon propel).
Som batteri til motoren skal du bruge seks

500 mAh celler. Desuden kan du indbygge
en motorkontrol - Guppi kan dog også
flyves uden motorkontrol.

Du kan også forstørre modellen, så den
passer til en Mabuchi 540 motor.

Med Cuppi lover jeg dig en fornøjelig
vinter både inde og ude.

Vil du have en luldstørrelsestegning, kan
du indsætte 50,- sr'. kroner på svensk post-
giro 477 03 50-9, Cert Zaar, Johanneslust-
gatan2, 3-21228 Malmø, Sverige. Skriv dit
navn og adresse på girokortet - skriv også,
at du ønsker tegning til Guppi. I

Hvis du har problemer med at skaffe de nødven-
dige stumper til din Guppi, så kan du er"t. få
hjælp hos Gert Zaar eller hos:

Sven Åke ståhl
Aktrisgatan 6, 5-214 83 Malmø
Sverige

Gert Zøar har sin Guppi i luften. Den kræver
meget lidt plads og kan flyves sdvel indendørs

som udendørs.

%"t-
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Få det bedste ud af din team-racer
Rob Metkemeyer fortæller, hvordqn mon
lærer øt vinde med linestyrede teom-rocere

På opfordring genoptrlkker vi her
Rob Metkemeyers giimrende
artikel om team-fa;e lra Line-
styrings-Unio:rens gamle
meddelelse.b,laci. r,Linestyret
Modeli-l)r en)r<.
Hoilænd.eren Rob Metkemeyer er
en ai verdens bedste team-race-
fl1r'ere med mange topplaceringer
r-ed VM, EM og andre store
internationale konkurrencer.
Artiklen er oprindelig oversat af
Kurt Pedersen. I anledning af
genoptrykningen her i Modelflyve
Nyt har Jesper Buth Rasmussen
bearbejdet den.

Det er en velkcnCt ting, at begyndere i
team-race b::rr::,;stiiiige ir. orcl.g for
at opnå ::r:;..-: :.::. . . -. ---- --- ;
sommetider. =:i" ::::::rr:.-:: :.:. ,:: ..-:-
kurrenceflylning. får cie :.::--; ::;:.J :-:-
ces.

Jeg har kigget nærmere på dette fæno-
men for at finde ud af, om der var nogle
iøjnefaldende grunde til, at succes nogle
gange udeblev. En vigtig ting, jeg fandt ud
af, var, at mange af de mindre succesfulde
hold (i Holland, Tyskland, Belgien etc.)
havde gan:kc uCrnærkede modeller og mo-
torer - c::. ::::. r:: :a.-:!' .':n.-. Imiclcr-
tid har :::.-. ::,-: --; . :; :.:- ; :t' I - ..r
med disse konku;:r-:::. ::::-:::--.: ::
nåede resultater langr un,jer iE::. : -:i.;-.;:
ydeevne pga. forskellige slags >uheld,,. O:-
te har vi vundet over betydelig hurtigere
hold simpelthen ved at flyve uden at lave
fjollede fejltagelser.

Vores måde at flyve på er i store træk at
opnå konstante, pålidelige resultater - den
tekniske udvikling af team-race er ikke for-
øget på denne måde. Hvis man begyndte at

Tabel 1. Beregning o"f teoretisk konkurrencetid.

Start Tid/10 omg. larr
sek. sek. km/t

ll i
lr-
:'-r-r

200
189

189

180

180

171

t'7 t
t64
164

ii-

iic
150

4

4
4
4
4

4
-1

.1

4
4

4

4
4
4

flyve team-race på vores måde, ville f.eks.
England have 30 hold, der konstant fløj
3:35. Det ville være yderst kedsommeligt!

Forvent ikke at få bemærkelsesværdige
opfindelser på det tekniske område fra min
side - det overlader jeg til andre. Jeg har
hverken evner eller værktøj til at være en

dygtig motor-tuner, oC jeg tror, at kun
meget få personer i verden virkelig kan for-
bedre standard dieselmotorer. Jeg nævner
dette, fordi det for os var muligt at komme
ganske godt med i internationale konkur-
rencer ved at flyve med Super Tigre, der
kun var omhyggeligt tilkørte. Disse moto-
rer var lige så hurtige som de fleste såkaldt
>tunede< motorer.

Hvad modeller angår, tror jeg, at enhver
ordentlig model, hvis den er let (400 gram
og derunder) og har en god finish, er i stand
til at opnå gode tider. Tegning til vores
egen rodcl 'Turtlc< kan købes hos Model
t \--.;: P-:..;::io:rs Lici. \lodeilen bler
::i,::;:l . {;l-'ll".i.:..:: :.r". -9-3.

\l:n, s.-rm jeg sagcle 1ør, er måler at opnå
det bedsr mulige resultat i konkurrencei
med mere eller mindre standard udstyr, Jeg
har ikke noget imod de mennesker, der
prøver at få superydelse ved hjælp af tek-
nisk udstyr, men jeg tror, det er mere nyt-
tigt at bruge tid på traening.

Heat-tider i konkurrencer
Selvom mange mennesker tror, at en heat-
::i ::: .1:00 ikke duer til noget i vore dage,

ved verdensmesterskaberne er der r.irkelig
nødvendigt at være hurtigere. Men da de
fleste af jer ikke skal med til VM, vil en
konstant tid mellem 3:50 og 4:00 betyde et
stort antal gode placeringer.

Omgange Tid,zlfi) omg. Sluttid
sek. min.

Hvordan gode heattider opnås
I team-race er der for det meste to tidsslu-
gende faktorer: Flyvning og mellemlandin-
ger. Den totale flyvetid er tiden for l0 om-
gange, gange 10. I et pit-stop antager vi, at
der er et effektivt tab på l0 sekunder. Tiden
for et pit-stop udregnes som tiden for l0
omgange med et pit-stop minus tiden for l0
omgange uden pit-stop. l0 sekunder er gan-
ske vist hurtigt, men selv uden cut off (men
med hjulet under tyngdepunktet) er det ab-
solut muligt med nogen øvelse. En let mo-
del er nødvendig til dette, da man har brug
for hurtig acceleration og deceleration. Til
begyndelsesstarten og accelerationen regner
vi med 4 sekunder, hvilket er realistisk med
en 2-3 tørns start. Tabel I viser nogle typi-
ske teoretiske tider.

Disse beregninger er temmelig overra-
skende, da det viser sig, at en virkelig god

tid på 3:30 kan flyves med 190 km/t, når
modellen går 34 omgange pr. tank. En tid
på 3:50-4:00, som i de fleste tilfælde vil væ-
re tilstrækkeligt, kan opnås med 180 km/t
og 25 omgange pr. tank eller 170 km/t og
34 omg. pr. tank. Team-race lolk vil være

enige med mig i, at cnhver 2,5 cm' racermo-
tor (Nelson, Cipolla) i standard udgave er i
srand iil at opnå denne ydelse, og for det
meste mere end det! Grunden til, at så man-
ge ikke når under 4:00 ligger ikke i manglen
på tekniske finesser, men tilsyneladende i
pilotens og mekanikerens manglende evne
til at få alt til at fungere, som det burde.
Kun når de gør deres arbejde godt, vil den
beregnede realistiske tid blive en realitet.

Holdet
Først er der mekanikeren. Han er ansvarlig
for, at motoren går så hurtigt som muligt
og går nok omgange. De fleste hold har fle-
re motorer til disposition, hvoraf €n er no-
,re: hurtigere end de andre. Denne vil de
::-;- : 'oi-rkur:encer. Men er det et fornuf-
:--:: : =-_: I D:: ::1,:ircer af lorskellige ting.
Frrr i3'. r.:.:; g=i;er cel. at hurtige oglel-
ler økonomiske moioref er s\'ære at indstil-
le, mens langsommere motorer for det me-
ste er medgørlige og mindre kritiske.

Det principielle problem med hurtige
og,/eller økonomiske motorer er dette: De-
res kørselstemperatur er højere, og med
den større kraft de yder på en mager blan-
ding, kommer de nemt til at varme. Et an-
det problem er, at på konkurrencepladsen
er der ofte meget lidt tid til at finde den rig-
tige indstilling ved trimflyvninger. Ofte har
man kun 6n eller to flyvninger for at få ind-
stillet motoren på. Mange hold gør det (for-
kerte) valg og tager chancen for at få ind-
stillet deres hurtige, kritiske motor rigtigt

- og når det så ikke lykkes, kalder de det
>uheld<. Men de glemmer, at under disse
omstændigheder gjorde de det forkerte
valg! Det ville være bedre at vælge en påli-
delig, ukritisk og sandsynligvis langsomme-
re motor. Husk, at 3:55 for det meste er
nok i kvalifikationsrunden!

Altså: Hvis man skal vælge mellem en
pålidelig motor, der går 180 km/t og 25

omgange pr. tank, og en kritisk, der går

34

;,
-i+
li
3.1
a<

34
25

34
25

34

25

34

25

-t4
25

4+ 170+8x2
{-17()+8x3
r-lS0-tix2
J-lS[t-S::]
-{'l9l-8>:2
4t190-8>.3
4+200-8x2
4+200t8r3
4+210+8x2
4+210+8x3
4+220+8x2
4+220+ 8x3
4+230+8x2
4+230+8x3
4 +240 +8x2
4+240 +8x3

3: l0
3: l8
3:20
3:28
3:30
3:38
3:40
3:48
3:50
3:58
4:00
4:08
4:10
4:18
4:20
4:28

42



200 km/t og 34 omg. pr. tank, men først
opnår dette resultat efter en halv times
trim, så tag den første.

Formålet med en testflyvning er - efter
min mening - at kende udstyret til bunds.
Det er ingen nytte til at flyve en hel dag med
en bestemt model for at finde dens maksi-
male ydeevne gennem en forlænget trimtid,
men man skal finde ud af, hvad man kan
klare uden eller efter bare dn trimflyvning.
Når man er færdig med en flyvning, så læg
alt andet til side og prøv igen et kvarter se-

nere. Tag tid på 100 omgange med normal
90 sekunders opvarmning. Det er troligt, at
den hurtige motor ikke vil give det bedste
resultat, men at den vil blive slået af reser-
ven, der er langsommere og mere pålidelig.

Dette vil også give de bedste konkurren-
ceresultater, men samtidig vil det være svæ-
rere at komme under 4:00 under disse om-
stændigheder. Hvis det lykkes 6n ud af tre
gange, særlig når der har været længere tid
mellem hvert forsøg, så er der ved at kom-
me noget af det >rigtige<. Kun hvis man
øver sig med sine konkurrencemodeller på

denne måde, vil dagen komme, hvor man
kan lave en >kold start( og lave en toptid 9

ud af l0 gange med den hurtige kritiske
motor. Først da kan man tage den med til
konkurrencer og få fuldt udbytte af den.

Opvarmning af motorer kræver særlig
opmærksomhed. Hvis en mekaniker kan
lorudsige kørslen i luften under opvarm-
ningen, så har han ikke brug for trim mere!
Der er tre hovedpunkter at rette sig efter:
a. Ud lra tider Cet tager lor clen kolde mo-

tOr a: få ii:. i..'::;.:::::t;r.:i --. i:r :--:-.
iiCl.J -u. -... t.--..-.-::.-- - :.

L'l;:, ::=:..:.;:r. --:.:r , -.- 
- 
-.,-

l.:--.-.1)].-..:..'.:- .:..., -.-: -:-- :-1

:-g::-:: :-- i. ::r. --:.-,:::- ::- ::::: :!så
. __- i-- ,-__-,- : .-: :

Kun for nye abonnenter:

Tegn øbonnement
på Modelflyve I{yt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten
hveranden måned i hele 1986 - tegn abonnement! Abonnement for de 6
numre, der kommer i 1986, koster kr. 96,-. Bestil ved at udfylde og
indsende nedenstående kupon.

Vi hqr monge bløde på lager ....
Vi kan stadig tilbyde en række af de gamle blade, men det begynder at
t1'nde alvorligt ud i lageret. Enkelte numre har vi kun ganske få
eksemplarer tilbage af, så bestil straks, hvis du vil have de gamle numre,
vi annoncerer til salg her. Årgang 1982 har vi fem numre tilbage af. dem
sælger vi til kr. 55,- incl. porto. Årgang 1983 har vi også kun fem
numre af, dem sælger vi også billigt samlet, kun kr. 62.- inci. porto.

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

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

- fyldt med modelflyvestof!
Årgang 1985 kan også fås komplet fra nu af - 6 numre for kr. 90,-.
Enkeltnumre kan krydses af på skemaet til højre på bestillings-

kuponen.

Pss på de gomle numre
- -forær dem et samlebind.l

-. - :.: .;. ::::,:,.--.. ---:.- ., :i :-:.,::-:-:. :=: l--;r: kan fUmmg 12
-- I r- -- --. - \"-:------::- -..,'-----'-.- -\-,-- - ;::å:C a;:aiSe.

B-a;:;:e hoides i-asi i samlebindet meå m-etalklemmer - der skal ikke
limes, >hulles< eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan
let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. Pa
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nvtrr. Dc'lere:es i fire
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssecilen hE:;noe:. ht ilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 35,00 pr. stk. incl. porio.

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

\=s::n aiie ream-race motorer med en

_rod i11e-indstilling varmer, når de kø-
rer på jorden et stykke tid. Vi er nødt til
at vide nøjagtigt, hvor lang tid det tager,
fra motoren kører på fulde omdrejnin-
ger, til den varmer (i sidste del af op-
varmningsperioden). Ved konkurrencer
skal man også måle tiden. Hvis det tager
længere tid, er kompressionen for lav,
hvis kortene er kompressionen for høj
eller brændstofblandingen for mager.
Måden motoren stopper på, når man
klemmer fødeslangen, er en god indika-
tor på, om nålen står rigtigt. Igen er det
mekanikeren, der skal lægge mærke til,
om der er nogen afvigelser lra det nor-
male. Stopper motoren straks, eller sti-
ger omdrejningstallet først. eller hvad?
Det betyder intet, hvordan den stopper,
kun om den stopper som den plejer. når
den er ideelt indstillet.
Punkterne a, b og c viser alle, at hele lor-

løbetbør iagttages meget nøje, sådan at en-
hver afvigelse straks bliver opdaget. Særligt
begyndere i >mekaniker-branchen< bør
træne i opvarmning. Det er derfor nødven-
digt at tage så mange l5 minutters pauser

som muligt under træningen. På denne må-

fortsættes næste side

Hermed bestiller jeg:

! Abonnement for hele 1986
(6 blade), pris kr. 96,-

n Årgang 1985, 6 blade, pris 90,- kr.

D Ålgang 1984, 6 blade, pris 82,- kr.

n Å.rgang 1983, 5 blade, 2/83 mangler,
pris 62,- kr.

n Å"rgang 1982, 5 blade, l/82 mangler,

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

1982:ltrlnnn
1983:tr1:lln
1984:tr[Xtr!_l
1985:!trtrlf.rI
Bladene fra 1982 koster 12,00 kr. pr. stk.
Bladene fra 1983 koster 13.5(r k:. pr. stk.
Bladene fra 1984 \c.:.: -l.i- 'rr. pr. stk.
Bl:icl:n: ':: :)':- . ,',::: -i.[[ kr. pr. stk.
1. - :---- :: t-.. l.ltlo.

r

pris 55,- kr.
i- Tilbud: Argang 1932. 19:l c,:

198-{ (iai: 16 blace). :::. l!i.- I

--: ':- --:-
I ::. - ;,-J - ;-.

Nal n:

Adresse:

Postff./by:



de vil der være rig lejlighed til at iagttage
opvarmning med rigtig indstilling. Det er
også nødvendigt fra gang til gang at huske
kompressions- og nåleindstillinge:1. \ar
man bruger samme brændstofblanding og
propel, vil de kun variere me,ee: lrot. og for
det meste kun pga. vejrforholCene. Hvis
indstillingen skal ændre: i;lisrændig fra
den ene dag til den ander. sr det ikke vej-
rets skyld, så undersc-s a.: for ar finde grun-
den. I skema 2 e: c:: ..rsiillei nogle typiske
symptomer og c::a: nulige årsager.

Pilotens pligter
Hidtil har jeg givet detaljer om mekanike-
rens arbejde, hvad angår omsorg for moto-
ren, og mange hold tror, at kun han er an-
svarlig for motoren. Imidlertid er piloten
også for en stor del ansvarlig for mo-
torlmodel kombination, og hans måde at
træne på skal indrettes derefter. Det er
meget vigtigt, at han opnår den nødvendige
konkurrence-erfaring og leerer en økono-
misk måde at flyve på. Jeg mener, han må
ikke lade sig bremse af modstanderne. Kun
ved at flyve i mange konkurrencer vil man
lære dette.

Når man træner må piloten virkelig kon-
centrere sig. Ligesom mekanikeren skal han
lytte efter motoren og gå i aktion, hvis no-
get er forkert. Han skal f.eks. bremse mo-
dellen, hvis motoren er for kold og trække
(helst før), hvis motoren varmer.

Hvis modellen er forsynet med cut-off,
kan han forhindre, at stemplet sætter sig,
hvis han er hurtig. En pilot som foretager
sig noget i tide under træningen, vil også
afpasse sin flyvning efter motorens gang i
en konkurrence og kan redde flyvningen på
denne måde. Selvfølgelig skal mekanikeren
vaere opmærksom på pilotens ændrede
flyvestil - hvis han har forhindret en over-
komprimering på bekostning af en advarsel
: r: :: ::ække. skal mekanikeren ændre ind-
.::--::g::l veC næs:e nellenlardi:rg. eli:r.
... =: :-,i..:..:....:.-._ :.-.- :-.--:::=:.

P..:::.. ri.' --;i: -::3::.'_:3 inoiorens
anrenieii_shed under træningen, og så skal
han lære, hvordan man simulerer konkur-
renceforhold. Træningen er nytteløs, når
piloten giver mekanikeren det indtryk, at
alt virker fint, når han står stille med hån-
den på brystet og trækker en smule. Kon-
!.ur::nceforhoid er for det meste meget

P:-c::: ;.i gå : t::j :-de: s:ore) ;irkler.
særlig når modsranderne er besrærlige ar
flyve med. Hvis en af modstanderne flyver
med en hastighed, der er mindre end 5 km,/t
langsommere end ens egen, så er det umu-
ligt at overhale uden at trække eller krydse
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liner. Dette kan medføre en overkomprime-
ring, hvis man ikke har prøvet det under
træningen.

En af de bedste måder at simulere kon-
ku:re:ceiorhoid på er at gå med strakte ar-
mi. mens man går i en cirkel på I meter i
diameter. På denne måde kan man bremse
eller trække modellen, som man har lyst til.
Fordelene ved denne form for træning er:
l. Flyvecirklen bliver kunstigt forøget, så

man i konkurrencer altid vil opnå ligeså
mange, måske flere omgange pr. tank.

2. Man kan studere motoren under forskel-
lige arbejdsbelastninger.
En motor, der varmer efter at være ble-

vet holdt tilbage i over 5 omgange, er enten
indstillet forkert eller ubrugelig til team-
race.

Når en motor er blerer meget varm efter
at være blerei holdl rilbage i over l0 om-
gange. skai den r'ære i stand til at køre nor-
malt igen efter to omganges normal flyv-
ning. Hvis motoren bliver ved med at var-
me, vil den også gøre det i en konkurrence
efter at være blevet >generet( i l0 omgan-
ge. Sådan en motor er ikke god til team-
race. Generelt sagt vil en god brugbar mo-
tor (med den rigtige propel) blive ved med
at køre godt uanset pilotens måde at flyve
på.

En dygtig pilot skulle være i stand til ef-
ter få flyvninger at afgøre, om en motor vil
blive ved med at køre godt eller give proble-
mer i et race. Dette kræver en meget kritisk
holdning og en god del opmærksomhed af
piloten under træning og konkurrencer.

Propellen
Når jeg taler om at bedømme motoren, me-
ner jeg i virkeligheden sammensætningen
af motor, model og propel. I skema 3 kan
man se nogle retningslinier for, hvordan
man bedømmer, om propellen passer rig-
tigt til motor og model. Lad os antage, at

SÅ'erra -'- Problenter med motorindstilling.

Stmptom:
\ålen skal åbnes mere end normalt.

4. Klemte slanger
5. Cut-off halvt åben
6. Luftrør i tanken delvis stoppet
7. For stor indsugning monteret ved

iejl

Symptom:
\ålen skal lullrc mere end ntrrmalt.

Årsag:
l. Skidt i indsug;:::r-r::-
2. For lille indsugning ni!r;i:.:.:
3. Nålespidsen er brækket

Symptom:
Mere kompression end normalt.

Årsag:

Slmptom:
Mindre kompression end normalt.

Årsag:
l. For meget amylnitrat i brændstoffet
2. Sod på stempel og kompressions-

stempel

Piloten bremser: Farten aftager meget,
uden at motoren går meget ned i omdrej-
ninger.
Piloten trækker: Farten tiltager meget.
Motorens omdrejninger stiger lidt.

Kommentar: Propellens diameter er for
lille.

Piloten bremser: Farten aftager meget,
og motorens omdrejninger går betydeligt
ned. Motoren lyder varm.
Piloten trækker.' Fart og omdrejninger
stiger betydeligt. Motoren lyder kold.

Kommentån Propellen har for stor stig-
ning.

Piloten bremser: Lille ændring i fart og
omdrejningstal.
Piloten trækker: Lille aendring i fart og
omdrejningstal.

Xommentar: Dette synes at være en god
propel, men sandsynligvis med for stor
diameter ogleller for lille stigning. Ved
at ændre dette kan farten øges.

Skema 3. Valg af propel.



motoren er blevet sat til at yde sit bedste
under normal flyvning (uden at trække el-
ler holde igen, armene lige ud), så ser vi,
hvad der sker, når vi trækker eller holder
igen, og vi kan derved finde ud af, om det
er den rigtige propel, vi bruger. Normalt er
det nødvendigt med mere ))træk( i en kon-
kurrence, så det er nødvendigt at bruge en
propel med større diameter og mindre stig-
ning.

Ved valg af propel til konkurrencer er det
også nødvendigt at tage hensyn til mod-
standernes flyvefart. Hvis de begge er hurti-
gere, kan man bruge en propel med lidt
større stigning, da man ikke har brug for så
meget >træk<. Hvis dn af modstanderne
flyver lidt langsommere (en forskel på
mindre end 2 sek. for 10 omgange), har
man brug for en >lav-gears< propel med
mindre stigning for at få mere træk, så mo-
toren ikke varmer pga. overhalinger. Det er
derfor nyttigt at holde øje med modstan-
derne under træningen.

Brug grejet effektivt
For at opnå gode resultater gennem hele
sæsonen er en god model og motor plus en
middelmådig reservemodel ikke tilstrække-
lig. For at være sikker på altid at have mo-
deller og motorer nok at vælge imellem, så
husk på følgende punkter:
a. Selv om det er meget sjovt at flyve med

sin superhurtige model, så gør det ikke
lor ofte. Hurtige modeller bliver også
hurtigt slidt. Træn ikke oftere med den-
ne end hvad der er nødvendigt lor ikke
at miste følinge;r rnec C:r.

De kan s:adig l:';_ic :.
re mo:ore;. SI:e :-<r:
med delie.

c. Flyl iil sradighed og find på nye ting el-
ler prør'gamle igen.
Det er en god idd at bruge mindre vigtige

konkurrencer til at afprøve nyt eller reser-
vemateriel, for så vil man snart have to eller
flere lige gode kombinationer (model +
motor) til rådighed. Hvis man har et valg,
vil de alle have deres fordele og ulemper.
F.eks. hurtig, men kun 25 omgange pr.
tank eller langsommere, men 34 omgange
pr. tank. Hvis modstandernes formåen ik-
ke er for stor, er det bedsr at fl]'ve med den
lidt langsommere, men mere srabile model.
Mod meget hurtige nodstandere skal man
bruge den hurtige 25 omg. rank model og
prøve at holde trit og om muligr ar bremse
dem. Med en langsommere model ville man
være for nemt et offer ar overhale. Hvis
dommerne er meget strenge med hensyn til
overhalinger, så tag en iangsommere to-
stops model, som betyder færre overhalin-
ger.

Konklusion
Sagt under et vil det være helt klart, at med
vores team-race stil er det vigtigste at være
kendt med model og motor. Maksimal ha-
stighed er ikke så vigtig og kommer meget
an på pilotens flyvestil. Det er hastigheden i
konkurrencer, der tæller. I

>Playboy(( fra Eismann

>Skal man tro annoncen for
Eismann's >Playboy<, må det at
eje modellen kunne sidestilles med
at eje en trøje med den berømte
krokodille<, skriver Børge
Martensen i denne artikel, hvor
han beskriver sine erfaringer med
a:- -=.--= PC-: ^ . -- 1;:'

I -'-l-n:r;i:.nerei ai cier norske modeltlSre-
tidsskrifi >Modell Informasjon< kunne
man i en annonce fra firmaet Øgrey Hobby
bl.a. læse:

Playboy - en ny succes-modelfra Eismann.
Aldrig før er nogen af Eismann-modellerne
blevet forhåndssolgt i så stort et anial som
Playboy. Det tyder på, at Alfred Hitzler
igen har formået at konstruere en succes-
model.

Ovennævnte tekst er kun en lille del af ind-
holdet i en helside-annonce, som kun omta-
ler Playboy - Øgrey kan bare det der .....

Når man markedsfører et firmas produk-
ter på den måde, kan det vel næppe undre
nogen. at Øgre1'Hobb-v er blevet Eismanns
største lorhandler.

Nu skyldes Eismanns popularitet i Norge
nok ikke alene de store annoncer. De resul-
tater, som norske modelflyvere har opnået
med Eismanns modeller, har sikkert også
bidraget til successen.

Den norske modelfl1'r'er Espin Tc:;.
som flyver med Eismann-modell:::: C=-
maro, Vampir og Yankee, har :o: ;e ::.ul-
tater. han har opnået, og del arb:jde, han
har gjort for modelfllningen i \orge, fået
tildelt Eismanns ærespokal. en anerkendel-
se, som ikke tidligere er tilfaldet nogen
uden for Tyskland.

Jeg skylder måske læserne at fortælIe, at
Alfred Hitzler er manden bag konstruktio-

nen af Eismanns modeller og tillige tysk
mester i F3E.

Skal man tro annoncen, må det at besid-
de en Eismann-model kunne sidestilles med
at eje en trøje med den berømte krokodille.
Derfor rekvirerede jeg omgående en Play-
boy hos vci l.r_i;n.il:_re to:harciier. Avionic i
Risskot.

i.-: :- _:::,-:: :.-::: ioi ar tale med Frede
\-:..::.:: lira .{rionic) om sagen, er der lige
er par ring, du skal se efter først. Hvis du vil
flyve med sideror (modellen kan flyves
uden), skal du foruden akku, afbryder og
modtager bruge to normalservoer samt to
mini- eller mikroservoer. Futabas S33 eller
Sl33 kan bruges. andre iabrikarer kan selv-
løl,eelig også anr endes, rren de må ikke væ-
re mere end i3-l-1 mm t1kke.

Enhver velassorteret rodekasse indehol-
der naturligvis den slags småting, og mens
du har fingrene nede i æsken, fisker du lige
en Y-ledning op samtidig. Hvis du fandt,
hvad du søgte, kan du roligt bestille en
Playboy, for med undtagelse af lim og be-
klædning er alt, hvad du herefter skal bru-
ge, i æsken med byggesættet. - Hvis ikke,
jaaa, du kan altid bruge de små servoer et
andet sted, den dag din Playboy er slidt op,
men det bliver en lidt smådyr fornøjelse at
få ham i luften i første omganq.

Modellen har en spæncridde på 2.100
mm og kan anr.'rd:. ::- eiektro-, skrænt-
og i..::::!.::.. .:-.-=-_:. D:n ret store udskæring

-::;: i-:g.n girer god adgang til anbrin-
ge.s: ai cier ekstraudstyr, som en elektro-
s\'æve. nødvendigvis må have ombord.

Kroppen er fremstillet af GFK-epoxy,
den er hvid indfarvet og forstærket med
kulfiber. Den virker utrolig solid og er det
sikkert også. Overfladen er pæn og glat,
men kanter og samlinger synes jeg ikke rig-
tigt passer til Eismanns sædvanlige stan-

.fortsættes næste side

Prøvebygning af en succes-model .....
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dard. Jeg har imidlertid set en anden krop.
som var betydelig pænere udført, så den jeg

i sin tid modtog har nok været en manda,ss-

svipser.

Vingen
De to vingehalvdele består a: en skumkær-
ne beklædt med I mm li;ri:. T:æsorten er,
såvidt jeg kan se, 1... s3i.-rgni. Profilet er
Eppler 387 modih:ere:. K:ængerorene er

spaltelrie. På io:.a:l:en ai disse skal påli-
mes et 7 nn a,u;r.l:riumsrør, som derefter
skai ril:asses i i:Sens hulkile. Efter beklæd-
ning a: i:.er:e skal krængerorene efter Eis-
manns anrisning hængsles til vingens over-
side med rape. Den idd synes jeg imidlertid
ikke cm. Selv om krængerorene kun har et
udslag nedad på 5-8o, tror jeg det vil give
problemer. Udslaget opad på l8-20' vil un-
der alle omstændigheder efterlade en ga-

bende revne på undersiden, og det kan ikke
være meningen med krængeror udformet
på den måde. Hvis man vælger Eismanns
Iøsning, skal man passe godt på ikke at stal-
ie de små servoer i den nedadgående bevæ-
gelse. De kan ikke holde til det.

Kræn-eero:eic er på grund af alumi-
niumsrore:-. :: :ii::. :: :t:':ngsling på mid-
ten ikke 3i:.1:ia:.:.J. --;: .:.:'.::l:rfor at
hængsle iem ienCe:r.:. --:;:,r. :::::,:-1.::
fire messingb.'.:.:-=:. i-- --- ::.:::: .- -
rørenderne, rlon:3:3:3 it 3r!i.;: i:-:, :_:

så et nylonleje i vingerne - cier gå: sc= -

olie.
Krængerorene går helt ud til plantippen,

så for at lå plads til det yderste leje var det
nødvendigt at lave en anden afslutning på
vingen end clen. som er anvist på tegningen

- nem|g e: ::1xi:: fir';: :ilsvarende det.
som er an\ 3::: :il r::_:::: :;r.:=;i:l_:. En
afrundet planrip ai 'eaisa. >i..3i -':J -._::: .3:
bedre ud end den meger kanrede losning.
som er vist på tegningen. Den meger udsat-
te og tynde bagkant på den yderste del af
krængerorene vil med den ændring også
være bedre beskyttet.

De tidligere omtalte mini- eller mikroser-
voer skal benyttes ril krængerorene og skal
monteres i henholdsr is \ ensiie o_q ho-i:e
vingehalvdel. Hullerne til disse 3: j:::--i:.:
på undersiden. Forlængerledninge:r-= :.-
servoerne er vedlagt i byggesærret. :::::.
skal selvlølgelig monteres med sr:k. s:;
passer til det radioanlæg, som ::: .':.:ier
at benytte.

De to vingehalvdeie sk:. :i:..:: med et
l2 mm tykt aluminiuns:t:. D::- .:::ling er
absolut lri for slør og fjedring - e:. ',.:r:,i_:
fin detalje. Vingerne fastgøres ril kroppen
med to stk. 5 mm nylonbolte, som går ned i
et 12 mm tykt spant i kroppen. De to bolte
virker lidt spinkle, men de kan holde til en
normal højstal ncd et træk i linen på 6-8
kg.

Spantet, som skai lc,;e rinserne, er fra
fabrikantens side koniu:sk::-e :. Det har
sikkert været meningen, ar de: skuile passe.
Det gør det imidlertid ikke, og der r'ærsre
er, at det er for lille. Når det ikke passer til
kroppens facon, kræver det at man skal
være endnu mere omhyggelig med fastgø-
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relsen - for det skal sidde fast - brug
langsomtørrende epoxy og glasfibervæv.

Flyvning med Playboy
Den model, jeg byggede, blev forsynet med
sideror, idet højstart uden kan blive lidt
problematisk. At den kan højstartes uden
sideror, har jeg konstateret, men kommer
den i vanskeligheder under starten, kan si-
deroret være det, som kan redde modellen.

Eismann opgiver vægten til 1.100 gram.
Jeg vil gerne tale med den, som kan bygge
en Playboy og holde vægten nede på det.
Byggesættet vejede 810 gram, så inden jeg
påbegyndte byggeriet, havde jeg tippet den
flyveklar til 1.250 gram. Før den blev trim-
met, vejede den 1.214 gram + 186 gram bly
i snuden = 1.400 gram. Planarealet er op-
givet til 32 dm' - det er 34,56 dm': - en ju-
stering af Eismanns vægt og målestok er
åbenbart tiltrængt.

På grund af de ændringer, jeg foretog
ved vingetipperne, blev planarealet på min
model 35,6 dm'. Planbelastningen blev
39,3 gram pr. dm'.

Jeg havde så småt forventet, at et svæve-
fly i den størrelse og med den planbelast-
ning ville komme styrtende ud af himlen,
elter at den var frigjort fra linen. Det gjor-
de den ikke - tværtimod - til min store
::,::rC::ng blev den deroppe i relativ lang

.. -. ._ :-.: -'^.::,1,1;:.:1.-l -:l l:..r... :i J,l.:.-
.; ::,---i:1 ..-l-=--.-i1;- \l---:.-:l- .--::

-------.^l-- --:----La-: --;----:::---= r--*-r;--:-\a-=-. U: u.-

., ing.n prob,-iemerl-orbu-ndei med ar-fl1.e
den. Den reagerer villigt på rorene, selv ved
meget begrænsede udslag. Heller ikke ved
de lave hastigheder giver styringen proble-
mer. Der er for mig ingen tvivl om, at mo-
dellen også er meget velegnet til det, som
ie: sikkert oprindeligt er konstrueret til -ne;:.ig :iek::oi-ipning. Tegning og bygge-
beskrirelse omhandler også insiallation af
el-motor og andet grej, til glæde for dem,
som ønsker at benytte Playboy som elek-
tro-svæver.

Playboy er et smukt fly med en god aero-
d-vnamik. Det er ikke noget begynderfly,
t-r3:1r!-: h\ed man ønsker at benytte det til,
::;:;3: sa: L'1gges og fl1r'er al alle :tec e:

:::nimum a: e:t::.1g. B',g_:::.: l-i--:Cr :in::.

... Og så et lille hjertesuk ....
Småfejl i byggesæt er et tilbagevendende ir-
ritationsmoment. Tilpasning af de enkelte
dele vil naturligvis altid være nødvendigt.
men det bliver mange gange vanskeliggjort
a:. a: Ceiere er lor små.

Faorikanre: ai rlggesæt skulle være per-
fektionister, dei ville nemlig betyde, at de
ikke ville blive riliredse, lør byggesættene
var i orden.

- Hvorfor skulle de hige efter det per-
fekte?

- Fordi køberne forventer det!
Der er ikke noget forkert i at stræbe efter

at Eøre et byggesæt bedre, selvom det i for-
vejen er udmærket.

Skulle det blive en realitet ud i fremtiden,
vil jeg være blandt de lørste til at ønske

n

>Man skal elske kr
Øjvind Kristensen giver tr
dans ke kuns tflyv ningsp il'

Dansk RC-kunstflyvning har
aldrig hævdet sig internationalt.
Dette faktum har ikke kunnet
ændres på trods af de skiftende
styringsgruppers store og
entusiastiske arbejde for at
forbedre såvel kvantitet som
kvalitet på kunstflyvningsområdet.
I denne samtale med dansk-
canadieren Øjvind Kristensen kan
man måske finde nogle af
forklaringerne på dansk
kunstflyvnings problemer med at
gøre sig gældende internationalt.
Det er Ole Meyer, der har talt
med Øjvind.

Men dansk-canadieren Øivind Kristensen
blev nummer 5!

Sådan noget i den retning vil der sikkert
stå i omtalen af dette års VM i kunstflyv-
ning i Holland. Som en slags plaster på så-

:::. :r3: ce: er konstateiet. at vore egne pla-

:::::g:: - son sædr.anligt - ikke rigtigt
er nogel at råbe højt om.

Ved de foregående lire VM'er - lra
1977 til 1983 - er det blevet til to fjerde-
pladser, en femteplads og en syvendeplads.
Og dermed har Øjvind Kristensen formået
at markere sig i den absolutte verdenselite
gennem en uafurudt periode på foreløbig
l0 år. En meget fornem præstation. Også i
Las Vegas konkurrencerne, som - ikke
med urette - betegnes som >VM for pro-
fessionelle< har Øjvind som regel været
med helt i toppen. Og han har været cana-
disk mester så mange gange, at det er nem-
mere at holde rede på, hiornår han ikke
har vundet.

\Ier hrem er egentlig denne landsmand,
rr is i'lorie resultaler vi så ofte kan læse om i
de inden- og udenlandske modelflyvebla-
de? Det havd,e Modelflyve Nyt lejlighed til
at finde ud af, da Øjvind benyttede VM'et i
Holland til også at besøge sin familie i Dan-
mark. Det blev til en måneds ophold, hvor-
under han også nåede at deltage i - og vin-
de - Falcon Cup, hvilket man sikkert kan
læse om andet steds i bladet. Vi blev lørst
gjort opmærksom på, at Øjvind befandt sig
i vort nabolag, 36 timer lør han skulle rejse
hjem til Canada. Men det er betegnende for
Øjvinds indstilling, at han velvilligt stillede
sig til rådighed for en samtale, selv om det
medførte, at han måtte ændre i den sidste
feriedags stramme program.

Yokset op i Fly
Øjvind, som nu er 38 år, stammer fra lands-
byen Fly ved Skive. Efter at være udlært
som møbelsnedker rejste han i 1967 til Ca-
nada på, hvad der skulle have været et en-dem tillykke.



rstflyvningen<
de råd til ambitiøse
'er

kelt års ophold. Han fandt sig imidlertid
godt tilrette, og efter bl.a. at have arbejdet i
8 år som udstillingskonsulent for land-
brugsministeriet, er han nu selvstændig
ejendomsmægler i byen Guelph, Ontario.
Han er blevet canadisk statsborger, er gift
med en canadisk pige og har ro børn pa 8

og 12 itr. Fornarle: :a: ::l =:::.: :..
Ivan, da car.a;:::.-.: :i.i.: i -. :-:.:= -: ::
det der mec ,,Ø. .

\lociel:11 ei:=::e: :-:'. _::-:i.aS: i
klubben The .-j-irbirdsi Skire, bl.a. sammen
med ./er,s \lalmberg, Erik Toft, Jørn
Kroer, Ole Brauner og Børge Nielsen, som
Øjvind lortsat holder kontakt med. Hoved-
aktiviteten var linestyring, men inden han
lorlod Danmark, havde Øjvind købt sin
lørste radio hos Axel Mortensen i Hobro. I
Canada fortsatte han med radiostyring, og
6t år efter ankomsten - altså i 1968 - del-
tog han for første gang i en konkurrence,
og i 1971 vandt han lor første gang det ca-
nadiske mesterskab i kunstflyvning.
Øjvinds nuværende klub er >Oakville Mo-
del Airplane Club<, som har omkring 100

medlemmer.
I dag er Øjvind halvprofessionel model-

flyver, idet han er >Product Consultant<
lor Futaba, USA, som så sriller udstyr til
rådighed og dækker rejseomkostninger i
forbindelse med deltagelse i konkurrencer.
Da de allerbedste piloter er luldt professio-
nelle, mangler der lidt i at kunne konkurre-
re på helt lige fod med dem. Men det kan
ikke være anderledes, da Øjvind foretræk-
ker også at have tid til sin virksomhed og
sin familie.

Opskriften på succes
Det var naturligt for os at spørge Øjvind,
hvordan han har båret sig ad med at nå sit
nuværende høje niveau.

>Jo,< siger Øjvind, >man må for det før-
ste have en slags >love affair< med kunst-
flyvningen. Man skal virkelig kunne lide
det, så det aldrig føles træls til enhver tid at
yde den store indsats. Og så skal man have

ambitioner. Hvis man stiller sig tilfreds
med a: blire nr. ii i et \'\1. sa biirer place-
:.:;::-.;:..-'. ..:- l -r: -::;:. -----

i-a-:1.: -r:: -.:'::--: --.---:--:-:- ---

a: r.-:^:.- ;3r:a:3 i rO;lrililenae: SaiTimen

med de bedsie. Dette er meget vigtigt. Disse
muiigheder fik jeg, da jeg kom til Canada,
hvorfra der jo ikke er langt (!) til de store
konkurrencer i USA.(

I den forbindelse fortæller Øjvind, at
han - på grund af klimaet - er alskåret
fra at flyve hjemme fra oktober til april.
Men så kører han en gang i vinterens løb til
Florida - to dages kørsel - og deltager i et
par konkurrencer der.

Gode råd til danske piloter
Vi spurgte Øjvind,, hvilke råd han kunne
give til danske kunstflyvningspiloter, som
vil satse på at hævde sig internationalt.
Hvordan skal modellen se ud?

>Den skal have samme størrelse og vægt
og flyle med samme hastighed som de mo-
deller, der blev anvendt til det gamle FAI-
program. Det vil sige omkring 56 dm'? med
en l0 cm' 2-takts motor, som løber
10-l1.000 omdrejninger, f.eks. en long
stroke.

I konstruktionen skal der førsi og ::::--
mest være lagt vægt på de: iun\::r::-.e.
Skalaagtige modeller opfl'lder no:najt ikke
dette krav. Jeg vi1 ikke nær ne den ene type

frem lor den anden. I førsie omgang er det

meget vigtigere. at modellen b-vgges ordent-
ligt, omhyggeligt og - frem for alt - uden

skævheder af nogen art.<
Om træningen siger Øjvind: >Hold dig

Øjvind Krislensen fotogra.ferer t ed Falcon
Cup, som han vandt med denne >Åtlanta<, der
er en byggesætsmodel, som produceres i USA.
Efter at have fløjet Falcon Cup tog Øjrind til
Tvskland for at træne med Gilnter Hoppe,
inden de begge skulle til VM i Holland, hvor
Giinter blev nr. 2 og Øjvind nr. 5!
Foto: E-iner Hjort.

udelukkende til kunstflyvningen. Lad være
med at bruge tid - og andre ressourcer -på andre RC-områder. Og træn så flittigt
og systematisk med alt, hvad del indebærer
af træning i de enkelte manø\'rei og al det
samlede program.(

Øjiind understreger gang på 
-eang under

vor samtale der nødrendige r at udvise den
største omhu på aiie onraiei: rJeg fører
f.eks. bog over alle indstillinger og trim for
mine modeller. Hvis jeg skifter en servo,
kan jeg således umiddelbart slå op og se,

hvordan f.eks. udslaget på højderoret skal
være. Sørg også for at checke og dobbelt-
checke alt. Husk Murphys lov, der som be-
kendt siger, at hvis noget kan gå galt, så vil
det gå galt - før eller senere.((

Og Øjvind fortsætter: >Og tag så ud og

vær med i konkurrencer. ivor de bedste er

med. I den ::::.::; ;: i - :ag irge så godt stil-
l::. .:::- -;-= ;:. , -----:ike le: langt til Vest-
:r:r-a:-:. ".g ilskerne har altid klaret sig

særdeles godt ved VM'erne. Jeg kørte såle-

des selv i år - på vejen til VM - over Rin-
teln ved Hannover, hvor jeg pudsede for-
men af sammen med Gijnter Hoppe. Vi kan
allesammen lære af tyskernes grundighed
og flid. Og det er alticj negei rigtigt at få
n1'e impulser..

Fra VM: Øjvind er i fcerd med at storte sin
>>Summit<< assisteret af en af sine kanuneralet

fra det canadiske hold. Foto: Svend
Plougstrup.
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Piperin bier opgirer, men jeg ønskede
fortsat at afprøve motoren i en forholdsvis
tung model, og heldigvis havde jeg netop en
Cambria FW 190 D til afprøvning, hvor jeg
ved en mindre ombygning af motorrummet
(mere plads bagud) kunne få den fornødne
: -.:.

?.::.-: -.:::-:r.- r ::.i':n L'lgv Ole Jøf-
S3:s---. :--:- - :;:-: i-t: - - ..:l :..-' ;' :-i
en OS FS-IO. ::.:::::;: . :::-:. i;i . - r-.
>kendt mand( på r'ir:ak:,r:;--:å::'_. .-_: :. :--
herefter to mand om det efieriøigende.

Motor og tilbehør
Motorens opbygning og data fremgår af
fabrikantens oplysninger, men om tilbehø-
ret skal nævnes, at der medfølger værktøj
til efterspænding af diverse skruer, hvori-
mod værktøj til justering af ventilerne ikke
er med mod tidligere sædvane, men til gen-
gæld er brugsanvisningen blevet både stør-
re og bedre.

Faktisk er brugsanvisningen nu så omfat-
tende, at OS næsten undskylder det over
for den )erfarne maskinist( og forklarer, at
anvisningen er udarbejdet af hensyn til
))første gangs flyveren(. Man må så håbe
på en dansk oversættelse snarest muligt, så

de nye også har en chance for at læse de go-
de råd.

Første start
Første start blev efter planen foretaget i
prøvebænken, som Ole havde fremstillet til
formålet med den ekstra finesse, at motor-
trækket kan måles.

Motoren var forsynet med en Top Flite
propel størrelse 9 x 6, og brændstoffet var
som angivet i brugsanvisningen 590 nitro,
2090 amerikansk olie og 75a/o methanol.
Brugen af syntetiske olier bliver frarådet i
brugsanvisningen og vil derlor heller ikke
indgå i afprøvningen.

Den aniøne startprocedure er som føl-
:!-.

a. \åleskruen drejes tre omgange ud.
b. Brændstof suges frem med fuld drossel-

åbning og lukket choker ved at dreje
propellen 2-3 gange over kompressions-
punktet.

c. Droslen lukkes halvt.
d. Der drejes frem til >hvor kompressionen

først mærkes<<, hvorefter propellen slås
gennem kompressionen.

e. Når motoren kører, drejes nåleskruen
langsomt ind til størst muligt antal om-
C:eininger og derefter 20-30" ud, således
:: :r!a:o:en kører 2-300 omdrejninger

--t.-:-^l-----:- -:- -:\\ lll.ll--
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Vi resrer OS trS-20

Firtakteren kræver mere indbygningsplads end en rilstaren;t ::::..:.r. Fo-tcen lcengden a_f selt,e
ntoloren skal der beregnes ekstra plads bagud tit littk oz ior,:zit:zsinckirllin-e.
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Den lille finakter fra OS
Efter mange måneders ihærdigi
forarbejde på reklamefronren
barslede den japanske OS-fabrik
endelig her sidst på sommeren
med et lille nyt familiemedlem på
3,56 cm'. nemlig den lille
firtaktsmo:o: FS-l(r.
Modeltll'e \1-. rrir ge::--:: Il
Andersen Hobby fat i ro af cii:se
motorer, som blev lagt i hænderne
på Lars Pilegaard.
I det følgende fortæller Lars om
sine første indtryk af de nye, små
OS-firtaktere.

Ud fra en almen oplarielse af. ar iirrakrere
yder væsentlig mindre end roraktere i sam-
me størrelse, r'ar det store spørgsmål for
mig ikke, hvad motoren ville yde i en prø-
vebænk, men nærmere i hvilke modeller
den ville være praktisk anvendelig. Jeg be-
sluttede derfor at Iægse ræt:::r på prør.e-
flyvninger i forskellige ti1 u-; :ic.e: lorskel-
lige temperatur- og lugrighedsIo:roid. Serm
testmodeller valgte jeg Graupners iilie pipe:
Cub og en selvkonstruktion kaldet Sop*irh
Pip. Sidstnævnte, som af ydre nærmest lig-
ner en forvokset Grokker med Fokkerblod
i årerne, maler i25 cm i vingefang og vejer
flyveklar uden moior 900 gram. Altså
vægtmæssigt ro meg3i iorskellige modeller.

Da motoren ankom. åcerbarede der sig
imidlertid en lille overraskelse. \lororens
samlede længde er større end normah lor
en 3,5 cm3 motor pga. droslens placering
bag på cylinderen. OS'en kunne derlor ikke
være under Piper'ens motorkåbe, ligesom

48

-.--- *?i$ffi' '"&



Det lød enkelt, men under afsnittet om til-
køring er anført, at droslen ved første start
skal åbnes helt, og at nåleskruen skal
skrues l80o ud i forhold til den indstilling,
hvor motoren vil køre med maksimale om-
drejninger. Javel - men hvorfra kender
man makspunktet, når motoren aldrig har
været startet? Også på første flyvning skal
motoren være stillet l80o for fed og på de
efterfølgende fem flyvninger drejes 30o
længere og længere ind for hver flyvning
indtil det punkt, der er 20-30o federe end
det maksimale (se ovenlor. punkt e).

Kon sagt: På c::::;::i.: i.:.:. r:-,:r::.-
iisningen iks: i.'.9;: :r;i::.;.;:. := .

valgte ar srafie i:i3: ::1.-.:- ;" :.' '. ;: --:.-

leskruen skru:l. ::e o:r:ga:S- i:4. og så lade
første tankiulci kore igennem på denne ind-
stilling.

\lotoren tændte allerede i første anslag
og gik i gang ved 3. slag, hvorefter den kør-
te jævnt og roligt hele tanken igennem på
ca. 7.000 omdr.,/min. med et træk på godt
500 gram. Der opstod ingen nævneværdig
varme, og cylinderen kunne berøres med
fingrene straks efter, at motoren var stop-
pet.

Efter at have kørt yderligere 100 cm'
brændstof igennem, blev omdrejningerne
stillet op til 8.600 omdre_ininger. hvor vi
foretog følgende l1'dmålinger på et meters
afstand:

Forfra: 89 dB
Fravenstre: 91 dB
Fra højre: 95 dB
Bagfra: 98 dB

Den kraftige stigning på de sidste to målin-
ger skyldes, at udstødningsrøret er anbragt
på motorens højre side, og indsugningen på
bagsiden.

Efter et kort stop blev der tanket med
yderligere 50 cm' brændstof, og vi forsøgte
at nå maks., som ifølge oplysninger fra OS

skulle ligge over 10.000 omdrejninger med
den anvendte propel. Vi opnåede kun mo-
mentvis 9.100 med et træk på knap 1.100
gram, altså noget under reklameoplysnin-

gerne, men lad os nu se, når motoren har
kørt nogle timer. Vejret var under afprøv-
ningen heller ikke det bedste. Temperatu-
ren lå omkring 5o, og luftfugtigheden var
meget høj, hvad der gjorde, at min Webra
3,5 samtidig havde kuldeproblemer, så det
har helt sikkert også virket negativt på den
lille japaner. I hvertlald kunne man tydeligt
høre den tabe omdrejninger, når gløderørs-
strømmen blev afbrudt.

Konklusionen må efter den første time
være:

OS FS-20 nonteret i en Cambria Fl|t 190 Fun
Fighter. Benrcerk den korte afstand mellem
drossel og brandskot. Det krær'er nøje
planlægning af tanktlpe og -placering.
Knappen under lontnielen lukker via et spjæld
for luftindsugningen.

1. OS bør lave en bedre rejledning hvad
angår tilkørsel.

2. Der bør enten leveres værktøj ril ventii-
indstilling sammen med motoren eller
markedsføres et tilbehørssæt, da brug af
f.eks. en tilfældie tang og skruetrækker
hurtigt vil ødelægge mekanikken.

3. Der bør markedsføres en rigtig lydpotte,
da motorlarmen overskrider flere klub-
bers ør're ildgrænse. Min Webra 3,5
støjer f.eks. kun 87 dB målt på højre si-
de med 10.000 omdrejninger og samme
propel, så det må let kunne forbedres for
en firtakter.

4. Man bør for sin egen sk1'ld bruge en om-
drejningstæller, indtil man har lært at
indstille nåleskruen korrekt. Ingen af de
tilsteder'ærende kunne hore, hvornår
motoren køne 2-30{t omdrejninger un-
der maks. \Ian må formentlig lære sig,
hvor mange ))klik<, der er mellem kor-
rekt flyveindstilling og den indstilling,
hvor motoren stopper, fordi brænd-
stofblandingen er for mager.
Efter denne >jordtest< påbegynder vi så

flyvningerne, og hvis vejret ellers er med os,

håber vi at få fløjet mindst 5-6 timer inden
deadline for næste udgave af Modelflyve

T-Nyt.

L- nd ga engøn gs- mot o rer:

Brug rigtig olie til din OS-motor!
Hvis alt andet glipper, så læs brugsanvis-
ningen - men så er det måske for sent, hvis
du er ved at tilkøre en ny OS FP motor.

I den sidste tid har jeg nemlig både set og

hørt om FP motorer, der kun startede
problemfrit lørste gang, eller blev varme ef-
ter få minutters flyvning og satte sig, og
hvad værre er, nogle af dem kunne ikke se-

nere startes.
Fælles for alle tilfældene har været for-

kert tilkørsel og brændstofblanding, fordi
den lykkelige ejer enten ikke forstod den
engelske brugsanvisning, eller slet ikke hav-
de læst den, men havde overladt den første
kørsel til en mere erfaren klubkammerat,
der >bare havde fod på det der<.

FP-motorerne har ikke kuglelejer, men
gammeldags glidelejer. Ydelsen på FP-
motorerne er imidlertid ikke gammeldag..

Den moderne schnuerle-sk1'lning : :i..:.;:-
ren giver kræfter, som må hoid:' : 3i3 -::-
ril de bevægelige dele er .':':c: ::::.i:
sammen.

Kort lortalt skal tilkorsien iioige brugs-
anvisningen foregå således:

a. Monter den korrekte propel til tilkørs-
len. For en FP-20 er det en 9x4, for en

FP-25 en 9 x 5 og for en FP-35 en l0 x 6.
b. Tank med brændstof blandet af 250/o

amerikansk olie og 75ro rne:hanol.
c. Start motorer pa s: :se en brænd-

stol iuitb,ianCiriq. a: ,ie: ":ii:akter<, og
kør l-3 tanklulde igennem på denne nå-
leskrueindstilling.

d. Begynd nu flyvningen, men med så led
en brændstof/luftblanding, at motoren
kun kører langsomt )totakt(. Efter 4-6
flyvninger må motoren køres op på sit
maksimale omdrejningstal, og når den er
godt tilkørt, kan oliemængden nedsæt-
tes til 2090, ligesom der må tilsættes ni-
tro. Dog højst l09o af den samlede blan-
ding.
Brugen af syntetiske olier frarådes nær-

mest af OS, og man skal i givet fald flyve
med en federe luft/brænd.toi-blanding end

ved brug al amr'ri\.::.i 'riie. da syntetiske

olier ci:: ::'..-::: :å:iigl under manøvrer,
:..:: :--':,-:3: itører magert, samtidig med

3: ;eir eienluelt sejtrækker. Et typisk pro-
blem under lange, lodrette stigninger.

Ovenstående brugsanvisning er måske

nok lidt at gå med både seler og livrem,
men brugen af syntetiske olier er endnu i
sin barndom inden for modelflyvning, så

fabrikken ønsker ikke at lokke nogen til
Lors Pilegaardnoget.
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Opslngstavlen
Opslagstovlen kan benyttes af bladets i;esere

til ikke-forretningsmæssige køb- o3 sit'?-an-
noncer af modelfly og tilbehø, ;,, n:65elJ7.r'.

Annoncer for ikke-model.f7.tt egre-i smides
uden videre i papirkurten; Redaktionen
bortredigerer skiri,ssl-r11.-r.'5. --;5 +ræt ende be-
skrivelser af elfekterr: u:.. Oprensninger af
småling bliter u;:.::: :..:r - i bedste fald
- slået san',r:,'. . =: '.ai n:ere<. Indsender-
ne blit;, :. .-: ,r.:r.':z1r om yor evt, redige-
rinz:::;-:.='r:

l. ::'::.r.-- :r annoncerne gratis.
.:,..-.,.. :;i Opslagstavlen skal indsendes

.r n:;..i iør bladets udgivelse til:
\{odelflrve Nyt
Blomstervænget 21, 5610 Assens

.lnnoncer tii Opslagstavlen eller rettelser til
indsendte onnoncer modtages ikke under no-
gen omstændigheder pr. telefon. Vifortæller
ikke under nogen omstcendigheder, hvad der
står i et kommende nummers Opslagstavle,
hvis mon forsøger at få det at vide. Utydeligt
skrevne annoncer og annoncer uden telefon-
nummer (husk områdenummer!) eller adres-
se snrides uden videre i redaktionens store
papirkurv !

PClt >gee: - F-:.:. :.
ser\'æt. :::en he;s: ::;: ::
til Per Ka:lsei. T.:::.
Tverned. \o:,:;.

Bernhard motor HB 25 køb€s - o!:så :-:l-
slidt motor til ophug har interesse. 0l-62;l
51 (Palle Bang).

Sælges: Grokker m. PAW 0,8, kr. 200. l-
meler :\ "';\.r n. C-Mark 0,5 motor, kr. 200.
2 s:r. :--.i.:-.,::;::: - ll0 nA akku, kr.
-150. LS-- :...:::::i::: -.: -:: ----{ .:j 13

(Dan).

Pilot Spitfire, næsten færdigby-gge: ..=.g:: "

09-90 l7 73 (Bjarke).

Robbe Mars 35 MHz (kanal 80) samt 8-kanal
modtager sælges incl. krystaller, kr. 800. Be-
cker modtager, 8 kanaler, 35 MHz (kanal 80)
sælges, kr. 3æ. 02-97 68 6l (Henrik).

JU-E5 Stuka skalamodel, spv. 190 cm, l0-15
cm', sælges for kr. 1.200. Bleriot XI %-ska-
lamodel, spv. 265 cm, byggesæt af David
Boddington, sælges, incl. rigtige trådhjul.
Pris 1.000 kr. 06-53 84 26 (Jør-een).

Samler? Ilikro Diesel II å:;.:; ;:. 1952 (ik-
ke tilkørt) tli -r"l_:. !'--:. :t.:: :: : jc. 06-22 13

32 (Martin).

Furaba FP-7FGK, 35 iuHz m. ;rir::. ;_=--
rate, ATV og revers på alle kanaler, incl. 2 S
128 og I 5-120 servoer og lader. Startakku,
krl dsnøgle mm., alt nyt, 3.900 kr. Motor TT
15 RC, propeller, spinner og diverse,200 kr.
Samlet .{.0ff1 kr. 03-42 80 0l (Michael) hver-
dage efter 16.00.

Sælges: 6 kanals Robb,e T::ra Top RC-
anlæg 35 MHz FlI m. ai<k:s r s:nder og
modtager, 4 servoer, senderpull. rnodrager-
kontakt mv., pris 1.500 kr. 03-63 20 86 (pe-
ter).

PilotEZ 17(X) svæver sælges. \{onrerel mec
Simprop Digi Star radio og Cox Babe Bee
motor. Kun fløjet to gange. 08-38 22 33
(Erik).

Futaba FP-7GE m. 4 servoer S-126, akkuer,
modtager mv., 2.000 kr. OS 3O-motor u.
dæmper, ca. 20-30 timers kørsel, 200 kr. 07-
82 35 24 (Chr. Manly).

Sælges: Vinge til Bauer Skyhawk. Rossi 8l
Ducted Fan motor, kørt 5-8 timer, m. to re-
sonansrør samt Bauer impeller Bm 6l-91181.
Lr3-!-< 96, 9i ei:. kl. 16.30 (Arvid).

Sælgc: \fuliip.er Rolal 3,< \IHz FM 5+2
sender, flyleklar Rc'u'ce Progo, 4 servoer,
modtager, akku og 6.4 cmr HP motor.
Graupner Mosquiro s\'æ\er, ikke færdigbyg-
get. Lawinget Blue Bird m. 10 cmr motor
uden servo. El-staner, combilader og ekstra
tilbehør sælges samlet for kr. 3.500. M-77 55
51 efter kl. 17.00 (Jørn).

SOS - Har du noget gammelt ragelse, jeg
mangler et fronthus 15 mm til Webra 61. 08-
33 53 50 (Børee).

Til Cox-motorer sælges: Cylindersæt til Tee
Dee 0,8 og I ,5. Cylindersæt til Medallion 2,5
samt gløderør til 0,8, 1,5 og 2,5 Cox moto-
rer. 06-46 61 99 (Bøgelund-Jensen).

Sælges: Graupner BO 209 Monsun, 1000 kr.
Craupner Varioprop C8 FM 35 m. 3 CL-
servoer, I stk. CR-servo, ladeapparat,
ubrugt, 1.200 kr. Graupner ASW 22, 800 kr.
OS Wankel, 400 kr. Graupner mini-starter,
300 kr. Power-panel, 150 kr. 03-89 62 34 (Ul-
rik).

Sælges: Boing 707 GFK krop, styroporvin-
ger, 270 cm spv., længde 3,1 meter, delvis
bygget, 3.000 kr. Boing 747 byggesæt, GFK
krop, færdige styroporkærner til vinger,
spv. 440 cm, længde 5,1 meter, 6.000 kr.
Bauer svæver byggesæt DFs/Habicht, GFK
krop, færdigvinget, 270 cm spv., 1.000 kr.
Graupner K8B byggesæt, GFK krop, færdig-
vinger, 280 cm spv., 1.000 kr. Bauermann
svæver, termiktype m. luftbremser, flwe-
klar, 400 cm spv., 1.500 kr. Bauermann
svæver normal/Elektro, flyveklar, 260 cm
spv., 800 kr. KDH Phoebus minisvæver, 122

cm spv., vægt 155 g, 200 kr. WIK Astir CS
77 krop, ny, 800 kr. Dassel svæver byggesæt,
GFK-krop, færdigvinger, 1.500 kr. Vingesæt
l0 feet til Hobie Hawk, 400 kr. G-Mark 0,5

cm3 motor, ny, 150 kr. NC-akkus 1,2 V,7
amp., 4 stk. brugte, 50 kr. pr. stk. Special-
starter m. gear lor moiorer 10-l-<0 cmr, 300
i.::. St::::.r! i:1s:aller. nle. pr. stk. 60 kr.
\1-,::;.:r ::i:erJcDlgniirg nr. 5016, 100 kr.
C:::: -:1::: meci specieile modeller eller
n)'. nlere motorer. 0l-17 74.t1 (Keld).

Sælges: Skræntracer 240 cm, 1.500 kr. Ska-
lamodel, dobbeltdækker, 100 cm spv., m. ny
OS-motor, 1.200 kr. Begynderfly m. motor,
700 kr. Købes: Helikopter, også defekt har
interesse, ligesom udstyr såsom gyro og ju-
steringsinstrumenler. 02-29 ?3 0l (Henrik
Rasmussen).

Sælges: To stk. OS 6,5 cm', den ene lidt ska-
:.: F::i:gbygget Robbe Charter. Næsten
-=:::; {:.a.. \æsten helt nyt Robbe Mars
RC--'=; -.;: :. ::odiagere. Little Bugbear
;e: :.-' ,,.! :::- :.--:.-:. i j :rodelblade, start-
kai.e. :e:::::;: :-;.. ..-: i.t}l(l k;. 05-36 28
77 (Ch::.::-1.

Sælges: u kanal Robbe Mars FMM sender, 2
stk. 8 kanal Robbe Mars FMM modtagere
samt 4 servoer og akkus sælges eller byttes
for Kavan Jet Ranger. Tartan 2-cyl. 2-takt
44 cmr motor sælges eller byttes med OS 4-
takt 20 cm3. Kun prøvestartet. Webra 61

Speed m. resonanspotte sælges. 07-85 57 42
(Jørn).

Sælges: Multiplex Combi kanal 80 m. 2
modtagere, 2 kontaktsæt og 6 servoer, 2 Bra-
vo m. motorer, flyvekasse, starter, lader
o.m.a. 04-44 71 67 (Hans Rasmussen).

Vq-skala Aeronca Champ., spv.274 cm, næ-
sten klar til beklædning sælges. 08-42 49 55
om dagen,0846 40 26 aften (Knud).

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 1/86 skal
være os i hænde senest d, 3, januar 1986.
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Falcon Cup 1985,
Yeerst d. 3118 og l/9
Da Falcon-klubben i rinte: i+. j::i::. :: =:-- ii
grund af den ringe rllsiu:c;rg : Ce :.-::;=:::t -
ville lave Falcon Cup rii * ini=a:ional; iræ1i€.
var det imidlenid t-or sem ar få srær'ner opraget i
den internationale sræraekalender. Derfor blev
der i forårets løb sendt indbydelse ud til nationa-
le aeroklubber, modelblade, klubber og enkelt-
personer i en lang række lande.

Derefter var det spændende at se, hvor mange
der ville tilmelde sig, da stævnet jo kom til at lig-
ge kun en uge før VM'et i Holland. Med 13 til-
meldinger blev Falcon Cup den største kunst-
flyvningskonkurrence herhjemme i mange år.
Men dette skete kun i kraft af, at der var 6 ud-
lændinge med. Vi havde håbet, at et internatio-
nalt stævne kunne få flere danskere til at delta-

I ugerne op til stævnet sled man hul på knæe-
ne, da man bad om godt vejr. Og det virkede -vejret kunne ikke være bedre. Om lørdagen var
det varmt med ganske sveg vind, der i begpdel-
sen af konkurrencen kom fra skiftende retnin-
ger. Søndagsvejret var bedre, hvad angår vin-
den. Den var kraftigere, men kom konstant fra
vest. Temperaturmæssigt var der et mærkbart
fald i graderne. I det hele taget var vejret væsent-

lig bedre end ved de foregående års Falcon
Cup'er.

Flyvningen kom i gang lørdag over middag,
og der blev vist meget fin flyvning fra alle delta-
gere. Dog var det fantastisk at se Øjvind Kristen-
sen flyve manøvrerne næsten som trukket efter
en snor, og det uden at man kunne se turbulen-
sen øve indflydelse. En anden, som fløj en god

første runde, var Sidney Smith, der pga. arbej-
det ved de amerikanske styrker i Tyskland, an-

kom få minutter før han skulle flyve. Nordmæn-
dene, der allerede fredag middag dukkede op fot

at træne, fløj nogenlunde lige op med vore egne
piloter.

Under festen lørdag aften blev der udvekslet
mange >fif< angående modeller og flyvning.
Især fik vi mange tips og gode råd af Øjvind, der
helt sikkert ved en hel masse, sorn han er villig til
at give videre til andre.

De to sidste runder blev fløjet om søndagen.
Her var standarden bleret betvdeliet bedre.

J4...-'-:.-!.. *:- .-:. :.':..-.. i..,:.l.l.J .-i-

s--.:-; ::: ::=- :-: :: :;::::::: llt -: :-lj-: :--
ir.-:i---::,x- k ra-- i--::, = :l:--ai:* {ar--i3nci
aiJens Jørgen-n)- Dei ser ud ril, ar finakrerne
er på retur igen, hvilket muligvis skyldes disses
manglende trækkraft, og at de ikke kan give mo-
dellerne fart nok. En langsom model er meget si-
devindsfølsom og næsten umulig at holde på ret
kurs.

En virkelig velflyvende model var Øjvind's
amerikanske reservemodel )Atlanta(, der bler
trukket af en Yamaha-motor. På grund af dolla-
rens kurs er det desværre nok umuligt at købe
denne model på denne side af dammen for rime-
lige penge.

Efter præmieoverrækkelsen rejste de fleste
hjem (nogle havde langt), mens Øjvind rejste
ned til Giinter Hoppe for at træne sammen med
ham i ugen før VM.

Vi enedes om, at hvis det er muligt, så vil vi at-
ter mødes til Falcon Cup i 1986, som vil blive
r]kket frem ti1 lG11/5.

Af sjove oplevelser under stævnet kan nævnes

Gulbrand N. Thomassen fra Norge.

Til venstre vinderne. Og herover Rune
Gjelsnes, Norge. Herunder Frode Hovland,
også Norge.

6n af mange. En af piloterne kom i en pause mel-
lem to flyvninger hen til en dommer for at betale
nogle cigaretter, han havde købt. Det så nord-
mændene, og knap havde den gode pilot fået
pungen op af lommen, før deres kommentar
kom: >Bestikkelse!<

l. Øjrind Krirtcnrsr. Crn:.J:
2- Peter Chr:i:a:,::. a::-_l
I Eir\ l.::. \i.:
: : :_.. :- :- ,::- l ai::.,!a_i

Ejner Hjort

Herover Ole Flemming, Norge. Og nedenunder
amerikaneren Sidney Smith, der bor i
Tyskland.
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D.,:;;erne i helikopter-DM, fra venste: Leo Enggård, Lars Høeg, Otto Nielsen, K.H. Nielsen,

Søren Østergård, Gorm Chrislensen (sldende), Michael Nygård, Jan Toft og Rasmus Thorsen.

2 meter-klassen:
1. Børge Hansen 3471 pt., 2. Rend Madsen 3314 pt.,3. tvan Las-

sen 3301 pt., 4. John Olsen 3242 pl., 5. Preben Graves 2983 pt.,

6. Steen Jørgensen 2943 pt., 7. John Justesen 2768 pt., 8. Jørgen

Meiet 2'tl2 pt., 9. Jørgen Tønnesen. Open: 1. Henrik Larsen

3495 pt,,2. Peter S. Hansen 3437 pt., 3. Sleen Høj Rasmussen

341 I pt., 4. Ernst Thomsen 2947 pl., 5. Per Johansen 2631 pt.,6.
Verner S. Hansen 2460 pt., ?. Kjeld Konglberg 1488 pt., 8. Kjeld

Hansen 1460 pt.

NFK-open skrænt, 13110-85
Tænk, så lykkedes det alligevel i det herrens år
1985 at få afholdt en skræntkonkurrence, hvor
alt var efter ønskelisten: God konstant vind fra
NV, 8-10 m/sek., 14 flyveivrige deltagere, heraf
6 nye piloter, som fik deres konkurrencedåb
uden uheld på Heatherhill, et af Danmarks bed-

ste flyvesteder. Kun det noget kolde vejr kunne
der klages over.

Der blev fløjet 5 runder, og derefter var ven-

demarkørerne også blå af kulde.
Der blev fløjet utroligt konstant forstået på

den måde, at de indbyrdes placeringer fra runde
til runde faktisk ikke skiftede: Bjørn Krogh fik
alle førstepladserne, Henrik Hvidtfeldt alle an-

denpladserne, Nils Wium fik fire trediepladser
ud af fem mulige, osv. Det var næsten ens for al-
le deltagerne, hvilket må tilskrives de finde vejr-
forhold.

En af de nye, Niels-Henrik Larsen, fik dog

vist med sin Spica, at han kan flyve forskellige
stilarter, som han tilegnede sig undervejs. Det
gik så godt, at han i fjerde runde fortrængte Nils
fra trediepladsen med ,sa god en tid som 52,9 sek.

B:ij.:.- t:c :it B'o:n i i-ierde periode med 49,3

a:.iu::ejes dagen med kartof-
i.iborn'cning rii e-. mål nede på stranden. Her
vandr Preben Sørensen foran Rend Madsen og

Henrik Hvidtfeldt. Disse tre dygtige piloter fik
usædvanligt flotte præmier, nemlig de tilovers-
blevne fine pokaler fra NFK-skrænt Cup i for-
året, som blev aflyst to gange på grund af vind-
stille. Bjørn Krogh

I . Bjørn Krogh, NFK (Raja, Robbe Promars Rex) ..... 4.000 pt.
2. Henrik Hvidtfeldt, NFK (Raja, RobbeMars Rex) .. 3.808 pt.
l. \il.\\'ium, NFK(SpeedyConzales, MarsRex) ..... 3.691 pt.
-1 \r:1.-!{cnrik Larsen (Spica, Futaba) ................... 3..186 pt.
:. L3i. Pedirien (Sel!k., Futaba) .......................... 3..164 pt.
6. Rene }ladsen, NFK ........................................ 3.403 pt.
7. Preben Sørensen, NFK .................................... 3. 124 pt.

8. Lars Loldrup .... . ... ........... 3.089 pt.

9. Carsten Berg Chri{en\.n ... .................2.917 pl.
10. Kim Kon!.b:i, . . ...........2.848 pl.
I l. Tc:r':'. P-' r- \::, . .. ............:.807 pt.
.: \'r : :::-: \:-\ .......................2-636pt.
.i 'i:-' . 1.-:::::. ..........2.635 pt.
.: l--' . -.::r: .....................2.084 pt.

DM Helikopter 1985,
Lystrup d. 15. september
En håndfuld heli-folk trodsede også i år vejrgu-
dernes og specielt meteorologernes truende for-
udsigelser om hårdt vejr, nemlig tordenbyger og
I l- I 8 m 'sck . på dagen for DM i helikopter - og
Jir \:l -: J-j.: ,::i,l:,. J:r Om mOrgenen ringe-
Ce :o: a: a..-::. --:-. .. .: - ,:.::a: bl.'r at-l1'st.

-\le:- J.:: :.rr .:r- ..:. - : -- .:- .:i. .L'- \o-
rei don:.::: L.:r -i=:..:.:-.: - -: - -^ :- - -

stensen ::a -$lC :.:'.::
med hjemrc::::..

Efier en del :iir-;-.i-.----:-; i---:-- :, , _-:,--i :: 3:
afviklingen ca. 10.15 og rar færdige a.ie:::; --
15.00 med de tre heat - og det inklusire en hair
times middagspause. - Jeg fandt ud af, at heli-
folk skal ha' mad for at kunne flyve! Iøvrigt blev
vi kun afbrudt to gange af nogle ganske små by-
ger.

Desr'ærre or.;,.;i; r i :o har arier - dog hel-
digris n:e: ::::-a:.J.:r .r:,-: ... :,'_--. ::-:. - -

lers lorlob cia3;:-::: :j-i_i!..; :.r---: -r-- rr.-- -1.

del interesserede iilskue:e tri rr.:i:r- -:r:!:--:i
af erfaringer.

Der blev vist meget god flyvning, og som ds:
kan ses af resultatlisten for A-klassen, er spred-
ningen blandt de tre første ret lille, kun 90,5
points forskel mellem nummer et og to.

Alt i alt blev det et godt stævne, og til slut skal
opkastes en tak til alle officials, kaffebryggere,
is- og kagesælgere.

A-klassen:

Jan Toft, AMC

samt Henrik Larsen, som vist nok gik og halvsov
lidt endnu.

I 2 meter klassen var det John Olsen, der førte
foran Børge Hansen og Steen Jørgensen. På det-
te tidspunkt var vejret ved det bedste på hele da-
gen, solen kiggede gennem skyerne og det var
blæst lidt af, så derfor kunne vi afholde vores

fælles frokost under de bedste forhold.
Derefter drillede vejret lidt igen, der var næ-

sten ingen termik, og vinden stod og svingede
::C: l.tlrke og retning. Pointene i anden runde

:-o:;: l:r;re elc i ic.r.:-. o: \3:ld:i-

.r - t.: :-- '.=:.:::-":- J-:-: ---;--::. :tr.::;:: -::
a:^::;;-a1.. :;-::. S:-;- Hlj iiike kunne holde
den fine score fra iørsre runde og måtte tage sig

til takke med en trediepiads, men det var dog
kun få points, der skilte de tre.

I 2 meter klassen var det Børge Hansen, der
løb af med sejren efter en meget stabil omgang.
Rsne \{adsen lik lige klemt sig ind på en anden-

i :.-:r:. :r':in I\.rn L.r..en, der hav-
:J.L' :.l1aa den ab.o-

.-- --..'+:= --ll: l:.1:::: I:--;::: .': Oirn O:
henrisie dermed Jo::. O..:.-- ::. :r. :i::;eplad..-

Det blev som sædranlig en hl,egelig dag, hvor
der også var tid til at snakke sammen, og det ser
nu ud til, at konkurrencerne efter 2 meter regler-
ne giver mulighed for at deltage med næsten en
hvilken som helst svævemodel og muligheder for
at konkurrere og hygge alt efter den enkelte.
temperament.

I midten Børge
Hansen, der
vandt SMSK

Cup i 2-meter-
klassen. Til

ven.slre lvan
Lussli. til ltoire

R:r:..\1"-,;s..:.
Foio: Steen Hø_i

Rasmussen.

.lohn Olsen. S\tSA

L Kaj Henning Nielsen (KH5 selvk., Roiii 6l )

2. 1\li.hael \\sård. Falcon (St.:r R., .. . :.
l. Lar. Hoc:. \rro\ tSr.rr R, :: . O:
{. Sørenø.r<rj. j {1,. "r:. \\!iiJr ..

5. Rasmus Thorsen, Rodb) (Slar Rang.r. R-',. . .

B-klassen:
l . Oro Niel.en (\\ lK ll.) In{ \\ - - . '

LJ"nTofr.AMC{N ,. ,, ;r-:r
i Leofnggard. Arr.\i r>-- . -- :- lli

^3 <-.

.:-<.C D:.

. j9'l r:.

SMSK Cup 2 Meter & Open,
Stensletten d. 22. september
Vejret var fra morgenstunden temmelig gråt og
blæsende, skle:ne hane lavt og så ret våde ud,
men heldigvis blev de: .:o: '::drc i løbet af dagen.

Konkurrencen star'.ic3 -.r: 1al-iiden og blev
fløjet på to gummirove, e: i..: I :::::: og er for
Open. Deltagerne var så deli op :u. o,: :o i hver
gruppe, så man skiftevis fløj og rog l:c qa ir;:ran-
den.

I første runde i Open fløj Steen Høj Rasmus-
sen helt fantastisk og førte foran peter Hansen
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Mols Cup 1985, 20. oktober
Reservedagen for Mols Cup 1985 oprandt med et
ret trist, gråt vejr med ingen vind, og der rar
endog røster om aflysning, da vi mødtes på P-
pladsen ved Kalø, men vi blev enige om ar køre
til Strands og her blæste det heldigvis ca. 6
m/sek. lige på skrænten, så efrer opsrilling af
ringeapparatet og diverse trimfllrninger - hvil-
ket var det der sædvanen tro tog længsr rid - fik
vi startet konkurrencen og fik flojer 8 runder i ri-
melig god ro og orden blandt pilorerne - dog
var der lige Jan Abel fra FI\IK. der jagtede rin-
gerne af og til - men hans ansrrengelser var nyt-
teløse, for de trykkede ikke tidli,eere på knappen
end reglerne foreskriler. Derudover var det et
fint stævne, hvor Klaus Untrieser gik glip af
vandrepokalen som ejendom i denne omgang,
da han jo blev slået af Knud Hebsgård, også fra
Thv. Jan Toft, AMC

l. Knud Hebsgård, Thr ..... . ............................. 7.000 pt.
2. KlausUntrieser, Thr . . ..6.j32pt.
3. Finn Hebsgård, Thy .........................,.............. 6.,103 pr.
4.JanAbel,FMK ....................6.173pt.
5. John Rasmusccn. B\fC ....................,.............. 5.858 pt.
6.PeterJuulChrisrcni:r.B\lC ..5.700pl.
?. l\torten Juul Chrj.re:.:r. B\tC ......................... 5.633 pl.
8. Hans Hansen, F\lK ........................................ 5.391 pt.
9, Henry Frank, A\1C .................. .......,,,,........... 4.962 pt.

I0, Henning Hansen, F\lK ................................... 3.308 pl.

Bochum International,
21-22. september 1985

markedet, har der blandt speedfolk (uden stats-
støtte) været en del frustrationer at spore, fordi
en ny motor med anderledes timing mv. kræver
arbejde fra bunden for at lære den at kende, et
arbejde som man med den gamle Rossi var ved
afslutningen af, og hvor gode konkurrenceresul-
tater derfor også kom forholdsvis nemt. Det har
derfor været svært helt at slippe den gamle mo-
tor.

I erkendelse af, at det ikke går i det lange løb,
tog Leif Eskildsen og jeg til FAI konkurrencen i
Bochum for i det mindste at finde ud af, hvad
andre var nået frem til med den nye motor.

Vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke var de eneste,
der havde besvær med at sætte den nye Rossi rig-
tigt op. Luis Bilat fra Schweiz, som blev nr. to i
konkurrencen, fløj således med den gamle mo-
tor. Han blev kun overgået af Ingo Schmidt med
0,21 km/t. Vinderfarten blev så beskeden som
256,41 km/t. Ingo havde ellers forberedt sig
grundigt, må man sige: Han havde været en uge i
Ungarn på besøg hos de tre top-speed-flyvere:
Mult Szegedi og Molnar og havde bygget sin mo-
del efter deres opskrift. Mult havde arbejdet
med hans motor og lydpotte, og Ingo havde da
også flere gange fløjet over 270 km/t. Ingo for-
talte iøvrigt om ungarerne, at de arbejder med
speedflyvning 4 dage om ugen, 8 timer hver dag!
De stempler simpelthen ind og ud af klubben,
som når andre går på arbejde. Uha, uha!

Om vores egen indsats i konkurrencen er der
det glædelige at sige, at Leif satte personlig re-
kord med 253,3 km/t, hvilket rakte til en tredie-
plads. Mit resultat skal ikke kommenteres - det
ville blive et katalog af undskyldninger.

I. lngoSchmidl, D ........
2. Luis Bilat, Schwciz .....
3. LeifEskildsen, DK .....

'1. Wallcr Chri\1en. Ctl ...
5 (lr:r'-'Rr-r' : l)

Niels Lyhne-Hansen
.256,41 km/t
.256,20km/t
. 253,30 km/r
219,10km/t
:15 l0 \r:)/i

Stunl:
l. Dan Hune, Xj.r..:::

Mour-Race:
I . Jan Lauritzen/ O.a lJ_.:::-
2. Christian Bjeraecr . .

Diesel-combat:
l. Ole Bjerager, ELK
2. Jan Laurirzen, ELK
3. Stig Møller, Kjovcn
4. Christian Bjerager, ELK
5. Henning Lauritzen, ELK
6. Per Bjerager, ELK

..5:31,3
86 omg.

Danmarksmesterskaber 1985,
Skjern d.21-22/9
Lørdag blev vejret dårligere og d:rligcre efter-
hånden, som man nærmede si-e Skjc:n red Jyl-
lands vestkyst. Vel ankommen på .{nagersko-
len, hvor ri skulle o\ernatte, kunne ri konstate-
re, at det ikke alene blæ.te ganske pæn: - mere
end hvad rimeligt rar. iri. n:n sruile flpe kon-
kurrence - det be_e1nci:e os:a ai ra,sne så tæt, at
ethvert håb om l-l)aning denne dag kunne af-
skrives.

Lørdagen gik derfor med hyggesnak, inden-
dørs flyvning i skolens gymnastiksal og om afte-
nen en rapport fra det nys afholdte VM i Jugos.
lavien. Ikke mindst indendørsflyvningen fik tag i
deltagerne - vi indførte til lejligheden en ny mo-
delflyveklasse - klasse A4 - hvor reglerne var
meget simple: Lav et papirfly af et stykke .A4-
papir. Med det skulle mrn <a t11'r'e varighed og
di:tatl.;. I'r'.,-'.:1--. . .-:. ::.i-- :re forsøg,

Turen :il Bctn::-l
Iærte ri ai i6l i:r irr1111 .:., :-:-.: ::.:: l:. :.-r råske ikke lige-

:_ :_::- .-- r.-:s .S::iOS,, mOdelflyv_
dei på laget (0::i::r--, :.::--:. :r.. - . -:-
nok :il ai ir::;-: : L-..::.:. -::!.=:::::.a:. _ :
da k...... :..':::::: ::--::

Fl1r33135--- -: :: :.-.a::. :: ;en:r:is parke-
ringspiaos. .a :ai:erne iian først bruges, når de
sidste ku;:d;r er rerfer ud.

[2C teem-race
Stævnet, der traditionelt besøges af mange dan-
ske modelflyvere, havde i år kun et dansk delta-
gende hold i team-race.

Lidt skuffende for os havde stævneledelsen
besluttet at henlægge alle team-race-runder til
søndagen. Det gav os dog god tid til at samle ud-
styret og lære banerne at kende. De hælder me-
get, og er derfor lidt specielle at flyve på. Ud
over at det sjaskregnede hele søndag eftermid-
dag, var ulempen, at semifinalerne blev afviklet i
6t stræk, hvilket ødelagde vores mulighed for at
gøre noget ved et stort farttab, som viste sig i
første semifinalerunde.

Bortset fra dette, som kosrede os chancen for
et finaleplads, gik flyvningerne over vor forvent-
ning. De var ståbile og tæt på det optimale. Vi
lavede stævnets bedste tid og forbedrede vores
personlige rekord, så vi var alt i alt god rilfredse.
De øvrige holds tider var på det jæl ne (dr :. kun
lidt bedre end til EM på Three Sisters).

Der var ingen hurtigere end 190 kmzt, o_e da
flertallet flyver over 180 km/t, var konkurrencen
ganske åben. Dette hindrede dog ikke Merke-
meyer Brothers i at rende med guldet.

Iøvrigt kan vi kun opfordre andre til at tage
med på sådan en tur, det er billigere end en tur til
Sjælland. Jesper Buth Rasmussen

F2A speed
Efter den nye Rossi 15 motors fremkomst på

Høstkonkurrence Øst,
Amager Fælled d. 29/9-85
Denne konkurrence bød både på stunt og race,
omend i beskedent omfang, og så var der selvføl-
gelig diesel-combat'en, der er blevet den mest
fløjne klasse på Amager Fælled i denne sa-.on.

Med hele 8 deltagere og lækkert flnerejr rar
der lagt op til en spændende dag pa Københavns
nye bane, som endnu ikke er heir combat-mo-
den. Når græsset er vokser op og blevet taet, skal
banen nok blive et tilløbssrlkke for stunt.

Der blev fløjet bravt i alle kampene, og som
det ses af resultatet, blev der ikke givet ved døre-
ne ved denne lejlighed. Den endnu motorfjend-
ske bane gav ikke frygt for at styrte i stenene, og
det gav en kampånd i ringen, så gruset hvirvlede
mellem de kæmpende.

Som Benny Furbo plejer at skrive, er det svært
at drage nogle deltagere frem på baggrund af an-
dre, da alle ydede en fin indsats i konkurrencen.
Dog skal Maj Lauritzen og Morten Bjerager
fremhæves for deres friske gåpåmod i ringen og i
luften.

Her en tak til den arrangcrend: \ii:i.. T-,1.. ::.
Dan Hune for at rære domm:: o_: ::l ::. :i: 

=\loll:r fo: .::i:ira:e. \Ie,j an j:r --:.j. .: .:.=::r-
H,or e:. ::- i:c: :;1c.ning. :å S::-: . j:. ': .:.:: : --_:-

ie no:el.er. og så Dan kar. :::1.-'.: -:::: s::iet
for at :Lr_iie. for ri sar :e: :.::: :.;:-:_: i lufien.

Alt-rå he: er en uci;o:;::lg ::- ;: orrige klub-
ber om at deliage i io:re:ede..e:ne. Iør'rigt synes
jeg, at en klub skal har e klubpoints for at arran-
gere en konkurrence, da derre som oftest medfø-
rer, at den går glip af nogle deltagerpoints.

Ole Bjerager

:--:; - ::..-. jJo\i rar det! Og det er vel stadig
,iet, cier er hovedsagen.

Søndag morgen var regnen hørt op, og vinden
havde lagt sig. Det var lidt diset og fugtigt, men
herligt flyvevejr. For at de sjællandske deltagere
kunne nå at komme hjem i tiCe. bler det beslut-
tet at indskrænke D\f li1 l-cm i-iin:es perioder -det gik oc.,r :i:rl. :il:r:r:"-::JJ -.:;:t al nogen
konr : ird.rc:..

-{l-legynd:r bier :r op,Eør mellem \lichael
Blåbjerg, der fløj meget sikkert og jæint, og
Ilartin Vennevold. Martin startede bedsr - han
droppede kun 7 sekunder på sine to første star-
ter, men satte så meget til i de sidste, hvorved
Michael smuttede forbi og blev Danmarksme-
ster.

A2-begynder blev nok det tætteste løb, vi no-
gensinde har set i den klasse til et DM. Der var
kun tre deltagere - og de endte med at have I I
sekunders afstand mellem hinanden, da de fem
starter var taget. Det var der nu intet, som tyde-
de på efter de første tre starter, hvor Thomas
Westermann lå med højeste score af alle svæve-

modeller, idet han kun havdc i:oppet 4 sekun-

der. I tredie start bler i'1 "']. :!r:; nodel imidler-
tid rr':k Lrcl: i t-::,.:.,:. ---: :."n måtte flyve fjerde
.:,::: :ll-* :- -:l-:j:i- :c3ne - Og SCOrede kUn

-i - .:. . --- \; :;gn o,r Kjeld Kristiansen fløj tæt

:: ::\ o-g halede noget af Thomas' forspring
rnci. Så t-rk Thomas sin model inden sidste start,
og alt så ud til at falde i hak for ham - men ak,
så lavede han en rigtig dårlig start og gik igen en

tid under et minut. Jes fløj en afsluttende max -
og nåede at få 6t sekund mindre end Thomas -
og Kjeld lavede en hahskidt sidste start og nåede

heller ikke at komme over Thomas. Dermed er

det slut for Thomas med begynderklassen efter
nytår ..... og mon ikke Kjeld og Jes snart følger
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ham, så )eksperterne( kan få kærligheden at io-
le fra dette talentfulde trekløver.

A2-ekspertklassen var stævnets største m.J li
deltagere. Det var godt nok ikke mc'-ce: :.-: ::
DM, men der havde været flere, hri.:ni..':.:i...
Finn Bjerre var kørl hjem lørdag a::::. . .:.::o :il
en dårlig vejrudsigt for søndag.::.

I tredie periode blev dcn :::..::r:j3 me.ter
Aage Westermann fangc: : r: :.-:-: ::eha-eeligt
dilemma, da han afsl':t::;r :.- :::\;l pa linen på

en sådan måde, at h::'. --..-:.::::-:i ls måtte løbe

igennem en sto:. :.--:::: :-:i; godning, der lå
på marken. r i r::::::: ::: - :r is han ellers hav-
de tænk: r:_: .: :.' .:=::; ,.:dere. i dette dilemma
ralgl.' å=;= .: -:..-.:. nen luften var ikke god,
o-s l]:o:;-..:- -::-:;:e på 130 sek. Så var han ude

a: ::-,;:::. .i::-.: man tro, for vejret var faktisk
ga::.i; 5..c:. I stedet blev det mig, der overtog
løring3:. :::ci kun et beskedent drop i første pe-

rio:e. Deite holdt også i fjerde start, hvor jeg

ciog harde nogle problemer i højstarten, med at
modellen trak voldsomt ud til den gale side. Den
fløj dog maxet i store, meget åbne cirkler.

Inden sidste start korrigerede jeg for den
skævhed, som jeg troede var opstået - startede
og udløste, hvorefter modellen skruede sig ned i
et spiraldyklignende glid. Dermed var en sikker
løring sat over styr til fordel for en femteplads.
Og i stedet kom Aage alligevel op på førsteplad-
sen igen - kun dt sekund foran den sikkert fly-
r ende Alian T;:r':lclrn.

Aiian b::-i:::::--:.,..: :.r'i:i!.kcn rncd at finde
termik f:a-c::::- -,-.:: :.:, ::-:., r: lJn. stilrter
han o-e går.:;e op o_: ::. )=' .: -: :.. :- -':,:---
betonet tal't:L. de: :.-; ::- j- --a.. - '. --- -.
hroralden rig::er'::.. . ::. :: ---:- : . -':- - '-

dellen udløst i fuic :.'.:: -'; :.:: :-.: . --:.::-
Allans gode resultater i år viser, ar h:;: : -.;: -:
behersker denne teknik - og især i biæsr ha:
han vinderchancer over for de traditionelle cir-
kelflyvere.

Netop det der med fuld kontrol og fuld højde i

iei:. at propellen stoppede, og dels at tyngde-
lunktet flyttede sig så meget, at modellen flakse-
ce ned som et vissent blad på kun 51 sek. Så

sroppede Erik flyvningerne .....
De to deltagere i gas var også fra VM-holdet.

Thomas Køster droppede 4 sekunder i anden

start, hvorefter alt lignede en sejr til Tom Oxager
med fuld tid. Lige til sidste start, hvor Tom fak-
tisk gentog sin sidste start fra VM - modellen
spiraldykkede nærmest ned til lav højde, hvorfra
den gode luft desværre ikke kunne holde den
flyvende i mere end 154 sek.

Konkurrencen blev - som sædvanligt kan
man snart sige - ledet af Hugo Ernst, der med

støtte fra sin krykke formåede at smide sine
chuckglidere så højt, at han også kunne få et

Danmarksmesterskab med hjem i denne klasse.

Hugo havde Frank Dahlin som makker i konkur-
renceledelsen, og stævnet forløb fint.

Per Grunnet

Al-beg.r l. Michacl Blåbjerg 560 sek., 2. Martin Vennevold 489

sek., 3. Allan Worsøe 338 sek., 4. Rasmus Buchwald 324 sek., 5.

Rene Andersen 242 sck. A2-beg.: l Thomas Westermann 645

sek., 2. Jes Nyhegn 6,14 sek., 3. Kjeld Kristiansen 634 sek. Al-
eks.: l. Kåre Rasmussen 382 sek., 2. Hans Rasmussen 167 sek.

A2-eks.: l. Aage Westermann 841 sek., 2. Allan Ternholm 840

sek., 3. Steen Agner 817 sek.,4. Jens Pcter Larsen 796 sek., 5.

Per Gruniet 775 sek.,6. Hans Rasmussen 737 sek., ?. Henning
Nyhegn 655 sek.,8. Torleif Jensen 651 sek.,9. Claus Bo Jørgen-
sen 631 sek., 10. OIe V. Pedersen 586 sek., I l. Bo Nyhegn 538

sek., 12. Peter Buchwald 508 sek., 13. Henning Schultz 462 sek.,

14. Karsren Kongstad 383 sek. P-30: l. Bjarne Jørgensen 503

sek., 2. Willy Larsen I 83 sck., 3. Poul Rasmussen 74 sek. C2: I .

Lolhar DOring 9(n sek., 2. (Danmarksmester) Jørgen Korsgaard
854 sek., 3. Kristian Andcrscn 839 sek.,4. Jens B. Kristensen 828
.ek.. 5. Biarn..lorgen\en 824 sek.,6. Frank Dahlin 743 sek.,7.
l- I Kr::ri.:r lll .!1. l)2: L Thofias Køster 896,\ek.,2. Tom

--- r-: .:. (hrcLglidrr: I Hii:o [:n.l ]9r .:1.. L Hen-

Høstkonkurrence, distrikt Vest,
Hillerød d. 6. oktober

var helt professionel i sin håndtering af model-
len, men kiksede dog et kast og droppede for-
holdsvis meget. Lothar var ganske heldig med at
slippe godt fra sine første starter, men kun et
drop på 20 sekunder holdt ham fra at skulle i fly-
off med Thomas. De tre fløj iøvrigt yderligere
fem starter - lutter max'er!

Per Grunnet (proxi)

A2-beg,i l. Ulrik Hansen 802 sek., 2. Thomas \\'estermann 716

sek., 3. Jes Nyhegn 504 sek. FIA: l. Steen Agner 900 + 240 + 300

sek., 2. Torben Bak 900+240+93 sek., 3. Bo Nlhe-sn 86.1 sek.,

4. Ole V. Pedersen 856 sek,, 5. Torleif Jensen 855 sek., 6. Hen-
ning Nyhegn 854 sek., ?, Palle Pedersen 821 sek., 8. Jens Petcr
Larsen 791 sek., 9. Karsten Kongstad 674 sek. FIB: L Jens B.

Kristensen 868 sek., 2. Erik Knudsen 783 sek., 3. Kristian Ander-
sen ?42 sek. FIC: l. Thomas Køster 900 sek., 2. Lothar Doring
880 sek.,3. Kim Køster 822 sek. Chuckglider: l. Flemming D.
Kristensen 196 sek.

OM-F klubmesterskab klasse A
Ørritslevgård d. 13. oktober
En halv time efter den annoncerede start på kon-
kurrencen besluttede de tre fremmødte model-
flyvere at flytte fra St. Højstrup, hvor konkur-
rencen var annonceret, til Ørritslevgård, som var
meget mere passende i den aktuelle vindretning.

Så halvanden time forsinket kunne OM-F'er-
ne Per Grunnet og Finn Bjerre gå i gang med dy-
sten om det eftertragtede klubmesterskab. Jens

Høpfner, der stammer fra Fyn, men nu bor nær
København, deltog ikke i selve konkurrencen,
men benyttede lejligheden til at få nogle starter
med sin velflyvende Mustafa-A2-model.

I det rolige vejr indledte Finn med to m:rxer,

mcns Per droppedc lidt i begge sine to første
.:a::::. \len .å blev rollerne blttet om - Finn
!."::;l:l:e;e slr: S:iper-lnitium til den gale side,
hroned den endte i ganske lav højde, før den

rettede ud til normal flyvning. Det gav 58 sekun-
der - og derefter kunne Per fl1ve sejren hjem
med tre afsluttende maxer.

FIA: l. Per Crunnet 861 sek., 2. Finn Bjerre 733 sek.

Høstkonkurrence distrikt Vest,
Ørritslevgård d. 27. oktober
i koldt. mcn stille efterårsvejr samledes - alt for
-: - ::orir'1fl1,r'ere fra begge distrikter til årets
:.r:.: :..r:: konkurrence. Det var sidste chan-
,-: ::: :: ::::J ;G:3 :eruliater til udtagelseskap-
iøbe : rci E\t l_: \\f i9-i6. o_e det mærkedes nok
på koncentraiione;r ho: e: pai al deltagerne.

Termikken var vanskelig ar t-rnde - især i før-
ste periode, hvor den var ganske, ganske svag.
Senere på dagen blev det ret let at flyve - først i
5. og sidste periode kom der igen lange perioder,
hvor luften virkede forholdsvis dårlig.

A2-ekspert var største klasse med l0 deltage-
re. De vanskelige termikforhold i første og til-
dels anden periode bragte antallet af >fulde hu-
se< ned på kun tre inden sidste periode. Det var
Henning og Bo Nyhegn samt mig. Bo var hurtigt
oppe i sidste periode, men ramte ved siden af ter-
mikken og landede på lidt over to minutter. Så
blev det min tur - jeg fik kontakt med en svag
boble, men opdagede nogle rovfugle i termik et
stykke ude til siden. I et forsøg på at løbe derud i
en fart lykkedes det mig at få viklet linen solidt
fast om den ene fod, så jeg stort set ikke kunne
bevæge mig. I noget nær panik udløste jeg så
modellen - der var jo svag indikation - men
den væltede lynhurtigt ned fra den forholdsvis
lave udgangshøjde og fik ikke engang et
minut .....

Nu begyndte Aage Westermann at lugte endnu
en førsteplads, idet han kun havde droppet nogle
få sekunder og to af de tre foran ham var nu
kommet ned ad listen. Men Henning Nyhegn til-

udløsningerne var ikkc Steen Agners store styr- I vidunderligt efterårsvejr kunne ialt 19 deltagere
ke, selror:. l:::: ::-- .i:'. cl. 8 år gamle gøre høstkonkurrencen til en af årets største
cirkel--{:'=:.:::.::.::i,: : ': .---::,:1...:.. I il;- s]ællandskc konkurrencer. Det var varmt, der
re af stane;r.e r:: S:::.--,:-:-. -^.- -_i -. .-.'-::::1i......!c:t.\in:r:Ccdeimesteaf tiden....
højde,dadenblevsluppr:::..:-,:.:,-:-.. - :-.._--i.r-..--..J:.,j:::rj::l
fantastisk godt glid kombinerer ir:3:.;.:.:r:-.:: -.:.. l::: - '-_ l.- :. -.. ::-:,..:c-
termikegenskaber, der dog i en start karnrr-i3 .-.el:. r.::.-.-. B._: !::..:i.::. ij::. :.: ..:
over i et spiraldyk, sikrede tilstrækkelig mange iorsyner med Ci:h:.::;-r.::_:, 1: :-.. : -: :r.:, -

sekunder til trediepladsen foran den sikkert fly- er og to tær på - r;g:i:_:: ::_ :: t-::-::= ::::-.
vende Jens Peter Larsen. På sjettepladsen er det Thomas Westermann, der efrer io oåri;,se :ia::::
værd at nævne Hans Rasmussen, der sluttede viste styrken ved at slutte af med lre maner. Jes
flot af med tre ma\er efter et par dårlige starter i Nyhegn blev kun nummer tre, men måtte også
begyndelsen. Hans t11rer med en meget velbyg- indstille flyvningerne efter tredie start, da han
get og køn model - og med de erfaringer, han rar blevet syg.
har fra Al-klassen, må han kunne blande sig I FIA har Steen Agner uden tvivl en af Dan-
med eliten i den store klasse. Også på trods af, at marks allerbedst glidende modeller. Ved adskilli-
han i år måtte se sig slået af sin søn Kåre i A1- ge lejligheder viste den sine enestående evner ved
ekspert. at ligge i lav højde og så luske hen til et område

Syrr deltagere - deriblandt Lothar Doring fra med bedre termik. Den var ikke til at få ned før
Vesttyskland - gjorde wakefield-konkurrencen max'et - og selv i fly-off'et blev den hængende i
til en af årets største. Lothar 1lo, :e;ifrit og lik både 4 og 5 minutter. Torben Bak, der er flyttet
som eneste delta_ser rcd D\f i::l; .::. Danmarks- lra Taulov til København for at studere, fulgte
mester blev han imidier::; .i.l j :;:. .:: ti.L: Sler.n :il do:s - mcn i 5-minutters starten måtte
statsborgerskab - det bler en ;::::. I j.l r: :.:: :,r !. ::_* :;.:::J:c ctrJ max.
nemligJørgenKorsgaard,derborpåsamme::c'c De:a,g:r-.c::a\] dal:asere kunne alle ind-
af grænsen som Lothar. De er skrappe på de skrænke sig ril k.r.in a: droppe en enkelt start.
kanter ..... Det så dog længe ud til, at sejren KunKarsrenKongsracglordeenihærdigindsats
skulle ga til en af de lokale, idet Kristian Ander- for at få nedbragt ma\-procenren til et realistisk
sen havde ilre marer inden sidste start. Men så niveau.
lavede han daeens e::.:: lcil - kastede i dårlig I gasklassen var der hele tre deltagere, idet
luft - og fik kun l!-i: r.ri. til andenpladsen, Thomas Køster havde fåer selskab af bror Kim
skarpt forfulgt af Jens B. K:,.:r;r.cn og Bjarne og den velkendte tyske rvakefield-flyver Lothar
Jørgensen, der sidst harcie i::l::.:: ,.:J \'\l i -ru- Doring, som deltog med en russisk gasser (byg-
goslavien. get af den nuværende verdensmester Nakonech-

vM-holdets tredie deltager var Er:i K::uos:n. ni for et par år siden). Lothar var på besøg hos
Han kom i anden periode ud lor dei ur:oli,se Thomas for selv at bygge en gasser i rhomas'
uheld, at gummimotoren sprang inde i kroppen, støbeforme.
efter at han havde kastet modelten! Der berød Thomas lavede ingen fejl og fløj fuldt - Kim
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lod ikke mere pjat. En lang, koncentreret høj-
start endte i en imponerende katapultudløsning,
der indledte en af dagens flottede max-flyvnin-
ger, hvorved Henning sikrede sig førstepladsen
med fuld tid. Finn Bjerre blev nummer tre efter
Aage på trods af en række problemer med at fin-
de ud af, hvordan hans modeller egentlig skulle
sættes sammen. I 6n start havde Finn sat det for-
kerte haleplan på modellen - og i en anden satte
han den forkerte krop på de rigtige vinger .....

A2-begynder blev vundet al den utroligt vel-
flyvende Ulrik Hansen fra Taulov. Ulrik beher-
skede suverænt cirkel-teknikken og lavede ind-
ledningsvis fire flotte mar'er. I sidste start skulle
han til at flyve det femte, da han fik trukket vin-
gerne i stykker i udløsningsøjeblikket. Modellen
blev desværre temmelig ødelagt - men denne
begivenhed forhindrede ikke Ulrik i at vinde
klassen foran Jens Høpfner og Jes Nyhegn. Jens
fløj sin første konkurrence overhovedet i A2 -
og gjorde det glimrende. Han fløj med en model
uden cirkelkrog, men har en anden med Cirke-
line-system færdig. Så ved næste konkurrence i
godt vejr er han forhåbentlig med på cirkelhol-
det.

Wakefieldkonkurrencen fik en trist start for
Kristian Andersen, som ellers har vist virkelig
klasse ved mange lejligheder i år. Denne gang
indledte Kristian også med et flot stig - hvoref-
ter termikbremsen gik, så modellen 1å på jorden
igen efter 69 sek. Det satte sit præg på Kristians
indsats resten af dagen, så Jørgen Korsgaard
kunne med en serie fine flyvninger med kun et
enkelt beskedent drop atter sætte sig til rette på
førstepladsen. Bjarne Jørgensen var dog lige i
hælene på Jørgen - og der var heller ikke man-
ge sekunder ned til Erik Knudsen på tredieplad-
sen.

Årets sidste konkurrence blev - som det for-
håbentlig fremgår - ogia en af arcts bedstr'. Dct
gr bemærke..:.r,::;:::. -- ,: : r: :.:- i,l:,:. .'--

/jt-irl1t,r,rrirr"r L'

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelfl; r ning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub o_e

F6d6ration Aeronautique Internationale.
Årskontingentet for juniormedlemmer er
105 kr., for seniormedlemmer 250 kr.
Indmeldelse sker ved at indbetale kontin-
gentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5,

D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland
Tlf. 009-49 46 08 68 99
(fra Danmark)

Distriklsledere:
Distrikt Øst (øst for Storcbælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Ttf . 02-26 35 25.
Distrikt Vest (tesr for Storebælt):
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia
Tlf. 05-92 92 93

Fritfllvnings-Unionens s€kretariat:
Steffen Jensen
Thorsgade 46E,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.0l-81 81 28.
C::r: - i3 95 35.

startskonkurrencen sandsynligvis ogsd blive flyt-
lel. Desuden nungler oplysninger om inlernatio-
nale konkurrencer i 1986.

Landsmøde 1985
Fra landsmødet i Arhus skal her naevnes nogle
punkter, som vil blive f1'ldigt omtalt i referatet,
der bliver udsendt til samtlige meClemmer:

Ny bestyrelse: Som ny formand ralgtes Jørgen
Korsgaard. I bestyrelsen sidder iørrigt Jens B.
Kristensen, Steffen Jensen, Erik Knudsen, Ole
Vestergaard Pedersen samt de to distriktsledere,
Henning Nyhegn (Øst) og Hugo Ernst (Vest).

Udtagelseskomite: Udtagelseskomiteen blev gen-

valgt og består af: Jens B. Kristensen, Peter
Buch*ald. Thomas Køster, Erik Knudsen, Finn
Bjerre og Sreiien Jensen.

Kontingenter: I 1986 bliver juniorkontingentet
kr. 105,-, mens seniore: ma betale kr. 250,-. In-
troduktionsmedlemme: slippcr med kr. 65,-.

Information til medlemmerne - ;rernover skal
der inviteres til samtlige større konkurrencer
med brcv direkte til samtlige medlemner.

Klubadresse
Kalundborg \lodeili1ei.:r ::r 'cedt os om at
meddele, at klubbens aciresse er:

Kalundborg \lodelflyveklub
v. Poul Rasmussen
Ulshøjvej 8, 4400 *"tundbo.t
Tlf.03-51 62 11.

Det er også denne adresse, der skal bruges, hvis

man henvender sig til klubbens fritflyvnings-
medlemmer.

Konkurrenceindbydelser
1/12: Distriktskonkurrence
Der f\'\e: :-:--::-: :. l::..:.:::;:de,'Farrholm i

.an.:tlise .rr l.':i.-:.::.::- :.,.:.i.: Or:-=.c;iemmer (og evt.

grundlag ior':c::;:..:: .: ..::.- : -..
3: 1.3\3: :,,- i: :--:: ::. . - ,-.::: :--: :'-- .,:

'. -- -: i-.: .. -.::. ...--:e::....J..-: _::---i.:_. 4. :_ ..i-\'€.e

a: rusli:. :-:: rr -----ji:: :air ;iai til at beklage os

o\ 3i ci:. :::-:_i: so:i'irner og det drilagtige danske
Per Grunnet

Chuclglider: l. Henning Schultz 148 sek., 2. Claus Bo Jørgensen

ll iek. Al: l. Børge Brønserud 506 sek, A2-beg.: l. Ulrik S.

Hanien 720 sek., 2. Jens Høpfner 707 sek., 3. Jes Nyhegn 640

.el. FIA: l. Henning Nyhegn 900 sek., 2. Aage westermann 889

::k., 3. Finn Bjerre 877 sek.,4. Bo Nyhegn 875 sek.,5. Torleif
Jensen 840 sek.,6. Ole v. Pedersen ?80 sek., ?. Per Grunnet 777

seii., 8. Henning Schultz 649 sek., 9. Claus Bo Jørgensen 536

sek., 10. Jens Peier Larscn 180 sek. P-30: l. Bjarne Jørgens€n
.1.11 sek. FIB: l Jør-een Kor.gaard 880 sek.,2, 873 sek., 3. Erik
Knudsen 857 rel.. -{. Fran'x l)ahlin 765 sck., 5. Kristian Ander-
sen 669 sek.

Konkurrencekalender
l/12 Distriktskonkurrence,distriktØst

(Hillerød) og Vest (decentraliseret)
5/1 Distriktskonkurrence,distriktØst

(Hillerød) og Vest (decentraliseret)
2/2 Distriktskonkurrence,distriktØst

(Hillerød) og Vest (decentraliseret)
22-23/2 DM indendørs, Elbohallen i Taulov,

kontakt Hugo Ernst, 05-929293

tHilierød) og Vest (decentraliseret)
16/3 Vårkonkurrence distrikt Øst,

Hillerød, kontakt Henning Nyhegn,
02-26 35 2s

5-6/4 l0-startskonkurrence,Hillerød,
kontakt Thomas Køster, 02-25 03 19

12-13 / 4 lntr oduktionskonkurrence, F)'n.
kontakt Hugo Ernst. 05-9:9:93

26-27 / 4 Nordisk lVesterskab. Danmark
8/5 Sjællandsmesterskab, Hillerød,

kontakt Henning N1'hegn, 02-26 35 25

25/5 Vårkonkurrence distrikt Vest, kontakt
Hans Rasmussen, 0748 5l 88

4-13/7 Fritflyvningssommerlejr
26-27/7 Jyllandsslag, kontakt Hugo Ernst, 05-

92 92 93

7/9 Sjællands-Cup,Ringsted,kontakt
Karsten Kon-sstad, 03-62 57 03

20-21/9 Danmarksmesterskaber, Sjælland,
kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

5/10 HøstkonkurrencedistriktVest,
kontakt Finn Bjerre, 09-15 85 77

19/10 Palle-Cup, Hillerød, kontakt Henning

26/r0

2/ ll
1a f : : l

'7/12

Nyhegn, 02-26 35 25

Høstkonkurrence ciistrii: O.:.
kontakr Henning \1:eg:. ar:-:5 -:: ::
Distriktskonkurrenc:. ::,::...'. C.:
lH:ll::ci) og Ve-: r:ri:::::..'::=:'
Lancsrnode. Sjæ...:.:
Distriit.kcrk;:::r-.::. ::s::lk: Øst
(Hilleroci) o! \'s:i1 1 i3';3n,raliseret)

Ovenstående konkurrencekaiender er kun fore-
Iøbig. Der kan ske ændringer - bl.a. er det
langt fra sikkert, at NM afholdes pd det annon-
cerede tidspunkt. Sdfremt NM flyttes, vil lG

-:=!'.:: . ::..:j ;nan r distrikr Vest flyver decen-

i:aiiserer og sender resultaterne til distriktslede-
ren.

5/l: Distriktskonkurrence

- Se ovenfor.

2/2: Distriktskonkurrence
e',rr.jr.

22-B 2: Indendors-DM i Taulov
Taulov Modelflyve Klub indbyder til indendørs-
DM 1986 d.22.-23. februar i Elbohallen i Tau-
lov.

Vi mødes på Taulov skole lørdag d. 22/2.
Skolen er åben fra kl. 11.00. Elbohallen ligger 5

min. gang fra skolen. Hallen åbner kl. 13.00,

hvorefter der er trimning fra kl. 13.00-13.45.

Der er briefing fra kl. 13.45, hvorefter første
start kan ske fra kl. 14.00.

Der flyves: FID (65 cm mikrofilm), Bl (35 cm
mikrofilm), Easy-B, Peanut, chuckglider og P-

15.

Der er fællesspisning i hallen la:Cag aften og

morgenmad på skolen sorlcj;. \'i kender endnu

ikke pri..'n - Ir',:r --:. :..r;: :å iav som muligt.
\.1, )\1-::. :-.: rr.a. n:Cbringes eller sendes

.;:::.::.. i-;c Ernsi.
i:.:.:.:ri:g lii D\t og fællesspisning senest d.

9 2-86.
Startgebyret er 50,- kr. for seniorer og 25,- kr.

for juniorer.
Tilmeldingen sendes til:

Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia.

2/3: Distriktskonkurrence

- Se ovenfor.

55



Bestyrelsesmøde d. 12 10-E5
Linestyrings-Unionen. :.-.:. :.., : :..., jl ordinært
bestyrelsesmøde d. . I :. : - :::. T:, ;tede var
Luis Petersen, S::: \1:. ::. --.-::- Ottosen, Kurt
Pedersen. Ht:::..:.: i--. :::.-.. J:.per Rasmussen
og H!'n:ri:r_: L.-:.::::. Desrærre var Asger
Brur:r--\:: j::-.:. -_: B;:nl Furbo forhindret iat

.: :e :agne beslutninger kan læses i
: -:rkter.

Diplomer
D:: bler foretaget en gennemgang af kravene for
at tage diplomer. Kravene forblev uændrede i
klasserne F2A, F2B og GY (dvs. iflg. den orange
relelmappe side 46).

Der blev ændret for F2C, samt opstillet krav
for de to nye klasser 0,8 speed og MR:

0,8 speed F2C
A-diplom: 100 km/t 4:45 min.
B-diplom: 130 km/t 4:15 min.
C-diplon: 160 knr/t 3:45 min.

Yalg lil bestlrelsen
I henhold::..oi:l: -:.i.:-... ::: .:.:::l l.;<:r-
relsen i horeciposinun:.3:.-::.:j:.::r :. :.,: .':
8.

De nurærenCe ::::-.t-..:.:::.r-.:--:: :. . -:-
raderne 2. 6 og 8 lSrig \lolie.. iiu:: Pci::.::. .-i
Henning Forbech) genopstiller. For område 4;:
foreslået Jørgen Aagaard, Borup.

Unionens nuværende sekretær ønsker at slur-
te. Som afløser er foreslået Pia Olsen, Aviator.

Forslag til kandidater skal være unionen i
hænde -qr'nc.: J.. 15. dr.Jnlber, så en evt. afstem-
ning kan a:.---... .:.-:t ::..r:::Jt.

Kontingent for l9t6
Sa er tiden inde til indberahng a: r::.:-::::: : _:
1986, som for personlige medlemmer e: ia.:-.:.:
til kr. 145,- og for klubmedlemmer ril kr.
I20,-fiuniormedlemmer kr. 40,). Klublister og
indbetalingskort er udsendt og bør af hensyn til
evt. kampvalg vaere unionen i hænde senest 15.
decemh.r. Kun medlemmer, der er rettidigt til-
meldt, vii bliie gentilmeldr ril Avispostkontoret
for at få l\lodelflpe Nir.

Konkurrencekalender 1986
Ønsker om at afholde konkurrencer i 1986 bedes
indsendt senest d. 15. december, så den færdigc.
kalender kan blive offentliggjort i l\{odclr'llre
Nyt l/86. Antallet af officielle konkurrencer er
sat til l0 pr. klasse + DM 1986.

Iøvrigt.....
D\I 1986 skal afholdes i Xe:::..-.:.:.
Sommerlejren 1986 vil blive alholdl i Hern:ng.
Banen på Amager Fælled er blevet planeret og
tilsåer.
Redakrørcn mangler stadigvæk linestyringsstof
til bladei.

Ranglisten 19E5
Den tidligere top+i lisre cr r...:: :::.-i: ja Jr.rne
rangliste, dvs. at i stedet for r:r. J: t:j:i: .-i.

kommer alle, der har fløjet konkurr::..-: . ::;:.
løb, med. Rækkefølgen beregnes ud ira s.;ri:;::
af de fem bedste konkurrenceresultater. I FAI_
klasserne tæller officielle konkurrencer i udlan_
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og F6ddration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 145,-
kr. for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en
af de klubber, der er tilsluttet unionen.
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
Tlf.01-46 28 U
Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Ttf . 02-t't 66 62

Co::-rL,:trilot .-\:gr.r I3:uun-Ande:scn

Team-race pilor Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 51 0r

Modelflyver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand
llf.06-26 13 s3

- '. - ,.:' .' 1l-;::'.., i:L:iiro
l:-1., -.: -:' .-:-- -
i-:, ---'- -'- :-
Tzr-C, \'-me'xan.r:: --::1.:: 3 ir.
mussen
Engtoften 33, 9280 Srorvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf.0l-35 37 51.
Ciro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Ttf. 07-22 50 89

Lngdomsrkolekontakt:
Friiz Sie:rense;t
Elmevej 25, '11.{0 Borup
Tlf. 03-62 68 37

det med, undtagen i combat, der beregnes ud fra
fem udtagelseskonkurrencer. Sommerlejrens re-
sultater tæller ikke med.

F2A Speed:
1. LeifEskildsen, Looping Star .............. 975,7
2. Niels Lyhne-Hansen, TMK ............ ....971,5
,1. Tom Pedersen, Sumetra .................... 357,5
.1. Palle Edslev, ALK ............ ...............240,0

F2B Stunt:
l. LeifEskitdsen, Looping Star ................ l6
2. John Amnitzbøll, Aviator .................... 14

3. Henning Forbech, ALK ...................... 9

3. Jan Steen Jensen, Aviator .................... 9

3. Carsten Thorhauge, Aviator ................. 9

6. Johannes Thorhauge, Aviator .............. 5

7. Jens Kristensen, Aviator ...................... 2
7. Leif O. Mortensen, Aviator .................. 2
7. Robert Pedersen, Windy .......... ........... 2
7. Hans Rabenhøj, pers. medlem .............. 2
ll.JanOvesen,Aviator ....... I

Begynder-stunt:
l. Aage Wiberg, Sumetra ......................... 2

F2C Team-race:
l. Jesper Rasmussen/Carsten Thorhauge,

Aviator ....................18:32
2. Jens Geschwendtner/Luis Petersen,

Comet ........... ........... 39:13
3. Hans Geschwendtner/John Mau,

Comet/TMK .............43:29
4. Johannes Thorhauge/Kurt Pedersen,

Aviator/Haderslev .............. ............ 43:45

5. Jørgen Kærsgård/ Jørgen Bobjerg,
Svendborg/Windy .......................... 43:55

6. Johannes Thorhauge/Leif O. Mortensen,
Aviator .................... 44:24

7. Kurt Pedersen/Niels Lyhne-Hansen,
Haderslev/TMK .........47:22

Good-Year:
L Asger Bruun-Andersen/ Jørgen Kærsgård,

Sr endborg . .. .. . . ......... ,10:07

1.,1:.p:r R:snu.:enrCarsten Thorhauge,
{ii3:o: ....................210:08

-1. Kurr Peciersen \iels Llhne-Hansen,
Haderslev,/Tl\IK . ........ 45:l'7

4. Jørgen Bobjerg/Jesper Bobjerg,
Windy ........... ...........45:21

Mouse-race:
l. Jan Lauritzen/Ole Bjerager,

ELK ............. ...........35:52
2. Henning Forbech/Bjarne Schou,

ALK ............. ...........45:22
i. Tom Pedersen/Poul U. Nielsen,

:-l:'-;::l .............,,,...45:30
: i. ::::. C:. -.:r T\omas .lohnsen,

.{Lii ;\1I ...............46:15
5. Pe: B_i::a_::: \1..:::: B,:raser.

ELK ............. . .......48:48
6. Per Bjeragerz Chri>rian B;;ragr.:.

ELK ............. ...........50:00
6. Dan Hune/StigMøller, Kjoven .......... 50:00

F2D Combat:
l. Bjarne Schou, ALK ............................... 9
2. Stig Møller, Kjoven ............................... 8
3. Henning Forbech, ALK ......................... 7
4. Uffe Edslev, ALK ............. .................... 2
4. Dan Hune, Kjoven .......... ...................... 2
6. Tom Pedersen, Sumetra ......................... I

Diesel Combat:
1. Ole Bjerager, ELK ............................. l0
2. Dan Hune, Kjoven ............................. 9
2. JanOvesen, Aviator ....... 9
2. Tom Pedersen, Sumetra ...................... 9
5. Per Bjerager, ELK ............................. 7
6. Henning Laurirzen, Comet .................. 6
6. Jan Lauritzen, ELK ........................... 6
8. Bennl' Furbo, Sumetra ........................ 5
8. Jan Steen Jensen ............................... 5
8. Stig \Iøller, Kjoven ............................ 5

I l. Henning Forbech, ALK ...................... 4
12. Asger Bruun-Andersen, Svendborg ........ 3
12. Ejner Hvid, Looping Star .................... 3

MR
5:30 min.
5:00 min.
4:30 min.



12. Aage Wiberg, Sumetra ........................ 3

15. Christian Bjerager, ELK ...................... 2
15. Søren Larsen, Looping Star ................. 2
15. Kurt Sørensen, Looping Star ................ 2
Og følgende blev med 1 point nummer 16:
Mikael Bertelsen, Looping Star, Morten Bjer-
ager, ELK, Peter Frank, Kjoven, Uffe Hune,
Svendborg, Kenneth Jakobsen, Svendborg,
Claus Kristensen, Looping Star, Jens Kristen-
sen, Aviator, Keld Kristensen, Looping Star,
Maj Lauritzen, ELK, Niels Rossen, Svendborg,
Bjarne Simonsen, Looping Srar, Marianne
Svensson, Sumetra, Johannes Thorhauge, Avia-
tor.

Klubpointturnering 1985
Klubbernes indbyrdes placering beregnes ud fra
summen af medlemmernes resultater i alle klas-
ser i årets løb. Konkurrencer i udlandet tæller ik-
ke med, det gør til gen_eæld sommerlejrens kon-
kurrencer.

Tallene i parantes angiver sidste års placering.
l. ( l) Aviators Nlodelflyvere .................. 87
2. (11) Sumetra ................. 76
3. ( 3) Århus Linest-vrings Klub ................ 73
4. ( 2) Esrum Linestyrings Klub ............... 66
5. ( 8) Looping Star .............................. 39
6. ( 7) Kjoven .................. 36
7. ( 6) Trekantens Modelflyveklub ............ 25
8. (10) Comet ...................22
9. (12) Svendborg Linestyringsklub ........... l7

10. ( 9) Herfølge Modelflyve Klub .............. l2
ll. ( 5) Haderslev Modelflyveklub ............. 9
12.( 4)windy ................... 7
13. (13) Borup Modelflyvere - CL Team ..... 5

14. (16) Frederiksværk Model Klub ............. 0
14. (16) Orkan ................... 0
14. (14) Rldhave Slots Modelflyveklub ........ 0
14. (16) \\'eco .................... 0

Danmarksrekorder
Der er blere: .3'- :;.:r::r t.- --- -:-. --. -.

der:
Speed.:::e I{ ' .: :::. .:r-:
Bjarne S:io;. .\LK ... il5.-: r::r :
FIC team-:a:::
Hans G:schselj:;er John \Iau,
100 omg. pa ................ ..................... 3:29,5

Du undrer dig sikkert over, hvad denne hund har
at gøre her .....

Den hedder Trofast, og det venter vi ogsd, at
du er, ndr det gælder om at betale kontingent lil
tiden!

+
R(: t unionon

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og Fdddration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 180,-. 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:
Preben Nørholm,
Godthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Å':r'.-- . ' .

Husk kontingentet
Kontingentet for medlemskab af RC-unionen
for året 1986 forfalder til betaling den 3/12-85.
Hvis du endnu ikke har betalt, vil der rære en
god idd at få det gjort nu, da der ellers bliver
problemer med levering af næste nummer af
\fodeltllr'e Nyt.

De, der ikke fornyer medlemskabet, vil ikke
være forsikret efter den 31/12 1985, og det vil
især få berldning for dem, der flyver med jum-
bomodeller, da der ikke er tilladt at fly/e med
jumbomodeller uden RC-unionens udvidede for-
sikring.

Skulle det alligerel blire noclrendigt at sende
et rykkergirokort, vil det rære pafoit et rykker-
gebyr på kr. 20,-.

Skulle man af forskellige årsager ønske ud-
meldelse af RC-unionen, vil det \ære en stor
hjælp, hvis man medde le:- dette til sekreiariatet i
stedet for blot at lacie ræi.: rn:i aI betale.

Ny klub
Vi byder denne gang velkommen til en ny klub,
nemlig Haslev ModeAUveklub, v. Bjarne An-
dersen, Højgårdsvejen 4, 4690 Haslev, tlf. 03-69
36 85.

Nye kontaktadresser
Otte klubber har ændret kontaktadresser, og de

er som følger:
Hader:|.. lC r ; . .. H:inin,s Clausen,

'-r.-----::= Å-. :j . \,-_::_.. :i:. U-57 73 47.
-: .'.! -::..'-..' '<.:r;.å. Åssensvej I10, Kir-

!::j. -i--i S:enstrup.
Kalundborg Modeflyveklub, v. Ebbe Ander-

sen, Poppelbakken 14, 21400 Kalundborg, tlf. 03-
50 ll 83.

Sydfyns Modelflyveklub, v. S:e;icn Johansen,
Holmdrupvej 11, 5881 Skr:rr,n. r.li. W-21 '16 46.

Sønderborg \[rttl.l.li.r,.tl,!ua. v. John
Schr',ar:2. I...::i::; .'\l,c -::. 6!,xl Sonderborg,
:.:. ir1-i-r [u 5S.

51 æ I I a n ris -\ [ o d e I s r æ v eJiy r e k I uå, r'. Ernst Nis-
sen Thomsen, Tjørnehusene 28,26C0 Glostrup,
rlf. 02-45 41 39.

Nykøbing F. Modelflyvekluå, Åtoften 10,

4891 Toreby, tlf. 03-86 99 00.
Hobro Fjernstyringsklub, v. Thorbjørn Jør-

gensen, Højbovej 5, Handest, 8990 Faarup, tlf.
M-45 20 96.

Ny flyveplads
Hobro Fjernslyringsklub er flyttet fra flyveplad-
sen i Lindum Enge til Handesr (mellem Hobro
og Randers), hvor man i øjeblikket arbejder på

at få etableret en bane, så n::tti nan r ære klar til
86-sæsonen. Evt. int.'t.' - r '-; r3I1 henvende sig

-{-certifikater
fl-ti Karl Arvid Jensen

6O6 Riccardo Capelvenere, Grenaa Mfk.
607 Hilmar Bertel, KFK
608 Poul Andersen, AMC
609 Peter Hasselsteen, Vestsjællands RC

610 Kurt Jensen, The Flying Tigers, Holsted
6l l Ove Liith
612 Gert Petersen
613 Bjarne Sig Jensen, Nuserne

5-, æ',er,oaeller
Hans R. Grønne
Lenesvej 9, 3. th., 8220 Brabrand
Tlf.M-25W67.

Skalamodeller
Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tlf. 08-63 40 40.

Helikoptennodeller
Rasmus P. Thorsen
Nørregade 25, 4970 Rødb1'
Tlf. 03-90 21 27.

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

Fl1 replads-udvalget
Flemming Pedersen
Holdgårdsvej 38,7260 Sdr. Omme
Tlf.05-34 18 33

RC-unionens seLretgri gt :

Haren La:.e:l
Rugmrkei, E0. E5:tr Ll.irup
Tlf. 612 63 19.

Giro: 3 26 53 66.
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614 Keld Bæk Olsen
615 qnders Reitz, Nykøbing F Mfk.
616 Jens Hoffmann, Mfk. Falken
617 Karsten K. Kristensen, Nuserne
618 Tommy Olsen, Ellehammer RC
619 \lorten Simonsen, Fl6 Roug.r
620 Jørgen Hauge Nielsen. Fl6 Rt':!>J
521 Johannes Fleischer, RFK

A-diplomer
025 Preben Ctarei. B';.-:.::,: \1':1.
026 Peder C. P;:-:.::. 3-::,:.::ci \f tJl.

027 Niels Le::::::. 3-::;-:e,: \1tll.
028 Srrr:n B. -'.:.,.:.. B;::gsred Mfk.

B-diplomer
P::::: C::res, Bjergsted Mfk.
\::-: L:;tritz, Bjergsted Mfk.

Bestyrelsesmøde
Unionens bestyrelse holdt møde den 6. oktober
med deltagelse af 5 af bestyrelsens 7 medlemmer.
lvlan talte bl.a. om DMF og om materiale til Mo-
delflyve Nyt. Man vil forsøge at få dette løst ved,
3t hver klub ansætter en pressemand, og at koor-
dinationen søges løst ved at vælge en grenredak-
lor.

Der :kai al'holclcs et >redaktionsmøde( i no-
rembe;:r":r:-. l:..,': ili.,.e spørgsmål også skal
dr'ri:e<.

KDA r:: L-a!:;: : .::::..f -. . -:
unionen nr. l - -l -ii: \i,-. .. -

redr. n1 o\i:a:.iiÅci:.r: t-j :- -- :- .

slruktur :om ::J.:;r:: :t . - r:: .::.
Sportsudraiget t3i:e :i!. ::_::: i: ::---i :-. ,

met. bortset fra, at man ikke;arc::;:i :i .i,'. j:
møde i styringsgrupperne før detre besil;ei.;s-
møde.

Erik Jepsen fortalte om Hobby-flyvetræffene
på Sjælland samt om et møde, hvor man talte
om, at der skullc findes to nve mænd til udval-
get, da Jø-., : 'lrl,"C!'et veere
.llCU 1..4.:. e*.i.:-.

filrr.. sor,-. r".-. .=:i :: . -:::-' r - - . ..
med Danmarks File:r.:::-:-.. :: .=: :. : i
etableret. Det er tanken. ar mai;: _i:r! J-_ :::.
ril holde et stort stævne. hvor mange io;:i:..:;<
grene inden lor flyvning vil være repræsenrerer!
herunder altså også RC-fly.

Der var ikke så meget tid tilbage, da man nåe-
de til eventuelt, men man nåede lige at tale bud-
get f^r det kommende ar. -iamt at gennemgå
regnsiabet for l98J :5.

Uforkoret re:e:a: :: uc.:;it :on kiubonen-
tering nr. 5 85. K.L.

Repræsentantskabsmødet 1985
Unionens årlige ordinære repræsen:anr)kabs-
møde blev igen i år afholdt i Nibcrg. Søndag
den 27. oktober havde 72 person:: .ai hinanden
stævne. Af de 76 klu::;:. )a;: .r ::i:luilet unio-
nen, var 26 klubber ri[.::.::.::--: :.-_ -: .:::-
metal på 67 af 148 mulige.

Sædvanen tro blev Jørgen Holsøe. KFK. r al;:
til mødeleder og Arild Zarsen, sekretariarer, ril
mødesekretær.

Formanden, .4nders Breiner Henriksen, gen-
nemgrk den I iorr ejcn udsendte årsberetning. Af
spørgsmåi r!l ior;.3:.iv:ri beretning kan bl.a.
nævnes: Kor! orel .a:::.:g. :',,.rcnladser i landet
med angivelse af for'lu: rl:: :l'.,.::rs. tilladelse
til jumbomodeller mr'. Hrc::--: ::: "_i::cnen jk-
ke henvendt sig til P&T om ai :å lc.. :.. :.: :enlrre
UHF, som de har i Tyskland? De: ::::g,e: en
folder om RC-unionen. Billedmareriaic cg r.:r-
cher savnes til hobbyflyvertræf og lignenc: a:-
rangementer.
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Fra bestyrelsen svarede Flemming Pedersen'.

Der er nogle klubber, der ikke ønsker offentlig-
gørelse af deres fllveplads' beliggenhed, man
kunne evt. lade de klubber, som ønsker besøg,
publicere dette i Modelflyve N/1. Formanden,
Anders Breiner Henriksen: Vi vil søge P&T 6m
tilladelse til at benytte UHF. Erik Jepsen: En
folder og en redigering af RC-unionens >Vel-
kommen som RC-pilot< er under udarbejdelse.
Ole Wendelboe: Et logo (bomærke) er på tegne-
bordet. Når det nye mærke er færdigt, vil de en-
! -l:c klubber kunne bestille et antal, således at

::.. -.r.-:.. :,4.:lJ:-. .--l:-:-i:;1,. ).-,': :li:::l

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

!---'---. ":-' .'-'-: S::-:--:.:.::: . :::.*::
:.:.::.: nL--::i:.::-> :.-\3. :ll ai;i:e i\æ\eil\-
repilot. som ,ar Kars'ten Jeppesen, B\IC. Pre-
ben Nørholm fortsatte: Igen i år har det været på
svæveflyvesiden, de bedste resultater er opnået.
Det er lige fra NM til bedste placering i Nordsø-
Cup.' :;:.::tilclt orcrrakte unionens Initiativpokal

i. ' ' ': : lC. 'i.l.:t. for hans sto-

poster på hobbyudvalgets regnskab. Efter en del
parlamentering om disse poster blev regnskabet
godkendt.

Efter valg af bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer samt revisorer gik man over til budgettet for
1986, som blev fremlagt af Arild Larsen, der på

bestyrelsens vegne foreslog en kontingentforhø-
jelse på kr. 10,- til kr. 180,- pr. år. Budgettet
blev godkendt med to stemmer imod.

Under eventuelt sagde formanden for KDA,
Søren Jacobsen, bl.a.: Jeg kunne godt have undt
Per Grunnet (redaktøren af Modelfllve Nyt), at
han havde været til stede i dag, så han kunne ha-
\.- hoir Ccn ros. \lodelflIe Ny't har iået. Vi sy-

:r: ,-i>i. -i: a: .i i.in:.rrti.k sodt blad. Søren Ja'
-.1...2 :=.:: o!i; orTi der nrJFit.emuseum, som

skal ligge i Billund. Han opiordrede til, at man
ikke smed ting væk, men evt. betænkte museet
med disse ling. Søren Jacobsen takkede for, at
han og Morten Voss mefte være med i dag.

Herefter var den nye grenredaktør for Mo-
delflyve Nlt, Lors Pilegaard, på talerstolen for
at slå til lyd for, at man skulle se at få etableret
hjemlige pressesekretærer i hver klub, således at
man kan få stof til bladet. Der vil blive afholdt et
:uiaktionsmøde i weekend'en den 23. og 24.
" -'. !.rlri| hos Per Grunnet i Assens.

l. -:.: :: Lurs Pilegaardt ideer går ud på, at

--::. :-. -r.- -"'.:' ::-i nodelflyvehåndbog, men

a3n! a.:a::,::.
Arild Larsen :::r.-::::

mærkninger herril vai c::

Regnskab og budget i sammendrag
Driftsregnskab for perioden I/10 1984 - 30/9 193:

Indtregter:
Kontingenter
Andre indtægter .................
Indtægter ialt ...............

L-t/ --it:.r:
i{ti.-.i. r ::r.t : :- KDA
NLrii:n_i:: :i- D::." \loCcllly r e Forbund
Sportsudvai,eer
Hobbyudvalger
Forsikring
Øvrige udgifter

Udgifter ialt ...............
Resultat før renter

Renteindtægter mv. ..............
Kursregulering

Årets overskud

Budgetteret overskud

Regnskab
1984/85

kr.

393.000
2.000

395.000

38.000
I12.000
50.000
16.000

37.000
127.000

Budget
1985 /86

kr.

441.000
3.000

444.000

45.000
147.W
65.000
20.000
44.000

141.000

380.000 462.W

15.000 + 18.000

32.000 33.000
21.000

68.000

15.000



den skal kunne trykkes i bladet, således at man
kan rykke midtersiderne ud. Lidt i stil med bla-
det >Gør det selv<.

K. H. Nielsen, Nuserne: Jeg synes, der foregår
underlige vibrationer i salen. Vi skal hare kon-
kurrencepiloter for at få inspiration udefra, men
vi skal også have hobbyflyve-piloterne. Alle skal
arbejde sammen, og vi skal have forsråelse for
hinanden. Dette indlæg medførre siorr applaus.

Til slut takkede mødelederen, Jørgen Holsøe,
for god ro og orden, o,e formanden, ,Arders
Breiner Henriksen, takkede lor idag.

Uforkortet referat er udsendr som kluborien-
tering nr. 9/85. A.L.

Unionens udvalg
Efter repræsentantskabsmodet er der foretaget
ændringer i de forskellige udvalgs sammensaet-

ii ning.
! Vi bringer her de enkelte gruppers sammen-

sætning med de formodede formænd nævnt
først.
Kunstflyvningsgruppen: Ejner Hjort, Falcon,
Finn Lerager, NFK og Claus Reinke, Sønder-
borg Modelflyveklub.
Svæveflyvegruppen: Hans R. Grønne, BMC,
Jørgen Larsen, Thy RC og Kjeld Sørensen,
BMC.
Skalagruppen: Hugo Dueholm, Take Off, Ben-
ny Juhlin, RFK og Ole Hilmer Petersen, RFK.
Helikoptergruppen: Rasmus Thorsen, Nakskov
Mfk., K. H. Nielsen, Nuserne og Lars Høgh,
Arrow Toftlund.
Sportsudvalgets formand: Preben Nørholm.
Hobbyudvalget: Benny Steen Nielsen, Comet,
Preben Davidsen, Holbæk, Geert Larsen, Vest-
fyns Mfk. og John Lorentzen, AMC.
Flyvepladsudvalget: Flemming Pedersen, Nuser-
ne, Jørgen Holsøe, KFK og Ole Meyer, Sydsjæl-
lands Radiofllekiub.

Stævner og arrangementer
i 1986
SponsuCra-ge: i-:-: ::-- ----::-:-::-!; a: .:=:ne-
anmeldei.:r så i:::::g: :on muiigr, så man kan
udarbcji: unionens oificielle stævnekalender i
god iid.

Blanketter til anmeldelse af stævner kan rekvi-
reres fra sekretariatet eller fra de enkelte sty-
ringsgrupper.

Korrekt anmeldelse til den officielle stævneka-
lender er forudsætningen for forsikringsdæk-
ning af stævnerne i henhold til policen for RC-
unionens ansvarsforsikring. Det betyder, at også
Fly-for-Fun stævner og lignende skal anmeldes,
hvis de skal dækkes af unionens forsikring.

RC-unionens tegninger
RC-unionen har stadig tegninger til salg, det
drejer sig om følgende tre:

Grokker .................... kr.25,-
Spitfire.......... ............ kr.45,-

. Katana ................ ...... kr.90,-

Du kan købe dem gennem RC-unionens sekreta-
riat.

Indsæt beløbet på girokonto nr. 3 26 53 66
med angivelse af, hvilken tegning du ønsker, og
den vil blive sendt til dig.

Indbydelser
19 / l-E6t NFK vinterskrænt
NFK inviterer hermed til vinterskraenttræf søn-
dag d. 19. januar, alternativt søndag d.26. 1a-
nuar, hvor vi - hvis vejrforholdene tillader det

- vil af holde et hyggeligt lille, uofficielt
skræntstævne. Præmierne bliver flotte pokaler
fra det flere gange aflyste Expert-Cup, som NFK

nu administrerer. Husk hue, varme handsker,
moonboots og lidt varmt i termokanden. Tilmel-
ding til Bjørn Krogh, 02-18 70 94. Startgebyr kr.
20,-.

Nyt fra styringsgruppen
for skalamodeller

Jeg kan meddele, at to af styringsgruppens hidti-
dige medlemmer efter eget ønske har ladet sig
udskifte ved repræsentantskabsmødet i oktober.
De udtrådte er Otto Knudsen, som har været sty-
ringsgruppemedlem i en årrække, og Knud Jør-
gensen, som kun har været styringsgruppemed-
lem i to år. Begge begrunder deres beslutning
med, at deres arbejde ikke for øjeblikket tillader
dem at påtage sig ekstra fritidsarbejde. Da det er
længe siden, vi i styringsgruppen har set hinan-
den, må jeg tillade mig på dette sted at takke de
to for det udmærkede samarbejde, vi i tidens løb
har haft. Samtidig vil jeg gerne byde de to nye
styringsgruppemedlemmer velkommen i grup-
pen. Det drejer sig om Benny Juhlin, som næppe
behøver større præsentation, idet Benny jo tidli-
gere har været formand for styringsgruppen i en
årrække. Den anden nye er Ole Hilmer Petersen,
Roskilde, som jeg kender som en meget vidende
person, hvad angår skalamodeller og flyvning
med disse. Jeg glæder mig meget til at samarbej-
de med jer.

Af arrangementer i 1986 har vi først VM i
Norge. Vi har netop modtaget en foreløbig ind-
bydelse med nogle oplysninger om arrangemen-
tet. VM vil finde sted i perioden søndag d. 13.
juli til søndag d. 20. juli på Kjeller Flyveplads,
.r:.'--'-a:.

lt'1 :-: :-3 ::: ..-:.-.: :-:.;:::: -._: i:-'-ii :

..:-.:; ;-i-ei-.; i augusi, og jeg må i den forbin-
delse gøre opmærksom på, at stævnet i Ar bør
afholdes på Sjælland. Vi havde håbet at kunne
afvikle stævnet hos Holbæk Modelflyveklub i
forbindelse med den megen festivitas ved Hol-
bæk's 700 års jubilæum. Jeg ved, at Holbæk
Modelflyveklub har gjort et stort arbejd. io. a!
overbevise kommunalbestyrelsen om, ai :l sa-
dant stævne ville være et fesrligr indslag i jubi-
læumsfestlighederne. Ikke desro rnindre har den
pågældende kommunalbestyrelse nægtet at være
klubben behjælpelig med at fremskaffe et til for-
målet egnet areal. Mon andre sportsgrene har
lignende betingelser i Holbæk kommune? For-
håbentlig, da der i modsat fald må være tale om
en grov forskelsbehandling af interessegrupper.

På baggrund al det her oplyste må vi derfor
nu efterllse en anden sjællandsk klub, som er
rillig til ai påtage sig arrangementet. Kontakt
mig hurtigst muligt. Jeg vil i den forbindelse ikke
lave opsøgende arbejde, idet man da risikerer at
få stævnet henlagt til en klub, som måske ikke er
tilstrækkelig motiveret til at gennemføre stæv-
net. Jeg vil ikke skjule, at to jyske klubber allere-
de uopfordret har meldt sig som .rr:3n- .:-;.
men det vil veere uheldigt, om DM ogsa i l6 .i":::
afholdes i Jylland, idet DM de sidste io ar er ::-
viklet )over here(.

Til slut vil jeg opfordre klubte:ne :il ai bruge
ror Dan-Skala ved mere uiorpliglende arrange-
menter i sommerens Iøb. Der er vigrigr at få folk
med skalamodeller ud at tlne. Prøv klassen ved
fly-for-fun-stæ\ ner og lignende.

Allerede nu er det tiden at ønske glædelig jul,
godt nytår og en god og interessant byggesæson.

Hugo Dueholm

Nyt fra styringqgruppen
for svævemodeller

Styringsgruppemøde d. 9/11-85
Deltagere: Jørgen Larsen, Kjeld Sørensen, Hans
R. Grønne og senere gæstede Preben Nørholm
os.

På grund af det store arbejde inden for sty-
ringsgruppen har gruppen fundet det nødvendigt
at uddelegere nogle væsentlige opgaver til perso-
ner uden for gruppen. Ansvaret for opgavernes
udførelse er dog stadig styringsgruppens.

Alt arbejde vedrørende konkurrencer i sty-
ringsgruppens re-ei er overtaget af Peter og Mor-
ten Juul Christensen, Borrevænget 26, 8320
Mårslet, tlf. 06-29 l6 -1,{. De tager sig således af
stævnekalender, slærneanmeidelser og refera-
ter, udregning af stillinger og resultater til NM,
EM, VM og Pokalkamp mm.

Alle spørgsmål angående konkurrencer bedes
derfor lremover rettet direkte til dem.

Leil llikkelsen (tll. 06-22 50 07) har indvilliget
i også fremorer a! tage ans\aret for unionens to
nye F2B-højstartsspil.

Preben Nørholm har overtaget det fulde an-
svar for N\I F3B og F3F i Hanstholm ll.-14.
september 86. Styringsgruppens medlemmer vil
dog så vidt det er muligt hjælpe ham i arbejdet.

LSF (League of Silent Flight) som styrings-
gruppen i den seneste tid har varetaget, er over-
taget af Steen Høj Rasmussen, \11.02-45 1'7 44,
som i et senere nummer af Modelflyve Nyt vil re-
klamere lidt for disse flyopgaver.

RSD (Radio-Svævc-D:rlonter) skal have den
sidste finlsh :r-,. :'. .-. :1tirir.;: og diplomer og
llr't fcrtr:t:. .; S-:::::::.:: c; -rum-ho-S-certifikat

P: =æ;: b,:r der udarbejdet et forslag til reg-
ier om udlån/udlejning af unionsspillene. Disse
regler færdiggøres, så de kan offentliggøres i det
kommende nummer af Modelflyve Nyt.

Den største opgave for styringsgruppen er en
revidering af konkurrenccrcgicrne, så disse kan
blive udsendt til khrbbcrnc i foråret.

Storstr'del:r ar'c:: d:gi:nge ::lode blev an-
' -:.-: l: ia:Cl J3:'.3 :-:li:.

\æsi: nocie aiirolcies først r januar måned.
Hans R. Grønne

Pokalkampen 1985
1 . Karsten K. Jeppesen ... 56 pt.
2. Peter Mikkelsen ............................ 55 pt.
3. Kjeld Sørensen .........47 pt.
4. Peter J. Christensen ... 45 pt.
5. Niels Ejner ...... . .. ..... 34 pt.
6. Knud Hebsgård ........ 30 pt.
7. Morten J. Christensen .................... 30 pt.
8. Torben Rasmussen ....29pi.
9. Klaus Untrieser ..,.......................... 25 pt.

10. Orla Abildgren .............. .............. 22 pr.

Stilling til N\4 19E6 skrænt
H-: ,. --:: .i::.1::ge udtagelsesliste til NM
-i.:-<:: -9i6 ;::er tre gældende konkurrencer:

1. Bjørn Krogh (2 konk.) ................. 2000 pt.
2. Nils Wium(2 konk.) ................... 1845 pt.
3. Lars Pedersen (2 konk.) l794pt.
4. Ren6 Madsen (2 konk.) 1770 pt.
5. Tommy Persson (2 konk.) l45l pt.

6. Arvid Ågård (2 konk.) l28l pt.
T.KnudHebsgård(l konk.) 1000Pt.

8. Klaus Untrieser (l konk.) ............. 962pl.
9. Henrik Hvidtfelt (l konk.) ............ 952 pt.

10. Finn Hebsgård (l konk.) .............. 915 pt.
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Aldrig bliver det så billigt igen at købe
radioanlæg!

Robbe Supra PCM, 35 MHz
9 kanals RC-anlæ9. Markedets mest udbyg-
gede PCM-anlæg i forhold til prisen. Mange
udvidelsesmuligheder. Anlægget leveres
med akkus i sender og modtager.
Pris uden sen oer ... kr. 2.450,.
Pris med 3 servoer og akkus ......... kr. 3.195,.

Multiplex Europa Sprint 4/7 35 el. 40 MHz
Aniægget leveres med 4 kanals sender, 7

kanals mcCtagc:. Senderen kan udvides til
7 kanaier oc :a' r,=.'-:bar servoomdrejning.
Desucen (a^ a^ =:" , . lgs rred for-
skellige :u-r:.c^s-::- :' :^ 

=,:gei leve-
res med ak<ue'r se^ce- 3l -:::a!:' rcr'-
taktsæt. krysiaile' :_:''e- .=-s' a;
OBS: Begrænset anial!
Pris med akkus, uden seryo€r ....... kr. 1.150..

Multiplex Europa Sprint 4/7 PCM, 35 MHz
Anlægget leveres med 4 kanals sender, 10
kanals modtager. Senderen kan udbygges
tilT kanaler. Anlægget leveres med akkuer i

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

Terra Top 27,35 ellet 40 MHz
: <arals anlæ9, der kan udbygges til I ka-
^a e!'. og anlægget kan desuden forsynes
-eC forskellige f unktionsmoduler til fly el-
:' sk! be.
.- ægget leveres m. 4 kanals sender, 8 ka-
-a s '::cdtager, sendermodul, krystaller,
':-:a{:sæt. krystaller, kontaktsæt, akku.
::, _::-l9rrem. servoforlængerkabel og
, 1 - =: =' : =-, :cn"drejning.
P-:s -:::- sarvoer ... kr. 1.2g5,.

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

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

Motorer

OS 25 FSR ............... kr. 620,-
OS 35 FP ................. kr. 445,-
OS 40 FP ................. kr. 541,-
OS 40 RC ................. kr. 630,.
OS 40 FSR excl. dæmper .............. kr. 770,-
OS 40 FSR incl. dæmper ............... kr. 885,.
OS 61 FSR excl. dæmper kr. 1.150,.
OS 61 FSR incl. dæmper kr. 1.295,.
OS 90 RSR excl. dæmper kr. 1.630,.
-,-' je. ikke står andet, er priserne incl.
:= - a:' =:' rC-:nodeller.?-a ?r/ | i:--:- -- --.-.:-:-::-- --.

byggei mrxe'. :-a .'j:: :! :S-,'..s:, - -; : 
=muligheder for ai rncoiEEe :: -:s: a,a-.

cerede funktionsmoduler. samr eksiraud-
styr som infoterminal og omdrejningstæ1.
ler.
Anlægget leveres med 8 kanals sender og
modtager, krystaller, ladekabler, kontakt-
sæt, forlængerledning, senderrem, memo-
ry-modul og sinterceller til sender og mod.
tager.
Pris uden servoer ... kr.3.250,.

Compact 27 & 40 MHz.
2 kanals anlæg med 2 servoer, krystaller.
akku-box m. kontaktsæt samt servoti!be-
hør.
Prisinc|.2servoer..........................kr. 62S..

OS 4-takt motorer:
Prisfald på OS 20 FS motoren,
nu koster den ......... kr. 750,.

Vi fortsætter successen med Enya 46.4C.
Slagvolumen 7,5 cm3. ydelse 0.75 HK, om-
drejningsområde 2.500'14.000.'.,ægt 380
gram.
Pris excl. dæmper .

Akku-tilbud

.......... kr.1.295,.

1,2 V. 500 mAr. v. i stk. ................... kr. 15,00
1,2 V. 500 nnAh. v. 10stk. ................. kr. 13,50
1.2 V. '.200 n Ah. v. 1 stk. ................ kr.26,50
1,2 V :.20C ::rAh. v. 10 stk. ..............kr.24,75
1.2 V. 1.80C mAh. v. 1 stk. ................ kr.42,85
:,2 V 1.8C0 mAh. v. 10 stk. .............. kr.38,00
Robbe lader kr. 195,.

$*\
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Modeller
t!iii!tiit:;i!t:,:|Æ

Robbe Rasant m. ribbevinger .......... kr.360,.
Robbe Rasant TF med
med færd igvi n ger ............................. kr. 460,.
Graupner Terry, vor pris kr. 395,.
Graupner Beaver, listepris 562,-
vor pris kr.375,.
Graupner Volksplane, listepris 736,-,
vor pris kr.395,.
Graupner Elektro Fly, listepris 777,-,
vor pris kr.499,.
R6del Phantom ......... kr.325,.

Tilbud: Propeller
Transmerc .ra: i c,: :a :-::: :' l: := .

ges i burd:g' :å : s:. za ;'=-:=- l:- ':'.
ste prisko.cn^a , s:. -l--a:- s:- ':-'€::
prcpeller. cen ande. :i.budsprrsen.
6" 80,00

Balsa
Første priskolonne er listeprisen - anden
kolonne er den pris, du nu skal betale hos
Transmerc:

,:*,

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

10,0 mm
15,0 mm
20,0 mm
30,0 mm

Hjul

2.,.a{>

13,30
15,90
17,95
18,95
19,50
21,65
24,55
27,75
33,55
38,10
61,80
74,50

120,00

8,00
8,60
9,50

10,75
11,85
13,20
14,75
17,75
19,75
22,50
26,50
39,50
57,50

68,00
70,00
70,00
72,00
82,00
84,00
91,00
93,00
99,00

110,00
119,00

Transmerc tilbyder hjul til konkurrencepris.
I første spalte ses normalprisen, i anden
spalte den øjeblikkelige pris.
35 mm ........... 15,25 14,00
45 mm ........... 15,95 14,50
50 mm ........... 16,50 15,00
55 mm ........... 17,25 16,00
60 mm ........... 19,00 17,00
65 mm ........... 21 ,50 19,00
72mm........... 25,00 22,00
80 mm ........... 29,50 26,00
110 mm .. 55,00 44,00
140 mm .. 75,00 60,00

Modell Produkter
De populære byggesæt fra Modell Produk-
ter er på lager igen:

/./Wfftif.{1:):W 
.#,

Blue Phoenix, spv. 199 cm. 2-meters RC-
svæver velegnet som første RC-model, når
man har fået lidt erfaring med en eller f lere
fritflyvende svævemodeller. Modellen er
særdeles velegnet til termikf lyvning, men
kan også flyves på skrænt. Byggesaettet
indeholder alle nødvendige dele undtagen
lim og dope kr.335,.

Nordic, spv. 190 cm. Svævemodel i klasse
42. Velegnet til alle over 12 år nec rcc:'
byggeerf aring. Modellen er særdeles ,: ' -.
vende og har flere konkurrencese,'e .ai
stg kr'. 175..

16,00
'12,00

22,00
24,00
26,00
26,00
19,00
27,00
30,00
45.00

Alle vore priser er incl. moms. Vi forbeholder os tet ti! at ændre prise, / :zge: icrbehold for trykfeil og prisstigninger

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 472Q Præslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.00-15.00

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

Transmerc er et postordretirma, så hvis du ønsker al allægge besøg
åos os, vil vi bede dig om at finge tø$t og altale tid lor dit besøg,
Vi sender over hele Skandinavien.

,//

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

sin klasse. Tilka kan bygges af alle, der har
nogen byggeerfaring - i.eks. med en lille
svævemodel og en lille gummimotormodel.
Byggesættet indeholder bl.a. færdig meka-
nik til propellen samt kontursavede pro.
pelblade kr. 195,-

Termik, spv. 120 cm. Letbygget A1-model.
Velegnet til begyndere, som har bygget en
af de små, lette modeller tidligere. God til
byggekurser kr. 83,.

Cikada, spv. 120 cm. 41-rnodel som harvun-
det mange konkurrencer i Sverige. Kan byg-
ges af alle aver 12 ar. Cikada er SMFF's en-
:ecsncdel 1 ungdcnsarbejdet. Alle dele er
færdige tii morie.r^g kr. 83,.

Lårkan, spv. 100 cm. Svævemodel i klasse
A1. Letbygget og velf lyvende. Alle dele er
færdigforarbejdede ............. kr. 60,.

Robin, gummimotormodel, spv. 75 cm, Vel-
flyvende begyndermodel fci : re over 10 år.
Alle dele er færdiq!a'i,' ':'rnontering. Pro-
pel. gurnn' rrr': " .l ::K ædningsmateriale

kr. 85,.

Lim
:CC gram epoxy-rapid kr.42,50

-.--.



* Balsaplader i bedste
kvalitet, sorteret i

hårdhedsgrader'
* Fyr- og balsalister
* Aeroplankrydsiinår
* Pianotrad
* Hvidblik
* Bøg-moiorfundamenter
* Skruer og møtrikker
* Maierialesæt til CL'

unionens tegninger, bl.a.
Diesella, Spiril, Zero og
Dominator

Rekvir1r vor prisliste med
ko n ku rrencedygti ge pri se r !

Næstved Model Hobby
v. Jørgen Andersen
Øuerup Erhverusområde 10
4700 Næstved
Telefon 03-73 44 22
bedsf mellem i7 il cc 18.00

Schli.iter
helikoptere
SchlUters helikoptermodei ier
- reservedele - Futaba fjern-
styringsanlæg mv.

BATRONIE
Kløvervænget 26,
5935 Bagenkop
Telefon 09-5614 67, elter
kl. 18.00: 09-56 19 24

EI
Æ\ry

M1,0 Ml,2 Ml,4 M1,6 M
1,7 M 2,0 M 2,5 M 3,0 o.s.v.
Alt i boltevarer, skruer, skiver & møtrik-
ker i stå1, messing, rustfri & nylon.

Pænt udvalg af håndværktøj og file
:il modelbygning.

S:rd kr. 5,00 i løse f rimærker og få til-
s.1dt katalog.

SARSCI! HAIIIIET & HllBBY
Svend Storgaard

Maj AIl6 'l 38, 2730 Herlev
02-91 90 91 - Giro 1 74 96 17

Leif O. Mortensen Hobby
RC-anlægRC-modeller

: : 4t..:a:, !.ttllifr*twrh) : :: .:.: -

Skybolt, spændvidde 1.300 mm, længde
1.080 mm. Motor: 10 cm3.
Byggesættets pris ......................... kr. 1.180,-

Smith Miniplane, spændvidde 1.118 mm.
Motor: 6,5-7,5 cm3 ................ kr.945,-

Futaba FP-4LG 35 MHz - 4-kanal RC'sæt i

kunststof kabinet med bærehåndtag, semi
open gimbal styrepinde, let udskifteligt kry-
stal. Kan let f orsynes med NC-akkus
(FBPK-4).
Pris uden servoer ...... kr.910,-

Piper J.3 Cub '.-S<å a. S:æ::'' .eie 2.æ7
mr. l\loic: i: cni:. Frrs......-........... kr.2..l00,.
Piper J.3 Cub 1/6 skala. Spændvidde 1.803
mm. Motor4,l-6,5 cm3. Pris........... kr. 780,.

Tilbud:
Lærken med RG-anlæg

Lærken - en letbygget og stærk RC-be-
c, "cernodel med rolige og godmodige
' ; ,::ge^skaber. Spændvidde 122 cm,
længce 87 cm. motor 0,8 cm3 med tank. RC-
anlæg: 2 kanaier nødvendige. Byggesættet
indeholder alle nødvendige trædele, styre-
tøjsdele, hjul, f ittings o.lign., og mangler
kun motor, lim og lak. Læs testen af Lær-
ken i Modelf lyve Nyt 3/83.

Futaba FP-2NL 27 MHz 2-kanals RC.anlæg
med let udskifteligt krystal, bærehåndtag
af stål og diverse tilbehør.

Samlet pris:
olærkenu og Futaba FP-2NL incl.
to servoer kr.990..

Futaba PCM 512 Conquest er nu på lager.
5-kanals POM-sender på 35 MHz-båndet. 5-
kanals mini-modtager. Dual-rate på to ka-
naler. ATL på motorkontrol. Servo-rever-
serinc på alle kanaler. Kan udbygges til NC-
.-- . --i' ;: Af bryder med lysdiode. 8-dels
a-::- -: -c:,'esr k justerbare i leengde og

- '' ^ -' -' - ^siriiment. Smart:-- -.r- i.- a=

z -- ' --a.2: -:: -:: cærehåndtag i me-
rdl.

Fabrikspakningen rrdeholder: Sender,
modtager, 3 servoer FP-S128. af bryder til
modtager, batterikasse til modtager, 2 FM
krystaller, monteringstilbehør til servoer.

Vi leverer all til undervisningsbrug. Ring el-
ler skriv efter vores prisliste over byggesæt,
motorcL hrændstof, vætktøj og løsdele.
Altid over 50 byggesæt på lage4 der er vel.
egnet til undervisningsbrug.

LEIF O, MORTENSEN HOBBY
Nørremarksvej 61

DK'9270 Klarup
Telefon 08-31 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandag-fredag kl. 16.00-1 8.00

Clipped Wing Cub i e s(a a. S:æ-:, :::
1.422mn. Motor4,'1.6,5 cm:. Pris. kr. 7æ..



?

Graupner-tilbud
Servo C505, 3230 cmg, 0,15 sek./40o,
tør318kr. nu kun kr.198,00
PCM-anlægget FM6014/PCM 18 kos-
ter hos os ................ nu kun kr. 3.500,.
Desuden giver vi +20ok på moduler
ved køb samtidig med anlægget.
OBS: 15 måneders garantil

Graupner Trend 1,5 m træner-model
med krængeror samt fittings som
f.eks. hjul, link, understel mm. sæl-
ges sammen med OS FP35 motor og
RC-anlæg FM10O8 incl. to C505 ser-
voer til en pris langt under den vejle-
dende på 3.412,- ..... nu kun kr.2.200,-
2.meter svæver Beta med 2-kanals
40 MHz radioanlæg incl. to servoer,
tørkr.1.923,-........... nu kun kr. 1.298,-
Samme model med 27 MHz anlæg
koster ...................... nu kun kr. 1.2r8,-
OBS: Tilbuddene gælder kun så læn-
ge lager haves.

Ring og lå flerc line tilbudl

Hobbykælderen
v. Jørn Pedersen

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06-61 08 32

J u legave-ideer!
(mest til dig selv)

Står du og mangler nogle forslag til,
hvad der skal stå på din ønskeseddel
til jul, skal jeg her nævne et par styk.
ker:

Power-panel, elektrostarter, akku til
starter, akku til gløderør, akkuer til
sender og modtager, ladere for disse,
glasfibervæv, gode faldskærme, li-
steskærer, løvsav, el-værktøj, hånd-
pumpe til brændstof , krympef lex,
ampere-meter, kontaktur, loddekol-
be, balsahøvl, X-actoværktøj, Iøse
elektroniske stumper, hurtiglader,
elektronisk tænd/sluk, strob-lys, af la-
der, akkukontrol, autopilot (fail-safe),
engangssprøjter, sprøjtepistoler, ser-
votester, cyanolit-lim eller kontakt-
rens.

Læs om disse flng og vores øvrige
program af tilbehør og elektronik til
modelhobby i vores katalog.

Dette er tortsat gratis, men er ble-
vet tykkere, og portoen er steget,
hvorfor vi desværre må bede om 5,00
kr. ifrimærker til dækning al porto.

JS teknik
Uglevang 52,'|.., Uæ Allerød

02-27 55 51I

Her finder
du en god
leverandør

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsfiner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids.
skrifter. Tegninger til skala-fly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløu.
T[. 02.65 23 33
Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

Hele programmet tra

MULTIPLEX
RC.anlæg - motorer - fly -skibs.og bilmodeller.

RANDERS HOBBY
v. Knud Maaetoft

Rådhustorvet 4, 8900 Randers
T[. 06.42 58 14

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden lor fiernstyring og linestyring,
Alt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
T1t.06.61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade.
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.
Tll. 01.14 30 10
Ma., ti. to, lr.1117,lø.10-12, onsdag lukket!

Vi har stort udvalg i
BøGER og TIDSSKRIFTER
om fly, biler mm.
Forlang lister.

IEtrI ROSENKILDE

lill o" BAGGERA/s
l[r$t forlag - boghandel - antikvaiat
KRON.PRINSENS-GADE 3-5. POSTBOKS 2I84
l0l7 KøBENHAVI{ K - (01) 15 ?0,14

FUTABA RC-værksted
Har du fejl på din Futaba-radio eller
vil du have den checket, så send
den til det autoriserede værksted.
Vi checker også dine ni-cad-akku'er!

Futaba RC.Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tll. 02-27 64 20

Robbe RC-værksted
Vi udfører alt garanti- og service-
arbejde på Robbe RO-anlæg i

Danmark.

Robbe Servicecenter Danmark
v. Bjørn Nielsen

Gartnervænget 30, 8310 Tranbjerg
Ttf. 06.29 49 20

Model-Center
Stort udvalg i epoxy og glasf iber,
specielt til modelbygning. Skriv

efter vort katalog! (Vi forstår
engelsk, tysk, italiensk og f ransk).

MODEL.CENTER
Urs Schaller & Anna Vannucchi

Costa S. Giorgio 76, 50125 Firenze'' llalien

AALBORG:

Yi fører Topp, Fiberlin, HC-
Bauer og Simprop byggesæt,
Webra, OS og TT motorer samt
Simprop RC-saet. Stort udvalg i

tilbehør og træ.

ERIK TOFT MODELHOBBY
Dalby A116 27,9230 Svenstrup J
Tlf. 08-38 22 33

Gælder det tryksager,
så forhør dig hos

A.OFFSET, 7500 Holstebro
Ttf. 07.41 01 00

KSS HOBBY
PC
Mandag ki. 1419

Futaba,
brændstof
mm.
Ring til
KSS!

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98
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Spændvidde 3.220 mm
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frlamingo Contest
Spændvidde 2.870 mm
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DMI

#'
-E-Spændvidde 1.800 mm \__.\*_is,?E-,

DG 300 '>
Spændvidde 3.750 mm
Prof il FX 60-126

Se disse og mange andre modeller
i det nye MULTIPLEX hovedkatalog,

<-

('

Europa Sprint PCM

Nyt-Nyt-Nyt
MULTIPLEX' nye hovedkatalog er kommet. Kataloget
indeholder et stort udvalg i RC-anlæg, RC-tilbehør,
flymodeller samt tilbehør med mere.
Du bør anskaffe dig dette hovedkatalog over verdens
bedste modelhobbyprogram. Køb kataloget hos din
forhandler eller direkte hos os.

Vort leveringsprogram består ud over Multiplex bl.a.
af DMl, Aero-naul, Picco, hobbyværktøj, materialer
(lister, balsa, Solarfilm, Solartex) og meget mere .....

Vort moderne kontor, lager og serviceværksted
bidrager til, at vore kvalitetsprodukter bliver mere og
mere udbredt.

Messingvej 46
DK-8900 Randers
Telelon - fra
Danmark: 06-44 75 44
Norge:095 45 6 4475 44

i.

MULTIPLEX
har et særdeles komplet
svævef ly-program
Modeller med GFK-krop
og Ayous-færd i g p laner:

Fiesta SF a
Spændvidde 3.240 mm
Profil FX60-126

Alpina
Spændvidde 4.000 mm
Prof i I ritz-kombi nation

ASW 22
Spændvidde 4.000 mm
Prof i I ritz-kombi nation

€}s;>---.'-.*----.

Prisbilligt PCM anlæg på 35 MHz.

* 4-kanals anlæg, der kan udbygges til 7 kanaler
* Lærer/elev drift
* Vendbar servoretning
* Kan omskiftes fra PCM til almindelig FM -således at den gamle modtager stadig kan

x, ^^^
* Kajr-o^ieres med genopladelige akkus
* Kcnb;-ixe: xan indbygges
* Særdeles prisbilligt PCM-anlæg

Øvrige Europa Sprint anlæg:
Europa Sprint Junior, 4-kanals anlæg uden akkus,
leveres til 35 og 40 MHz.
Europa Sprint 417,4-kanals anlæg, der kan
udbygges til 7 kanaler, leveres på 35 og 40 MHz
samt med akkus.
Europa Sprint Nautic, special-anlæg til skibe,
leveres på 40 MHz.
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