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EraupnerltR modulsystem - en lysende klar ide
RC-grundsæt til udbygning

Med RC-sættet FM 6014 ("Herregårds-sættet,r, som kom på
markedet i 1983 lagde GRAUPNER grunden til et helt nyt
system: GRAUPNERiJR MODULSYSTEM.
Man planlagde en serie RC-sæt i forskellige prisklasser - til
indløsning af forskellige forbrugerkrav. Men sættene skulle have
lighedspunkter:

Den nye linie - "ny stil" - skulle klart vise, at et
GRAUPNER-anlæg er et GRAUPNER-anlæg og gennem
sit udseende skille sig ud fra alle andre.
Alle kommende oplæg (ud over 2-kanals) skulle kr-rnne
udbygges med moduler og vel at mærke samme slags
moduler til alle sæt.

Opnåelse af disse ambitiøse krav er klart lykkedes for de bedste
RC{eknikere i verden - dem hos GRAUPNER og hos JR.
FM 6014 er blevet efterfulgt af FM 6014/PCM 18, FM 4014

("Proprietær-sættet,.), SSM D 14 og MC 18, så der nu er en hel

"palette" RC-sæt, som dækker hele prisskalaen. Det er ikke nye
erstatnings-udgaver af tidligere sæt, men nyudviklede typer til
de forbrugere, der stiller andre krav.
GRAUPNER kommer ikke som andre med "nye boller på
suppen( - samme sæt med et par knapper mere eller mindre
og en ny type-betegnelse - hvert eller hvert andet år, så ingen
til sidst kan finde ud af, hvad der er hvad - og hvad det kan.
Derfor er GRAUPNER fremtidssikret. Et GRAUPNER-anlæg i

dag vil være det samme om flere år. Og nye moduler etc., som
fremtiden vil bringe, kan også indbygges i modellerne af i dag.
Alle sendere har naturligvis højdestilbare senderpinde,
servoreversering på alle kanaler og frit funktionsvalg af
styrefunktioner. Elektronisk dobbelt-trimning i alle undtagen
SSM D 14 med mekanisk trimning.

å"€* r?,a'4 {.P{Q
D 14 SSM i amplitudemoduleret SSM-smalbåndsteknik.

FM 6014 i frekvensmoduleret single-side-shitt smalbåndsteknik.
FM 6014/PCM 18 i forfinet frekvensmoduleret PCM-
transm issionstekn ik

Sættene indholder:
Grund-sender til 8-kanaler (til 4 servoer) udbygningsklar til 7
resp. 9 servoer. Endvidere HF-sendermodul, modtager til 7 resp.
9 servoer, kvartssæt, 1 servo, strømforsyningsholdere til batte-
rier resp. akkumulatorer samt modtagerkabel med afbryder.
Sættenes priser findes på modstående side. Alle sættene kan

FM 4014 i frekvensmoduleret single-side-shift smalbåndsteknik.

MC''l8/multisoft i PCM-teknik med anti-blocking/anti-crossmo-
di.a:ic.s-system. Med to numerisk programmerbare mikro-
ccrroij:ere og høj lagringsmulighed. (lkke P&T-godkendt endnu).

ucbygges med moduler vist på modstående side. Priserne på
moduler er ved køb sammen med RC-sæt - ved senere køb er
priserne højere.
Senderophæng og nakkerem medfølger ikke. Nogle sendere er
ovenfor vist med indbyggede moduler. Alle sendere kan
forsynes med kort gummi-antenne.

Læs alt om anlæggene og modul-systemet i katalog 39 FS



Erauqnzrl tn modulsystem - et Iysende Iogisk system
I nd byg n i ngs-modu ler mv.

4-KANAL-HELIMIX-MODUL nr. 41 05
t'as'alr:nerbari f unktionsmodul til lor-
E^{ ^: a'tel <oD:erflyvn ng. Kan
:-:r::s t'a_c'arre:es lrl alle

OMSKIFTERE
nr. 41 60 1 funktion. lang
nr. 41 60/1 1 funktion. kot
n(.416012 2 funktioner
nr. 41 60/3 3 {unktioner

SIKKERHEDS-OMSKIFTERE
N.414711 1 tunktion
N.414712 2 funktioner
n(.414713 3 iunktioner
Mekanisk lås forhindrer
uønsket omskiftning under
flyvn i ngen.

f>r
V.KABEL
nr. 4149 til kobling af to
f unktionsmoduler.

Retningsgivende listepriser
D 14 SSN/ omkring 1.500 kr.
FlVl 4014 omkring 2.000 kr.
FM 6014 ... under 2.500 kr.
FM 6014/PCM 18 ........... . . .. godt 4.000 kr.
MC 18 multisoft omkring 6.500 kr.

4105..............505,- 4154..............440,-
4106..............619,- 4155..............416,-
4107..............338,- 4156..............522,-
4145..............530,- 4157..............432,-
414711 ...........147,- 4158..............269,-
4147t2 ...........179.- 4160 ..... ........ 98,-
414713...........261.- 4160/1 ......... 90,-
4149............... 68- 4160t2...........132,-
4151 .............. 98.- 4160/3 . ....208.-
4151/1 ........... 94,- 4163..... .... ..320.-
4152 ..............122.- 4168 ....... ...... 96.-
4152 ..............200,- 4169... ... .408.-
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4-KANAL-REVERSE-MODUL nr. 41 69
med adskilt indstillelige 3-vejs-skifter-
f unktion (Speed-Schalter). lndividuel
servotilpasning lor drejeretning,
drejelængde og midterpunkt. Utroligt
anvendeligt.

TOMGANGS-TRIM MODUL n' a153

c l3te:e:s r o:a'e'

3-FUNKTIONS-EXPONENTIAL/DUAL-
RATE MODUL nr.4156
Valgfri tilordning af tre funktioner og
adskilt linjustering af progression og
længdebegrænsning.

4.KANAL-LÆNGDENDSTILLINGS-
MODUL med diiferentialmixer N. 4154
De fire slutstillinger på to servoer kan
indstilles individuelt, og der kan
parallelkobles og differentieres.

DIFFERENTIAL-MODUL nr. 41 55
Til opnåelse al bedre kurveflyvning med
to adskilte krængerors-servoer.
Differentieringsgraden kan justeres
præcist fra differenliering over normal lil
solit

GYRO.CONTROL-
MODUL nr.4107
til styring af helikopter-
hækfunktioner. To
områder som trinløst kan
tilpasses stillede krav.

GEAR-SLOW-DOWN-
MODUL nr.4168
t I styring af servoers
o evæ g e ls esh ast ig h ed

=3's .{else ca. 3
se<,age:

2.KANAL.
PBOPORTIONALMODUL
nr. 1132
Udvrdelsesrnodul til fuld-
længde lineære
funktioner og til
proportionale
styreelementer.

2-KANALS-OMSKIFTER.
MODUL
nr.4151 langt håndtag
nr.4151/1 kort håndtag

UNI-MIX.
MODUL nr
41 63
Prisbillig
universalmixer. Frit
programmerbar til ens
eller modsat blanding al
to styref unktioner, i.eks
side-/krængeror,
I an de kl a p/høj d e ro r.

AKROBATIC-MODUL nr. 41 06
rfccfarnerbarl til RC-1 konkurrence-
:g <,-,.:'.,,\'" .osncCelie:.
= ,,- -:s:':_:'a--:':,:':'e /c'

sl p:,gurer .-i'"':'.g'z---3':s

Tilbehør til modul-sættene:
I vor annonce i Modelllyve Nyt nr.
3/86 (juni) så du en oversigt over
vort store udvalg på '1 6 servoer,
som du kan få til dit GRAUPNER-
anlæ9. Alle servo-ønsker kan
oplyldes.

Til strømforsyning er der senderakkus fra 500 mA til 1 200
mA, til modtagere fra 100 mA til 1200 mA.
Du kan få korte gummi-antenner ito typer, elektroniske
lartregulatorer i mange udgaver - og iøvrigt alt andet, du
skal bruge.

Se det hele i det nye katalog 39F5.

Programmeringshåndbog
ligger i sættene. Med tysk tekst, men med klare,
letforståelige fotos, tegninger og diagrammer, så du uden
problemer selv kan udbygge og programmere din sender.
Du kan bygge ind, bygge ud, flytte om, så din sender altid
passer dig og til dine opgaver.

,... Og det vigtigste:
Når du køber et GRAUPNER-modulanlæg, betaler du kun
for det, du ønsker. Du >prakkes ikke noget påu, som du ikke
skal bruge.
Du kan udbygge efter dine egne Ønsker.

Mange andre anvendelsesområder

FLERFUNKTIONS-SKIFTERMODUL
nr. 4'158. Tre omskiftere.



*MINI HOBBY*

Minipriser
på OS-motorer
OS 20 FP m. dæmper .....
OS 25 FP m. dæmper ..,..
OS 35 FP m. dæmper .....
OS 40 FP m. dæmper .....
OS 40 FSR u. dæmoer ,

OS 50 FSR u Cænroe.
OS 20 FS :inak:
OS 61 FS :,11åkt

OS 90 FS firtakt ...... . ...

.. kr. 450,-

.. kr. 490,-

.. kr. 520,-

.. kr. 560,-

. kr. 845.-
kr. 990.-
kr. 950.-

.. kr. 1.610.-

. kr. I.890.-

kr. 1.572.00

kr. 1.960,00
kr. 299,00

kr. 565,00

Robbe Supra PCM uden servo .. kr.3.195,00
Robbe servo RS-l0 .................. kr. 195,00
Robbe servo RS-100 ................ kr. 22S,OO
Robbe Cessna 172 Skyhawk .... kr. 785,00
El-starter, minipris .................... kr. 435,00
GraupnerDuo .........,,...............kr. 532,00
Graupner Trend ....................... kr. 637,00
Graupner Volksplane ............... kr. 502.00
Futaba Conquest PCM 35 med
3 servoer kr. 3.1 59.00
Enya 46-4C firtaktsmotor. Slagvolumen
7,5 cm3. ydelse 0.75 HK. omdrejnings-
område 2.500-1 4.OOO omdr./min..
vægt 380 g. uden dæmper ......... kr. 1 .395,00

Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
kompl. m. 1 servo, minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner T 1014, 7-kanals RC-anlæg
nr. 4135, m. 1 servo, minipris ..... kr. 1.280.00
Graupner TM 2014, 4-7 kanals RC-aniæg
nr. 3863, m. '1 servo, minipris ..... kr. 1.395.00
Graupner,Proprietærsættet".
FM 4014 m. 1 servo ....... .

Graupner "Herregårdssættet".
m. 1 servo. mrntor;s
Graupner Amateur. mtntpns ....
Graupner Taxi ll. nu med dansk
byggevejledntng. mrnrpls .........
Graupner Maxi. best. nr. 4639.
mrnrpns ......,........ kr. 900,00
Graupner Amigo. best. nr. 4219.
minipris .. . . . ... kr. SS1,00
Graupner RC-UHU, minipris . ... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris ... ... kr. 412,50

RING OG SPøRG OM DE TING, DU IKKE FINDER I ANNONCENI VISENDER OVENALTI
ocsÅ sro+T uDuALc I RC-BILER, RI-BÅDE, M1DELTIG oc FoRsKELLtcr TILBEHøR.

Alle prrser er incl. moms - der tages forbehold for prisændringer og trykfejt

MINI HOBBY
Tårnvej 303, DK-261O Rødovre - e 01 41 SO 46 - Giro g 16 20 54

Åbningstider: Mandag, tirsdag onsoag torsdag 12 OO-18.00, fredag 12.00-19.00, lørdag 1000.14.00

Vil du være medlem af RC-unionen? Det kan vi ktare for dig, hvis du henvender dig i forretningen!

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 Playboy helikopter,
nr. 4612, minipris kr. 1,875,00
Graupner Bell222, nr. 73A ....... kr. 4.475,00
Graupner Bell 222, nr. 98 ......... kr. 1.560,00
GraupnerGyroSensor, NEJ 100 kr. 1.191,00
Graupner Hughes helikopter,
nr.501 .......... ...... kr.4.865,00
Brændstof 20180.pr.5liter ....... kr. 85,00
3-kanals RC-anleeg med
udskiftelige moduler på FM, kan udbygges
til 7 kanaler. med'1 servo ......,.... kr. 995.00

Multiplex ROYAL mc RC-anlæg
med PCM, uden servoer kr. 3.845,00
Multiplex Europa Sprint, 4-kanals sender, 7-
kanal s modtager (sender kan udvides til 7 kana-
ler). leveres rned akkuer i sender og modtager
samt 1 Nano servo og diverse tilbehør,
minipris kr. 1.599,00

Simprop Super Chart byggesæt,
minipris ............... kr. 425,00
Robbe Charter, minipris ......,..... kr. 410,00
Robbe Progo, minipris kr. 1.140,00

q!

Graupner Ultra, minipris ........... kr. 628,00
Graupner Mosquito, minipris .... kr. 665,00

Graupner Sott Fly. mrnrpns ....... kr. 675,00
Graupner ASW 22. termikvrnge.
minipris ....,.......... kr. 895,00
Graupner ASW 22, vinge uden
krængror, minipris kr. '1.099,00

Graupner ASW 22, vinge med
krængror kr. 1.265,00
Graupner LS-4, nr. 4228 ........... kr. 1.540,00
Graupner LS-6, nr. 4226 ........... kr. 1.920,00
Graupner Discus, nr. 4240........ kr. 2.5S0,00
Graupner Elektrofly, minipris ... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris ......... kr. 358,50
Thunder Tiger 15 RC motor ...... kr. 210,00
Thunder Tiger 20 RC motor ...... kr. 285,00
Thunder Tiger 25 RC motor ...... kr. 350,00



*MINI HOBBY*
|SÆRTTLBI.'D t-I MINTPRISER

Modeller
Graupner Nimbus, best. nr. 4255.
tilbudspris ......... kr. 1.500.-
Graupner LS-6, best. nr,4226.
tilbudspris ......... kr. 1.500.-
Graupner K8B, best. nr.4259.
tilbudspris ......... kr. 1.200.-
Graupner Wiehe 50. best. nr. L252
tilbudspris ........ kr.'1.300.-
Hegi Piper P'l838 Tomahawk.
best. nr.3205 ........... kr. 1.500.-

Multiplex Flamingo Contest,
stor super-RC-svæver kr. 1.452,-
Hegi Teddy, dansk byggevejledning
medfølger ......... kr. 450,-
Hegi Snoopey, den perfekte
begyndermodel. med dansk bygge-
vejledning ......... kr. 575.-

Helikoptermodeller

a

Graupner Playboy helikopter
med kollektiv pitch ............ ..... kr.2.285,-
Graupner Bell 222 helikopter,
med flot skalaudseende ......... kr.4.990,-
Graupner Hughes helikopter.
best.nr.4614,.......... kr.3.995,-

Servoer
Mikroservoer til Graupner og
Robbe RC-anlæg .................. kr. 265,-
Standardservoer til Graupner.
Robbe og Multiplex ,............... kr. 195,-

RC-anlæg
Graupner Varioprop T-14 Mikromodul
r'co x Exper:. Komplet RC-anlæg,
-:: -,,: ^: ::=re<uffert ........ kr.3.200,-

rl

Futaba FP-8SGHP helikopteranlæ9.
Det største og mest avancerede Futaba-
anlæg overhovedet. PCM-drift, der
medfølger fem servoer, akkuer i sender
og modtager mm. Ring og lå en særpris!

Robbe Starion 4-kanals anlæ9,
senderen har reversering på alle kanaler,
og kan udbygges med mixermodul. Et godt
anlæg at begynde med.
Pris uden servoer .....,.,.......,.. kr. 975,-

Robbe Terra Top, 4-kanals anlæ9, der
kan udbygges til 8 kanaler. Desuden kan
der indbygges en række funktionsmodu-
ler.
Pris uden servoer kr. 1.295,-
Multiplex Europa Sprint FM-anlæ9,
4-kanals anlæ9, der kan udbygges til
7 kanaler samt med moduler.
Pris incl. 1 servo kr. 1.350,-

Diverse tilbehør
Varta akkuer, 1,2 V 500 mA.
Ved køb af 1-9 stk. af gangen... kr. 16,-
Ved køb af 10 stk. af gangen kr. 14,-
Robbe Multilader ................. kr. 290,-
PowerPanel ......................... kr. 295,-
Startmotor tri 15 cms motorer kr. 498,-
Kavan gyro ....... kr. 700,-

Motorer
Vi giver 4oo/o rabal på en række bådmoto-
rer af fabrikat OS og Picco.

::r*-..--..-

Køb for op til 15.000,- kr. uden udbetaling!
Mini Hobby gØr det let for d:g at finansiere et stØrre indkøb, idet vi har fået mulighed for at finansiere

køb på op til 15.000.- Kr. Af betalingen kan strække sig over op til 36 måneder alt efter behov.

MINI HOBBY
Tårnvej 3O3, DK-2610 Rødovre - e 01 41 50 46 - Giro 9 16 20 54

Åbningstider: Mandag i'sca3 c:sc:g :orsdag 12.00-1800, fredag 12 OO-190C ordag rC0O-1400

Vil du være medlem af RC-unronen? Dei kan vi klare for dig, hvrs du henvender dtg i forretningen!



OS modelmotorer i50 år
i'€$f

OS 61 FSR og VF med gear. Vi har enkelte af
disse motorer på lagertilstærkt reducerede pri-

ser. Gearing '1 : l ,895 eller 1:1 ,391 .

Spørg din lorhandler om Pris.
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Kalt Cyclone helikopter. Cyclone er en helt ny

helikopter f ra Kalt iJapan. Den er let at flyve og
kan samles på få timer Rotordiameter 140 cm.
Vægt ca. 4 Kg. TLi 7-10 cm3 moto' Tri 4-5 rorna-
sklner.
Kalt Cyclone . kr.3.295.00 ;

t

Eagle 15. a:,:.,-::--::: 3:':g-3: '. 2 a-:
a^--- --^ - a: ^- =^-

',;1€ A ,e ce = er' :-csaveCe erler s:aiJeCe-
irceho de j' h;ui. iank. sprnner. styrbart næse-
hlul mm.
Eagle 15 H .................. kr.434,00

Technicoll SE-10. En frenrragen0e begynder-
model fra S:rprs3 Kar lvgges sl- s'.'æ'Je-.

!'-olor- e e'e e\:'c-cr€ Spæ-ci c:e '53 c':
Fcr nc:c. ira 1 5-3 2 cr': l,1ac cer:re :rodel kan
Cu .æ'e a: ;,1"ve ucen i-;æ.o.
Technicol; SE--10 ......... kt.522.OO

KBB. En velflyvende og godmodig svævemo-
del. Spændvidde 183 cm. Beregnet for højde-
og siderorsstyring. Let at bygge. Vingen er
næsten færdig abachibeklædt skumplast.
K8B .............. ... .... kr.693,00

QB 15 H. En ldeel begyndermodel med styring
a: i'cJce-. srceror og motorkonlrol. Spændvidde
'1 26 crn. For motorer 2,5-3.5 cms.

QB 15 H kr. 451,00

QB 1400. Vor populæreste Rc-svævemodel.
Spæ.Cv:dde 140 crn. Planareal 25 dm2. Veleg-
ne: iil begyncere ; RC-sporten. For styring på
hø;de- og sideror.
OB 1400 kr.403,00

Augusttilbud på
jumbomodeller
Big Rainbow Iøt 2.695,- NU 2.290,00
Tiger Moth før 3.405,- NU 2.894,00
Jungmann før 3.405,- NU 2.894,00
Diabolo tøt 3.477,- NU 2.955,00

Sportavia RFsB. En smart model til0,3-0,5 cm3

gløderør- eller elmotor. Spændvidde 150 cm.
Som alle Pilots modeller gennemlørt kvalitet.
Sportavia RFSB ............ kr.570,00

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

Anviser gerne nærmeste forhandler

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985/BO kr. 54,00
Simprop Minikatalog .. ....... kr. 6,00
Pilot 85 Hovedkatalog .. kr. 36,00
Pilot EZ katalog .......... .... kr. 15,00

Hos din lorhandler eller mod frimærker eller check fra importøren.

&*',,'..,:,ifL
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Baron 20. Helikopter med kollektiv pitch.
Meget velegnet til begyndere. Som motor anbe-
fales OS 25 FSR H, men også andre motorer
mellem 3,5 og 5 cm: kan bruges. Rotordiameter
110 cm. Længde 109 cm. Vægl 2,2 kg. Kan

udstyres med autorotation. Komplet byggesæt
uden motor og RC-anlæ9.
Baron 20 kr. 2.995.00

Baby Eagle. Denne letbyggede begynder
svævemodel leveres i to udgaver. 8E T-700
spændvidde 70 cm. BE T-'1200 spændvidde
120 cm. Alle dele er udsavede eller udstansede.
Med papir og tilbehør.
Baby Eagle T-700 ............ kr. 100,00
Baby Eagle T-1200 .,,,...... kr. 120,00

OS 61 VF ABC. Netop nu kan du få denne højt-
ydende motor til specialpris. Leveres nu med
den nye 7M karburator.
Spørg din lorhandler om pris.



GODT NYT FRA IAVIONCT
WIK Commander 28
Populær og velflyvende model i ny udgave.
1.690 mm spændvidde og til .60 2-takts motor.
Et ægte hurtigbyggesæt, f.eks. er for- og bagkantslister
færdigslebet og monteret på skumvingerne. GFK krop af
høj kvalitet. Alt tilbehør incl. næsestel. Hjul og spinner er
dog ikke inkluderet.

Pris kr. 1.225,-

Gyrofighter

Prøv noget nyt og særpræget. Lars Holmgrens
spændende gyrokopter for .25-.35 motor.
Udførlig omtale i Modelflyve Nyt 2/86.
Komplet byggesæt kr. 980,-

Cobra 20

Den lille populære Kobra kan nu fås i "stor" udgave.
Spændvidde 1.065 mm, til .20-.40 motor.
Komplet byggesæt kr. 450,-
Dele til mini-Kobra (tegning hos RC-unionen) kr. 80,-.

\-

KAVAN SHARK 40 nu på lager.
Type 502 m. kollektiv pitch og autorotation samt nyt BLSC
system. Endel i g en prisbi I I i g kval itetshel ikopter.
Kr.2.670,-

OS motorer
FP serie med dæmpere. FSR

20FP ..................,kr. 450,-
25FP ...................kr. 490,-
35FP...................kr. 520,-
40FP...................kr. 560,-
40FSR.................kr. 845,-
50FSR ................. kr. 990,-
61FSR kr. 1.390,-
20FS...................kr. 950,-

uden dæmpere.

61FS ................... kr. 1.610,-
90FS ................... kr. 1.890,-
1 20FS .,............... kr. 2.190,-
120 Geminill ....... kr.3.990,-

Graupner tilbud
Begrænset lager:
Trend, 1.500 mm, .25-
.35 motor .................. kr.
Maxi, 1.600 mm,
.40 motor .................. kr.
Proud Bird, 1.200 mm,
.25 motor .................. kr,
Cherokee, 1.600 mm,

490,-

765,-

890,.

.60 motor kr. 1.040,-

Avionic har også
materialer til bygning
af modeller
Fyrrelister
Balsa-trekantlister
Balsa-plader
Krydsfiner (nu i 100 x 600 mm)
AB dope til 70,- kr. pr. liter
Udvalget er blevet større

- men priserne holder!

Futaba servoer
J= 4J.e, V- e

s-ze'le ...kr.210.-
Sæ'31 kr.390.-
932..... kr.360.-
S-33H . . kr.350.-

Avionics
prispolitik
Vi yder ikke specielle
rabatter til enkelt-
personer. klubber
eller ungdomsskoler.
Mængderabatter på
100/o ved køb af 10
stk. (i kke-assorteret)
finer - lister -
gløderør - servoer
samt hele ruller
Oracover (10 meter),
5 liter AB-dope og 5
liter M-olie.

Kataloger
Graupner . kr. 70,-
Pilot og Eismann . pr. stk. kr. 30,-
Kavan, W|K......... pr. stk. kr.45,-
Cambria, HP og
Rossi .................. pr. stk. kr.25,-
R&G, Schluter og
Rodel ................. pr. stk. kr.40,-

Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy
DIGICONT PCM
PRA TICAL SCALE

F. KAVAN
CAMBRIA
EISMANN

Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko
Betalingsbetingelser: 8 dage netto
Med forbehold for trykfejl samt større kursjusteringer

IAVIONIC! o Violvej 5. DK-8240 Risskov o Tlf.06 1756 44*



CESSNA 182 Skylane

Næsten færdigbygget model
med motor
Det har aldrig r'æret lettere at komme i gang

med radiostyret modelfll'r'ning. Cessna Sk1.
lane er let at flyve, selv når man kun har fået
et minimum af instruktion. N{odellen er en
glimrende træningsmodel, da den flyver
langsomt og stabilt. Og så ser den oven i
købet ud som sit forbillede takket være den

detaljerede færdigstøbte krop og de flotte
farver.
>Begynderlandinger< er ikke noget problem
på denne model, da den er særdeles stærk

rakker r ære en velgennemiænkt opbl'gning i
moderne kunsistoiier.
\lodellen lereres næ:ten iærdigblggei incl.
en Cor 0.-19 gløderorsmotor. der er lorsl'net
med lyddæmper og fjederstarter.
Ud over hvad der ligger i æsken med din
CESSNA 182 SKYLANE skal du bruge
følgende:
r Et 2-kanals RC-anlæg med 2 servoer
. Brændstof, startbatteri og gløderørsklem-

me til start af motoren.

. " :, ,.3e,.t.at1.1
,...,:xXtj,il.

t*lt 4t4

Nyhed:
FP-S138 servo
Ny, præcisionsservo fra Futaba til
en særdeles attraktiv pris.

Drejningsmoment: 2,5 kg x cm
Hastighed: 0,23 sek/60"
Størrelse: 40,5 x 20x 35,3 mm
Vægt: 4l gram
Spor-e din forhandler om prisen på

denne servo.

Nyhed:
Futaba Attack BFR
2-kanals RC-anlæg
Det nye Attack BFR-anlæg er som
verdens første anlæg i den billige
prisklasse forsynet med ASR
hvilket står for >Adjustable Safety
Position< - eller frit oversat:
Justerbar sikkerhedsstilling.
Denne facilitet har stor betydning,
hvis man kører med RC-biler med
elektromotor.
ASP-lunktionen måler hele tiden
spændingen på modtager-akkuen.
\ar spændingen falder - hvilket
sker li-ee for akkuen er >flad< og
styringen derlor svigter, kobler
RC-anlægget automatisk
drivmotoren fra, således at al
strøm i akkuerne reserveres til
styring. Man kan altså styre sig ud
af problemerne, og derved undgå
sammenstød.
Når akkuen er ladet op, resetter
man ASP-funktionen ved at slukke
og tænde for senderen. Så er man
klar til næste løb .....

Import & engros
(nær meste for ha nd I er a nv ises)

Futaba:
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Telefon 02 91 01 01

ICARUS off-road racer
:riffi/;:::

Med Icarus får du en off-road racer med en
særdeles høj ydelse for en lav pris.
Icarus har uafhængig ophængning på alle
fire hjul (gaffelophæng foran, svingarme

bagtil), så vognen bliver særdeles let at hånd-
tere selv under barske forhold.
Motoren er en kraftfuld 3605T el-motor (der

naturligvis leveres med i sættet).

De annoncerede nyheder er noturligvis på lager NU. Flere ventes
medio oktober. Din forhandler har Futoba og Kyosho kataloger!



REDAKTION:
Ansvarshavende & fntflywrng
Per Grunnet. Blomstetuængel 21.
5610 Assens

R ad iosty il n g:
Lars Pilegaard, Teqlmarken 65,
8800 Viborg
Tlf. 06 61 59 51 (aften)

Linestyring:
Benny Furbo, Samsøvej 2,
7400 Herning
Trf. 07 22 50 89

lledarbejdeE ved dette nummer:
Jan Abel, Hans L. D. Christensen,
Peter Juul Christensen, Poul Erik
Christensen, Kim Hansen, Ejner
Hjort, Jørgen Holsøe, Benny Juhlin,
John Justesen, Ole Jørgensen, Erik
Knudsen, Jørgen Korsgaard,
Thomas Køster, Arild Larsen, Karen
Larsen, Finn Lerager, Børge
Martensen, Peter Mogensen,
Preb6n Nørholm, Luis Pete.sen,
Thomas Pilegaard, Jesper Buth
Rasmusssn, Steen Høj Rasmussen,
Bertel Tangø, Jan Toft.

Redaktion:
Tidsskrittet Mode'f lyve Nyt
BIomstervænget 21.
5610 Assens
Tlf. 09 71 49 50 (kun automatrsk
telefonsvarer, der lager imod
besked)

Ekspedition:
Tidsskrifiet Modeltlyve Nyl
Strandgårdsvel 25
5762 Vester Skerninge
Postgiro nr 7 16 10 77
Tlf. 09 71 49 50 (kun automatisk
telelonsvarer, der tager imod
bestillinger mv.)

Udglwr:
Dansk Modelflyve Forbund
r Bjørn Krogh (formand)
Elmedalen 13. 3540 Lynge

Abonnement og løssal9:
Arsabonnemenl for'1986 koster kr
96,- for alle seks numre.
Løssalgseksemplarer koster kr 18 -

og kan købes i en række kiosker
landet over samt på bladets
ekspedition.

Udgiwlsealerminer:
Modelllyve Nyt udkommer r

bsgyndelsen al månederne februar
april, juni, august, oktober og
december Annoncemalenale skål
være os i hænde senest ved den
opgivne dead-line.

Oplag:4.700 ekspl.

Pmduktion:
Sats, montage, reproi H.P Sats,
Assens
Trykning: A-Otlset, Holstebro

Materlale tll Modelllyve Nyt:
lndlæg og artikler til Modellllve Nyt
sendes enten til den pågældende
tagredaktør (se adresser herover)
eller til bladets redaktion. Mate.iale
til unionsmeddelolserne skal dog
sendes til den relevante unions
s€kretariat-
Modelflyve Nyt påtager sig intet
ansvar for uopfordret indsendt mate-
riale (men vi gør hvad vi kan for al
passe på detl).

Redaktionen slutlet d. 2317 1986.
Dead.line tor nr. 5/86: 1/9 1986.
Nr, 5/86 udkommer primo oktober 86.

FoFiden Thomas Pilegaard med
linestyringsmodellen Tumse, som
lindes omtalt inde midt i dette blad.
Folo: Lars Pilegaard.

Modelflye Ir{yt 4/86
Reklameerfaringer med modelfly ........ s. 11

I Viborg RC-klub har man igennem nogen
tid skaffet penge til den bundløse
klubkasse ved at sælge reklamer på en

række klubfl1. der så blev brugt ved
oprisninger og almindelig fllvning på

klubbens plads. \'i får en statusrapport.

Erfaringer med den svenske Kobra ...... s. 15

Lars Pilegaard har sammen med nogle
kammerater bygget ialt fire Kobra 20
modeller, som produceres i byggesæt af
svenske PeAs Rotorblad. I artiklen
fortæller Lars, hvordan Kobraen kan laves

om til en semiskala-Corsair, som man kan
lave hangarskibslandinger med. Desuden
fortæller han om andre Kobra-modeller.

Billeder og resultater fra skala-VM ......... 20

Tåkket \'ære en flot indsats fra Arild
I-arsen og Ole Jørgensen kan vi præsentere

nogle sider med fotos fra det netop afvik-
lede skala-VM i Norge. Og takker \'ære en
lige så flot indsats fra Jørgen Holsøg kan
vi også gengive resultatlisten samt sætte
billedtekster på fotografierne.

Det slæver a'! ........... ........24

- Det mener Hans L. D. Christensen og
et par af hans kammerater, der dyrker fly-
slæb med radiostyrede modeller. Hvordan
det foregår, kan man læse mere om i artik-
len, der også minder om fly-slæb-stævnet i
Gudenå-klubben d. 7. september.

Tumse - linestl'ret autogyro .................. 26
Månedens midterside-model er linestyret
og kan b1'gges af en enkelt plade balsa og
et par stumper. Læs Lars og Thomas Pile-
gaards bygge- og fllvevejledning.

Læserbreve ......30
Der er heldigvis stadig noglg der har
spørgsmåI, kritik og gode råd og som
bruger lidt tid på at sætte læserbreve
sammen til Modelflyve Nyt.

Scandinavia Open 1986 .......32
For første gang blev Nordisk Mesterskab
for fritflyvende modeller gjort til en åben,
international konkurrence. Den danske
Fritflyvnings-union var bagmand - Per

Grunnet fortæller om stævnet.

Smaragd 2800 ......... ..........34
Børge Martensen har ofte skrevet om RC-
svævemodeller her i bladet. Og denne
gang sker det for første gang, alBørge
giver et byggesæt absolut topkarakter.

Dieselmotorers behandling ................... 36

>Skil aldrig din motor ad, hvis du ikke er
udlært i dette arbejde< - og >Brug aldrig
elstarter på din dieselmotor<<, skriver
Benny Furbo blandt andet i sin artikel.

Det n1'B-program .............. 38

Ejner Hjort fra RC-unionens
kunstfl5'ningsstyringsgruppe har tegnet
det n1e kunstflp'nings B-program, så

mange forhåbentlig lærer at flyve det.

Nyt fra skalafronten ...........39
Mens vi venter på det egentlige VM-referat
fra skala-VM, fortæller Benny Juhlin
nyheder specielt for skala-flyvere.

Aeronca til linestyring fra Modelhob ....... 40

Tom Pedersen har prøvebygget en

linestyringsmodel fra det spanske
modelfirma Modelhob. Ligesom mange
udenlandske blade er Tom særdeles

rilfreds med sættets kvalitet.

Konkurrencereferater .......... 42

Sommeren er jo flyvesæsonens
højdepunkt, men i dette nummer er
referatsektionen især præget af forårets
mange stævner.

Nyt fra Fritflyvnings-unionen ............... 46

Nyhedsspalterne indeholder denne gang

referat fra FAI-CIAM-mødet i april.

Nyt fra CLunionen ............ 48

Nyt fra RC-unionen ...........49
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NYHED - Den opmærksomme læser vil have

bemærket, at denne spalte i sidste nummer fik nyt
titelbillede. Tidligere var det i utallige sæsoner en

Graupner Amigo RC-svæver, der var en populær
begl'ndermodel helt op til slutningen af 60'erne.
Dens herkom-st fortaber sig do_e hen lil noget i ret-
nine af traniistorens op:indels.-. \u ir:l: r i si:':ir-
get flere epokel irem r :ic:n rr_s i r::: :l SB-ir :::
Genalt \lodelleilu. +.:-: r. -:.::.i\::-:. :r-j-i:: .':
her flojet af Otiar Sten.:1.. Cr::::. RC i.-:: ,

Oslo. og der er Sren Siein:a... Boj.- R.C K,:::: -
indeharer :i Sr:n . Ho:l'r - J:: :::i:,'.: \:.:::
SB-lOen ud orer kanten D3 1.1tif n :r-je Ha:-le..1-<
km nord for Liliehamme: i iorbirdelse neci Ha-
ljell Cup konkurrencen i l9;6. SB-10'en flr'rer
endnu, men er sunker lidr i _eraderne. Efter at r,ære

bygget af en oberstlojtnant i det norske Flyvevå-
pen og handlet nogle -eange, flyves den nu af en

løjtnant i hæren.
Sk,vd dit livs billede og send det til redaktionen.

Vi påtænker at udskifte titelbilledet igen senest i
nr.1/2OOO.

(Hvis nogen skulle være i tvivl, er denne note
skrevet af Preben Nørholm, der ogsd tog billedet
i 1976. Følg Prebens afsluttende opfordring -nen skynd dig! Preben er selv gdet i gang med at
støve sin gamle Lotus af ved at deltoge i konkur-
rencer med den ..... se rekrctterne baq i bladet. Sa

hvis du ikke kommer ntecl et beclre bucl. oii.er
titelbilledet i nr. I/2000 Prehen nted liors - ::.
den tid - kun )1 ar gatnle Lotit.' - ,, c. '

STOPPER ABONNEMENTS.SERVICE
Model & Hobbl', den kendte københavnske hob-
byforretning, har lige for sommeren stoppet den
abonnement sservice, som mange af forretningens
kunder har hafr glæde af. i\.Ian har kunnet bestille
udenlandske blade i abonnement i forretningen,
som sa har udsendt de bestilte blade direkte til
kunderne. Ordningen har r'æret tidskrævende og
rer kosrbar at administrere, så efter at have kørt
denne sen ice i adskillige år, har man altså beslut-
ter at sige stop.

FfD TEGNINGSBOG - Jørgen Korsgaard har
indsamlet tegninger af næsten alle de indendørs-
modeller, der skal deltage ved VM i Cardington i
denne måned. De tegninger, som ikke kan aftryk-
kes direkte, vil Jørgen tegne om, og hele samlingen
skal udgives som en bog, der skal præsenteres -
og forhåbentlig sælges - til VM'et. Modelflyve
Nyts læsere får også chancen, men vi må vente
indtil næste nummer med at oplyse den nøjagtige
pris, der indtil videre er opgivet til et sted mellem
30 og 50 kroner. Bestilling al bogen kan ske hos

Jørgen Korsgaard, Ahornweg 5, D-2397 Ellund,
Vesttyskland.

ET GODT RÅD ..... Akkumulatorsl re i siankas-
sen og sure opstød som folgc' derai kan r;n: c-:
.mertefri: f-':rn;- o-: :1rl:-J::.J:-- ll:- *:. -i:lL.-
1:=cernrdle, s,i i/: i.:7'.

E\ FR €I\ f\ R:.: -::i: - . J:. r::.. ..-:: r I :..:::
:-!-<-- '-- -L'-sltr-: L: ---:-----:i--:--a- ':*.i ,:!--:*,
.H-.-ri r ;o;r;;a:ien pa RC-recial:ion:n:

- Det er en skam, at ri ikke har nogle sider med
klubnl't I

- Hvorfor det? Mangler du nogle blanke sider til
at tegne på?(

RC-UHU KONKURRENCE - Den tyske aero-
klubs ungdomsorganisation indbyder til interna-
tionalt RC-UHU stævne i Eschenburg-
Hirzenhain nær byen Dillenburg i Vesttyskland.
Staevnet finder sted d. 6. og 7. september 1986.

Alle modelflyvere, som er født efter d. 1. januar
1967 kan delta,se. Det er dog et kra\. ar den noclel.
man dellager med. er er RC-LHL'. :.1." j-::.
mode j. :on-, C:au::c: .:. :::: :'. ;;:r=: : : -. \l --::--
.::. .n... . -::: :..;;:. : 

j:r: 
:i-j-:i--=:::: -r-i ::i: :.:

t -.- j...:--,i *: *:-a -J: .j._J: ::.:-.€(LcL IJt(\d

,..-i;:-:gt: :::;. a: -:re -U,':rremSer. krængerOr Og

i:;. ilasi).

Konkurrcncen minder noget om 2-meter regler-
ne, idet man har ialt tre starter, hvor man skal flyve
170 sek. i hrer start og lande i en landingscirkel
med 30 meier. dianeter. \Ian får 170 points for
170 sekuncier - o-c hrerr sekunds afvigelse bety-
der et points redukiion af scoren. Desuden får
man 30 poinrs fo: landing i landingscirklen, dog
kun hvis modellen for:sai er tlvredygtig. En spyd-
landing med harari l;l iolge _e :rer aitså nul points.

Startgebyret red konku::encen er l5 D-Mark
ved skriftligtilmelding indenc. 13. august. Forsin-
ket tilmelding koster en io:do-clirg af startgebyret.

Tilmelding til og lderiigere opil sninger fra:
Haus der LuftsportjugenC EI'.
Hirzenhain
D-6345 Eschenbur-e -1

Vesttyskland
Startgebyret skal indbetales pa konto nr.

790.447.709 i Deutschen Bank .{C. Frankfurt
(BLZ 500.700.10) (Få din bank :il ai klare denne
transaktion).

Arrangørerne lover, at der bliver erindringsga-
ver til samtlige deltagere, og at der blirer både
pokaler o-e præmier ril vinderen og det vindende
hoid.

\\ T POSTORDREFIR\f A - Som det vil frem-

-:" ar :: li,ie annolce her i bladet, er der slartet et

;...:..;;ie:::ma ,,Piich", som har specialiseret sig

: :eg;:rlger ril forskeilige modelfly.
Ba-rmanden er Henrik R. Sommer, som fortæl-

1e:. ar firmaet først og fremmest er lavet for at
hjælpe danske modelflyvere med at få en lang
r;ekke modeltegninger til en rimelig pris. De teg-
ninger. som Henrik R. Sommer forhandler, er
Brlan Ta1 lor-tegninger, Dennis Bryant-tegninger
samr regnin,eerne lra forlaget Argus Specialist
Publicarions.

Argus-forlaget udgiver tidsskrifterne RCM&8,
Aeromodeller, Radio Control Scale Quarterly og
Radio Modeller, som man også kan abonnere på
gennem >Pitch<.

SKALAMODELLER EFTERLYSES - På TiT-
strup Lufthavn skal der d. 13. september afholdes
et stort Iuftshow i anledning af 40-året for lufthav-
nens oprettelse og 50-året for dansk indenrigsflyv-
ning.

I den aniedning skal Danmarks Flyvemuseum
l:..: :'l ,:cs:illing i en af hangarerne på flyveplad-
.:: .-; ::-. c:r:: '--:csiill;ng r il fl}r'emuseet gerne
rar: :: :=iie :ia.aroii:ller:il at hænge i hanga-
ren ior ai suppl:re i-i\\enuseers egen udstilling.

RC-unionens sekretariai o_e RC-unionens ska-
lastyringsgruppe er blere; beCt om at forsøge at

Sumetra Cup d. 15. juni
Sumetra havde indbudt til konkurrence i diesel-
combat søndag den 15. juni 1986 på banerne i Her-
ning, men enten havde ingen læst om konkurren-
cen, eller også var ingen interesseret i at deltage,
for der kom ingen. Nu kunne dette jo tyde på en

ødelagt dag, men sådan gik det langtfra - vejret
var jo dejligt, og en god del af klubbens medlem-
mer var kommet til stede.

Vi kunne nu holde konkurrence indbyrdes, men
da vi fandt det for kedeligt ik ke at kunne flyve mod
nyt blod, ja så blev det til en r ældig hyggelig dag på

banen, hvor vi da naturligvis lik fløjet noget com-
bat, men altså uden dommer osr'.

Alt i alt fik vi det gjort helt klar for alle, at det at
afholde combatkonkurrence faktisk kun et

spørgsmål om planlagt fornojelse - en fornøjel-
se, som vi håber kommer til udtryk igen til DM i
dieselcombat - indbvdelsen andetsleds her i bla-

F'ar og søn - Harry og Jan Pedersen det. Bennv Furbo Kim Pedersen hjcelper Pia Jensen.

l0



skaffe modeller til dette formål, og dette arbejde
er i fuld gang. Skulle nogen have kendskab til flot-
te skalamodeller, som egner sig til at udstille, vil
såvel sekretariat som styringsgruppe blive glad for
at få en henvendelse herom. Kontakt enten
RC-unionens sekretariat på 06 22 63 19 eller skala-
styringsgruppens formand, Hugo Dueholm, på 08
63 40 40.

TRÆF MED SøMODELLER - \'i er en iille
gruppe RC-piloter, der er inreresserede i sømodel-
ler, og vi agter at arrangere et uformelt træf i
Næstveds omegn i september måned.

Vi stiller med de nødvendige tilladelser og
søredningstjeneste. Du stiller med sømodel, mad-
kurv, drikkevarer og godt humør.

Har du lyst til at deltage i ovennævnte træf, så
tilmeld dig til mig inden l. september pr. telefon
eller brevkort, og du vil få tilsendt nærmere oplys-
ninger om tid og sted.

Jørgen Petersen

Anemonevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf. 02 17 61 10.

SCHLUTER OVERTAGET - Det forlyder, at
Schliiter har givet op! Og vi taler ikke om den dan-
ske statsminister, selvom han ogsa af o-e til hær'des
at være ved at slippe tojlerne.

Nej, fra vort sydli_ee naboland ioriider det. ai
hobbyfabrikanten Dierer Schluier har lade: sig
overtage af hobbi'giganren RobbE Bag,eiunden
skulle være, at Schliirer ikke magrede selv ar mar-
kedsføre sine produkrer - primærr RC-helikop-
termodeller - og derfor fandr der rimeligere ar
fortsætte sin produktion, men overlade alt salgs-
og markedsforingsarbejde til Robbe.

Der er ikke kommet nogen oplysninger om,
hvad dette ril berlde for Schliiters produkter i
Danmark. Det forekommer dog sandsynligt, at
overtagelsen vil betl de ar man fremover vil kunne
skaffe Schliiter-produkrerne i alle hobby'forretnin-
ger, som i forvejen handler med Robbes produkter.

SKALA- OG LINEST}'RI\GS.E\T 1987 - I
anledning af den svenske b1 \lkopings 800 års
jubilæum har det svenske modelfliveforbund
SMFF bedt om at få lor,riI ai arrangere Europame-
sterskaber i linestyring og skalatll'r nin_q 1987. På
CIAM-mødet i Paris blev anso_eningen imøde-
kommet, og nu har SIUFF tiemsendr de første
informationer om stævner.

EM bliver afholdt i perioden 19.-1-. juli. Kon-
kurrencen omfatter tre modelgrupper. nemlig
linestyringklasserng skalaklasserne o_s en n)
>Giant Scale<-klasse - akså Jumbo Skala.

Tidsskemaet for de tre grupper blirer:
F2A, F2B, F2C og F2D har ankomsrdag d. 12.

juli og konkurrencer d. 23.-26.1uli.
Skalaklasserne F4B og F4C har ankomsrdag d.

20. juli og konkurrencer i dagene d. 21.-15. -iuli.
Og >Giant Scale<-klassen har allerede

ankomstdag d. 19. juli, mens konkurrencerne
flyves d. 20.-22. juli.

Der afholdes fælles afslutningsbanker d. 26. j uli
og næste dag er afrejsedag for alle deltagere.

>Giant Scale<-konkurrencen vil have besræn-
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Reklameerfaringer med
For godt et år siden fortalte vi her i Modelfly-
ve Nyt, hvordan Viborg RC Klub var gået ind
i reklamebranchen for ot øge indtægterne til
klubkassen, og Peter Mogensen fortæller he\
hvordan han har oplevet den Jørste reklame-
sæson:
Som et af de medlemmer. der li,se fra starten
l-:a: ræ:el rned i klubbens reklameakririteter.
bac: i-rad anga: .aig::rl:ide: o_: den e-qenili-
ge :el larne;l l r ni:.-:. i:: _ e_: :-. - .::: :: i:i ra:
\æret et ipændende ar'ee_'j: ::.:: issræ::e
ikke heh uden problemer.

Især har der i begyndelsen r'ærer konrrorer-
ser med enkelte gamle medlemmer, som ikke
fra starten forstod baggrunden for arbejdet,
og slet ikke havde forståelse for, at der både
skulle investeres økonomisk fra klubben og
arbejdes af medlemmerne, for at overskuddet
kunne høstes.

Resultaterne i form af en sund og stadig
voksende klubkasse er dog i dag et plaster på
skrammerne, og flere og flere giver nu en hånd
med eller bakker op, når nye ideer søsættes.

Samtidig har vi også hen ad vejen fået erfa-
ringer i, hvordan vi skaffer kunderne, og ikke
mindst har vi fået erfaring i, hvor meget vi kan
love firmaerne, og stadig veere sikre på, at
klubben kan overholde det aftalte.

Når jeg i dag besøger såvel gamle som muli-
ge kunder, er jeg klar over, at jeg selv skal være
helt på toppen. Kun hvis den >hellige ild< lyser
gennem min optræden og snak, fænger nem-
lig ideen hos modparten, og til at understøtte
mine argumenter, medbringer jeg såvel klub-
bens scrapbog med masser af farvefotos som
mindst to færdige reklamefly til demonstra-
tionsbrug.

De medbragte reklamefly skal endvidere
helst være vidt forskellige som for eksempel et
biplan og en >flyvende tallerken<. Opnås der
positiv kontakt, er det så godt som sikkert, at
der regulære fly sælges, hvor virksomhedsin-
deharen i forvejen er flyinteresseret. I alle

modelfly
andre tilfælde er det )skiven(, der sælger.

Såfremt det er muligt, søger vi endvidere at
sprede det enkelte firmas reklamemærker på
så mange modeller som muligt. Det giver nem-
lig en rimelig sikkerhed for, at firmaets rekla-
me altid kan ses på pladsen, og skulle et fly lide
havari, mangler reklamen ikke i rækkerne i fle-
re uger. De fleste firmaindehavere aflægger
jaevnligt pladsen et besø,e, og så kan det r'ære

s\ært at bortforklare, hrorfor hans maskine
ikke er på pladsen netop den dag.

\led hensln til blgning og fl1r'ning orerla-
der r i selr iol-qeli,e de re-eulære fl1 til de drevne
piloter, hrorimod >'skiverne,< betjenes af de
mindre rurinerede.

Jeg er ikke selv nogen ørn r ed stl repindene,
og mine klubkammerater sruderer helst blom-
sterne i grøften bag klubhuset, når je-e fl1rer,
så jeg er selvfølgelig selv med på >skirerne..
Hverken jeg, eller resten af klubben, r'ille har e
nerver til at se mig styre den store ))Big Lift(,
så hvorfor gøre noget sådant? Vi flyver trods
alt for at slappe af.

Jeg er som sagt på >skiverne<, og de øvrige
på holdet plukker vi også blandt de mindre
erfarne og nye. Det giver så klubben bonus på
flere måder. Dels kommer der jo penge i kas-
sen uden de store bygge- og reparationsom-
kostninger, og dels betyder det noget for sådan
en ny mand at komme med på holdet. Så føler
han sig anerkendt, og det giver nu en vis til-
fredsstillelse at vide, at man gør gavn. På den
måde bliver skellet også mindre mellem de nye
og de gamle, der så heller ikke føler sig presse-

de, fordi >vi altid skal trække hele læsset<.
Som landet ligger nu, føler jeg, at vi trods

vanskeligheder i begyndelsen er kommet godt
igang, og at det fælles arbejde i reklamearbej-
det giver både respekt og selvrespekt, og der-
med st;'rkes sammenholdet og den kammerat-
lige tone på pladsen.

At klubben så oren i købet tjener penge, er
jo bare dejligt

ll
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RUSSISK FIA-MODEL- Den kendte russiske A2-flyver Victor Isaenkov har konstrueret og bygget denne model, som herses i Poul Erik Christensens streg.

Isaenkov anvendte modellen ved VM i Livno, hvor kan plocerede sig pænt efter at have kvalificeret sig tilfly-off'et. Modellen er bygget med udstrakt anven-

delse a.f ntoderne kunststoffer. Tbrsionsboxen er lavet af kevlar-klæde, vingeprofilerne har cap-strips af kuAiber således at ribbe-balsaet kan vcere let I mm-

bolsa. Det er iøvrigt værd at bemærke, at modellen både har stor spændvidde - 246,5 cm - og meget lang momentarm (afstand fra plan til haleplan. Til
gengæld er haleplanet usædvanlig lille, kun 3,2 dm', hvor lermikmodeller normalt har mellem 4,2 og 4,8 dm'.

set deltagerantal - da det ikke er en FAI-klasse, er
tanken nok primært at lave en konkurrence, som
vil tiltale det tusindtallige publikum, man velsag-
tens kan forvente til stævnet.

Al flyvning vil finde sted på Nyk6ping-Oxel-
osund flyveplads (Skavsta) l0 kilometer vest lor
N-vkoping.

NYT FRA MULTIPLEX - Dsi er karalo.:l:c:r'.:.
hvor efteråret og derrned brggesæso;::;- ba;ie:
på. Det markeres ogsa ai hobbl in-'pono:erna der
i disse uger sender deres 1986 8: kaiaioger ud i

hobby forretningerne.
!{ultipler har sarser krafrigt på et internationalt

fremsrød red i år at udsende to udgaver af hoved-
kataloget. Der er et tysk katalog, som i opbygning
og udseende ligger tæt op af de tidligere års. Man
gl:eder sig fortsat over indledningssiderne til hvert
afsnit, hvor hele sortimentet inden for gruppen
vises på en enkelt eller en dobbeltside. Det gør
kataloget hurtigere at finde rundt i end de øvrige
store, tyske kataloger.

Desuden er der et engelsk katalog, og det er en

nyhed. Det engelske katalog er væsentlig mere
komprimeret end det tyske, hvilket især skyldes, at
man har undladt at medtage en lang række tilbe-
hørsdele. Der er dog ikke sparet på pladsen til præ-

sentation af RC-udstyret, som givetvis er Multip-
lex' stærkeste kort på det internationale marked.

AERO-NAUT - Maaetoft/DMI har travlt for
tiden. Ikke alene skal de sende de nye Multiplex
kataloger ud, men de må også tage sig af det nye

Aero-naut katalog. Dette ligner det gamle hoved-
katalog, men har naturligvis årets nyheder indsat.
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Aero-naut er fortsat ganske interessant i model-
flyvesammenhæng, men der er næppe tvivl om, at
det specielt er modelbåd-folket, der vil få nervøse
trækninger i check-hæftet, når de ser det tykke
katalog.

PANASONIC AKKU'ER - Maaetoft/DMI har
fået forhandling af Panasonic akku'er til hobby-
brug. Programmet består af en bred vifte af for-
skellige akkuer til en lang række formål.

Der er to hovedtyper: Panasonic High-Amp-
celler har høj kapacitet og egner sig til at blive
anvendt i lorbindelse med udstyr med lavt strøm-
fortrrug. f.eks. som sender- og modtagerakku.

Den ai:den tlpe hedder Panasonic Red-Amp-
:el;e:. o-r cisse ei specieit velegnet til hurtiglad-
n:ng. Red-.{mp-cellerne kan i.eks. bruges som
drirceller ril motoren i el-fiv og lignende formåI,
hror stromforbruger er ston.

P-30 TIMER - Forskellige modelfll r ere i udlan-
det er begyndt at bruge motoren lra Iegetøj sdyr af
plastic som grundlag for en termiktimer. På denne
måde kan man lave en meget let timer på 5-6 gram

- den kan derfor også anrendes i f.eks. P-30
modeller.

De bedste motorer skulle vaere i små plasticdyr,
som kan gå eller bevæge halen o,e den slags. Med
forsigtighed kan man skille >d1'ret<< ad og få moto-
ren for sig selv. I de fleste tilfælde vil motoren løbe
ud for hurtigt - på 20-30 sek. - men ved at lave

om på hæm-værket - dvs. den del af motoren, der
forsinker (hæmmer) motorens hastighed - kan

man få motoren til at løbe 5-6 minurter.
Det er svaert at give en præcis anvisning på, hvad

man skal lave, da de forskellige plasticdyr har for-
skellige motorer - og dermed kræver forskellige
løsninger. Men skulle nogen blandt Modelflyve
Nyts læsere have konkrete anvisninger ud fra en

udbredt motor, vil vi gerne se skitser og have en

ombygningsvejledning !

NORGES-TUR - Som enkelte laesere af Modelf-
lyve Nyt opdagede, forsøgte vi at arrangere en

bustur til skala-VM i Norge. Vores idti var, at vi vil-

'SDII{-
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le hjælpe alle dem, der ikke selv havde bil eller
anden rejsemulighed, med at komme op og over-
være dette store stævne. Ideen var måske god nok.
men da busselskabet kun havde ganske få tilmei-
dinger ved fristens udløb, måtte vi desværre afll s:
turen.

Det er muligt, at vores måde at gribe sagen an :a
har været forkert. Hvis nogen har gode r:d ::..
hvordan vi hellere skulle have gjort, ri1 ri s:::;
høre om det. Der bliver jo en oplagt mulighc j :-.:
at lave en lignende bustur til næste ar. na: \'\1 :--:
linestyringsmodeller o-s VNI i skaiakl:..:::; '..
afloldes i Nykdping i Sverige.

NYT GRAUPNER-KATALOG - D:: r.: .:-:._:-

odt at gøre meget ud ai Jr.. :,a:::; -:-,i .,,--:
daenstorlastbil rullcd:(\: :..:i:. :.::.. :.-. - - :'
vognen kom €fl:lor 03.:-::. -:i---.'-: -- -:
pakke. Den ri:tc .i; ur .r-, . .-- --. . -

Craupner-laraloq. Ji: ::j-.' . -,: .:. . -- :.-. -:
endnustorre:nJ-:: :,':::-:;. -'-. -,: -- :. :::-: .--
det.....!

Alt er red Jcl g:=.: -. = 
i:- -:::-.r: .:--:-::.':.

lb Andet sen H obbr. :.r ::a r. \3 .a:. .:i r:: i: :'i::
et kæmpearbejde meci a'. lar e en sæ:,jeies or :rsku-
elig dansk prisliste, som samriciig er er iini o-g orer-
skueligt opslagsværk, nar man f.eks. skal bestille
nye reservedele.

Kataloget sælges med prisliste for 70 kr. (vejle-
dende), mens prislisten alene kan fås for 22,50 kr.
(vejledende) hos forhandlerne.

CELEBERT BRYLLUP - Efter en forlovelses-
periode på godt syv år har Lisbeth Brahtz omsider
taget mod til sig og har friet til Thomas Køster. Det
viste sig, at Lisbeth havde bekymret sig unødigt i

alle disse år - Thomas sagde efter en ganske kort
betænkningstid ja, og brl,lluppet bliver,/er blevet
afholdt d. 9. august i or en ære lse af bl.a. Thomas'
og Lisbeths snart +-arige son. \ikerlai.

tlLt_,i i.itl.

Hars :er:s:e r-,a P:!ta. :.
udstyret rned to eiektroniaiorer
nonrcrcl tned 10'x6" propeller.
Modellen er udstyret med Jbrskellige
finesser, flaps, aftagelige vinger og
styrbart ncesehjul med koblet
sideror.

Den ret høje vægt pd 3,5 kg giver
en stor planbelastning, og ved den

første prøveflyvning lykkedes det
ikke at Iette.

Nye motorer med større effekt, ca.

I HK pr. stk-, skal nu indbygges,
hvorefter nceste forsøg må afgøre,
hvad nceste trin bliver.

Modellen er linesttret tned
, t r';nt t il forslen fru .\' i C,t b,t t L r t. r rt,
pu brlstpladen'-!enne nt litie rrtc i il
nluturern?. D. r vrtr /ri:r /t'.v-,'..i-rr
unrlerprøvekørslct;. LtisP::;rsen

..d

t -.'

Husk Elektrofly-
stævne på Fyn
Alle, der flyver, eller har interesse i elekt-
rofly, bør tage sig rid til at aflægge besøg
på elektro-flystævnet på Fyn d. 30.-31.
august (alternativt den folgende rveek-
end).

ir'ledbring elek tro ll1. Iade_erej osr,.. eller

- hvis du ikkc er kommer sa langr - mød
op uden model og benlr lejiigheden til at
se elektrofllrning o;:e ic nr:cirendige
impulser til .elr 

"t \-:iJ \.\r:.i::: ::j-ni.
Der fllre: Iordag \1. -.:-l:.'; ..':;,.'i;.

l0-18 iden ud.trækni:::: i:.:;: ::...--: ir:.
Flyvepladsen er god.e: \,'::,'.. .._.,:;::.
nær Ringe. Nærmsre i,\:.:...i .r-: :tl
fås ved henvendelse ril \ie-. R.--...'::: ::.
tIf .09 6224 40.

Stævnet bliver som cir :;;.:;:.: :: .-
uformelt træf, og dcr ril ikr,,':.:.. :.-_:-:.
kon kurrencer, hvo r f o r e,ve n r I i g : i i r- : - : : :,:
ikke er nødvendig. Prakri.ke o;,r.:..:.=:-
Lan lil enhver tid 1do-s helsr io:g::=:::.-
eller de tidlige aftentimer) indhenie: cn.::
hos Niels Roskjær eller Bertei Tangc. i^:.
0298 67 20.

Se iøvrigt også indbydelsen i \lodelt--
lyve Nyt 3/86 side 10.

Vel mødt i Ringe! Bertel Tangø
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Hobro
Fjernstyringsklub
flyver igen
Hobro Fjernstyringsklub er nu på vingerne
igen efter at have stået uden flyveplads i
neesten et år. Vi har efter tre måneders arbejde
her i foråret fået en virkelig god plads på en
tønde land med prima indflyvningslorhold
(med andre ord ingen træer. der springer ud
foran vores modeller) o_e en bane sa glat som
en muldvarpepels.

Flyvningen blev pabegl ndt i starten aljuni,
hvor græsset r ar kommel op og blevet slået et
par gange, og 14 dage senere forela Jumbo-til-
ladelsen, så nu bliver der fløjet alt lige fra fly-
slæb til Crokker-ræs i>nulhøjde<.

Samtidig lavede vi en lille folder (i farver),
som præsenterede vores hobby kort men præ-
cist, og det har givet resultater, idet vi siden en

beskeden generalforsamling med 5 fremmød-
te nu er mere end dobbelt så mange, og der er
altid interesserede publikummer på vores
flyvedage. Så skulle du komme lorbi Handest

Her har Thorbjørn Jørgensen fotogrø.feret en rtpkke a-f trtedlernnterrte i Hobro Fjernstyringsklub
pa den n.r'e plads rcd Orikcervej.

'fu-
Skitsen her viser, hvordan man finder frem til
Ho bro Fj ernst y rin gs k lu bs ny e flyv ep lads.
Klubben ser gerne >frentmede< piloter pd
pladsen.

Flere flyvepladser i
Hobro
Ho-Dro er abenbart en heldig by i RC-sammen-
iærg. idei b1 en har hele to pladser, hvor man
\ar il r e med RC-modeller. Axel Mortensen
ira Silrer Srar \lodels har bedt os skrive en

norirs om, at alle er velkomne på hans private
flyveplads, hvis deres vej skulle falde forbi
Hobro. Nærmere oplysning om pladsens

beliggenhed kan fås ved henvendelse til Axel
Mortensen på tlf . 08 52 02 55.

t- -t

Jeg bestiller hermed

GROKKER 1:

SPITFIRE:

DART 2:

KLUBBENS 2 NIETER:

KATANA:

MINI KOBRA:

MINI SUPER KOBRA:

Tbgninger til
rqdiostyrede modeller

føl gende tegnin-ser fra RC-uni onens tegningsservlce:

- 
stk. å kr. 30,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 45,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 85,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 75,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 90,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 35,-, ialt kr.

- 
stk. å kr. 35,-, ialt kr.

Samlet betaling, kr.

Pengene skal vedlægges i check udstedt til RC-unionen.

NAVN

ADRESSE

POSTNR./BY

Klip kuponen ud - eller skriv din bestilling pa et kort - og send den til:
RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Telefon 06-22 6319

rNyt fra LSFr
I forrige nummer af Modelflyve Nyt skrev jeg, at
der var 95 piloter med grad I, I 9 med grad II samt
5 med grad lII.

Det er der ikke mere.
Min opfordring om øget aktivitet er blevet

fulgt, og der er siden rekvireret mange skemaer,
og alt tyder på, at aktiviteterne ligger på et meget
højt niveau specielt i Nordjylland.

Ud over det høje aktivitetsniveau til grad I, som
jeg selvfølgelig hilser velkommen, kan jeg ønske
Hans R. Grønne tillykke med grad III. Hans
Grønne er formand for RC-unionens svæveflyve-
styringsgruppe og vel nok kendt af de fleste
modelflyvere herhjemme. Det er glædeligt at se,

at det administrative ikke tager så meget tid, at
han ikke lår lejlighed til at flyve.

Jeg håber, at de kommende LSF-piloter vil
være behjælpelige med at gore ))Nyt fra LSF< til
et fast og levende indslag i Ntodelflyve Nyt. Mit
forslag er, at I sammen med det udfyldte LSF-
skema indsender et foto af pilot/model samt en

beskrivelse af jer selv og den svævemodel I har
anvendt. Jeg vil så i samarbejde med bladets
redaktør i det følgende nummer af Modelflyve
Nyt præsentere (forhåbentlig) alle de, som har
klaret en LSF-prøve.

I nummer 2/86bad jeg om at få en frankeret
svarkuvert (kr. 3,80). Det er nok at sende et fri-
mærke - 

jeg har kuverten.
AIle henvendelser om LSF til:

Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup



Kobra en radiostyret familiemodel
Den svenske Kobro er en dejlig model for legebørn i alle aldre - Vi prØver
Kobro 20 og fortæller om Mini-Kobra, Super-Kobra og Kobra X
Lars Holmgren fra Sverige
har solgt over 3.000
tegninger til sin lille RC-
model >Kobra<, som
dermed må være en af.de
mest byggede RC-modeller
i Europa.
Lars Pilegaard har bygget
nogle eksemplarer al
modellen og lortæller i
denne artikel om sine
erfaringer.

>En sejlivet gammel sørø\'er((

- det forlængst hedengangne
danske flyveblad >i/i Flyver<
indledte med disse ord for ca.
30 år siden en artikel om anden
verdenskrigs legendariske
Corsair-jager, og ordene har
stået på min indre lystavle, hver
gang jeg så eller hørte om Lars
Holmgrens >Kobra<, lige
siden jeg lørste gang stiftede
bekendtskab med den i 1981.

Kobraen var hverken den-
gang eller nu ment som en skalamodel, men
var skabt til afslappet morskab for små pen-
ge, og alligevel er der et sus af >amerikansk
hangarskib<, når blot en enkelt Kobra kom-
mer op over horisonten.

Den første Kobra var skabt til en 0.8 cm:
Tee Dee med styring på højde- og krængror,
men til gengæld med et ganske almindeligt
radioudstyr uden minigrej, og som sådan
blev den en kæmpesucces i udlandet.

Tiden var åbenbart dengang ikke moden
til kvikke minifly i Danmark, og det var vel
kun på Sjælland, at modellen blev blot
nogenlunde kendt, trods ihærdige anstren-
gelser fra Børge Knudsen, som solgte bygge-
sæt til modellen gennem Tiansmerc.

På nuværende tidspunkt er der forlaengst
solgt over 3.000 tegninger til mini-Kobraen,
og er der blot i gennemsnit bygget en model
eller variant efter hver tegning, er det ikke
helt forkert, når det påstås, at den lille Kobra er
blandt de mest byggede modelfly i Europa.

Skepsis
Også i Sverige var der selvlølgelig en vis
skepsis eller måske nærmere pilotskræk over
for disse lynhurtige små maskiner, og på

opfordring lod Lars Holmgren derfor kon-
struktionen vokse i det håb at storebror Ko-
bra, kalder Kobra 20, så måske kunne ril-
fredsstille markedet for motorer i srørrelsen
3,5-6,5 cmr.

Atter engang var der bingo. Efrer lå
ændringer af blandt andet vingeprofilet r.ar
Kobra 20 fuldendt set i forhold til byggetid
og pris, og kort tid elter fik lirmaet PeA s

Rotorblad, Sverige, licensrettigheder til at
fremstille den store Kobra som byggesæt.

Viborg-klubbens tre Kobra 2O-modeller klar til at gå i luften.

Til Danmark
Ved et tilfælde kom Modelflyve Nyt her i for-
året i kontakt med Lars Holmgren, og blandt
meget andet fik vi udvekslet erfaringer og
onsker omkring den lille Kobra, og for at
gøre en lang hisiorie kon. endte det med. at
RC-unionen t-rL retiighederne iil at forhand-
le regningen til den lille Kobra i Danmark. og
at PeA's Rotorblad sendre os et b1'ggesæi ri1

den store Kobra til alprøvning.
Mens jeg gik og ventede på byggesætret,

kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at
snakke og fantasere, og en flyveaften hvor
jeg udbredte mig om, at det kunne være mor-
somt at udstyre den store Kobra med en rig-
tig bremsekrog og så lave hangarskibslan-
dinger, som vi sin tid praktiserede det med
linestyrede fly, tød det taktfast i kor: >Det
ka' vi da godt prøve - 

ja, ja 
- det ka' vi da

godt< - og inden jeg så mig om, var det
aftalt straks at bygge fire standard maskiner
med krog samt en specialmaskine.

Det var måske lidt unfair over lor PeA's
Rotorblad, men på den anden side ville de
mange fly hurtigt give os et erfaringsgrund-
lag, som kunne komme Modelflyve Nyts
læsere til gode.

Den lille model var der derimod ingen
grund til at prør'efremstille, inden tegningen
blev udbudt til salg, da der alene her i huset
indril nu er b1'gget en håndfuld af slagsen, så

den kendte vi.

Yi bygger
Da b.vggesættet ankom, var det som at gense

en barndomsven, som var blevet voksen
uden at miste sin drengecharme og sit sær-
præ9.

Næsten intet var ændret i
forhold til den lilie Kobra. Bal-
sadimensionerne var en tand
tykkere, kabinelåget var lidt
anderledes, vingen havde fået
en enkelt forstærkning, og ale-
ne profilet var ændret radikalt,
så den går altså ikke med bare
selv at forstørre tegningen til
den lille Kobra.

Byggesættets træ var vægt-
mæssigt lige i overkanten efter
min smag, men til gengæld var
der lige og fejllrit. Fittingspo-
sen indeholdt det fornødne
bonser fra tank og motorfun-
damenr, som jo skal afpasses

efter den planlagte motor, lige-
som der ikke var materialer til
beklædning og understel, da
såvel den lille som den store
Kobra er konstrueret til hånd-
kast/mavelanding, men til
gengæld var det vist på tegnin-
gen, hvordan et understel med
styrbart halehjul skal placeres.

Alle spanter, ribber etc. var skåret ud, så

sammenlimningen straks kunne påbegyn-

des, og dette sammenholdt med traeets kvali-
tet kunne kun give mig det indtryk, at PeA's

Rotorblads kvalitetsniveau er betryggende
for os brugere, og at Lars Holmgren kan
r'ære 1'derst tilfreds med sin fabrikant.

\ejledning
De io siørrelser Kobraer er som sagt næsten
identiskE og etlerfølgende b1'ggevejledning
kan derfor anvendes både af b1'ggere, der nu
køber en tegning til den lille Kobra gennem
RC-unionens tegningsservice, og af byggere
af den store, som måske ikke har sprogmæs-
sig rutine til at overse den svenske byggevej-
ledning ibyggesættet. Tal mv. iparantes i vej-
ledningen gælder den store Kobra.

Kroppen
Sæt kropsbunden fast på et plant bygge-
brædt. Det er ingen fordel at bygge direkte
på tegningen, da kropsbunden så vil dække
stregerne. Hæng i stedet tegningen op og

brug den til at tage mål efter, etc.

Fastlim spanterne 2,3 og 5 (2 og 4). Nr. 3,

som er af fyrretræ, skal epoxylimes. Sørg for
at spanterne står vinkelret både på tværs og
på højkant.

Mens spanterne tørrer, gøres haleplan,
halefinne og ror klar til montering (sideroret
limes fast mod finnen på det stykke, som skal
sidde inde i kroppen). Finne og haleplan
limes sammen, hvorefter haleenheden limes
på kropsbunden.

Herefter tager du de lange kropssider, og

(fo rt sce t tes nceste side)
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RC-redaktør og forfatter af denne artikel Lars Pilegaord med en stor og en lille Kobra. Den lille er -
sont st)'relinerne pd venstre vingehalvdel ofslører - løvet ont til linestyring.

ved bagkanten af spant 5 (4) tegner du en

streg vinkelret op fra bunden pa !dersiden af
de to kropssider. \led en \karp knir skrlr:s
nu en ca. I mm dlit r:dse iang: :i:3gen. o_s

o\er en bordkanl bojes kropssicrrnr. indiii
du horer et lille knæk. Kropssiderne er nu
>forbukkede<, men pas på, ar du ikke bræk-
ker siderne i to dele. og pas på at du ikke buk-
ker Io ens kropssider.

Kropssiderne limes fast fra spant 2 til hale-
spids, og når limen er tør, pudses forsigtigt
over knækkene med fint sandpapir, indtil
revnerne er lyldt op med balsastøv, hvorefter
der dryppes cyanolim på fugerne, og krops-
siderne er igen tilbage på deres oprindelige
styrke.

(Monter spant nr. 3, men - OBSI - med
et stykke karton mellem spant 3 og 4 og kun
med lim i hjørnerne. Spanterne skal senere
skæres fra hinanden, når der laves låg til
radiorummet).

Så er det tid at lave kroppens øverste halv-
del. For at få så stærk en sammenlimning
som muligt, skal kanterne skråtslibes. Der
kan endvidere være en lordel at loretage
sammenlimningen med skumlim, som jo
sr,ulmer op under hærdningen. Skumlimen
giver selvfølgelig lidt ekstra vægt, men da
næsten alle Kobraer har tendens til at blive
næsetunge. har det reelt ingen betydning.

Fortsæt med laget o\er n?esen, og når alt
er tørt, fastlimes spanr 1. som er af krydsfi-
ner, med epo\), og motorfundamentet kan
nu til sin tid tlsrgøres med selvskærende
skruer.

Afmærk herefter lager orer radiorummet
og skær ud med en skarp hobblknir. Lim
små strimler af 0,4-0,8 mm krldsiin:r iangs
indersiden af låget, og laget kan herirer sæt-
tes på og tages af, når der forsigiigr klemme:
på lågets sider (det kan være en fordel ar sær-
te finer langs kroppen og altså ikke pa lager.
Bagtil laves lågets >1ås< med en dyvel og for-
til kan enten bruges en skrue eller et indven-
digt gummibånd, der tillader at låget lige
kan vippes op, når der skal tændes og sluk-
kes for radioen.
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Vingerne
Begynd med at lave fire ens over- og undersi-
der. Sammenlimningen foretages lettest ved
at tape balsapladerne sammen på langs, læg-
ge dem fladt på byggebrædtet og så lime med
cyano.

Mærk ribbeplaceringerne med en vinkel
lra forkanten på to af beklædningspladerne
og lim først iorkantslisten og derefter ribber-
ne og vingeforstærkningen mellem de inder-
ste ribber fast (vingeforstærkningen sættes i
kroppen, tilpasses i ribbe I og 2, men fastli-
mes først i vingerne når disse sættes på krop-

Et billecle til cere for sponsoren u.l ntoclellens RC-
grej (.frern tned luppen.'1. Sortt det ses, kurt der
\'ære tnan?e sertoer i Kobraen. Ert. kan ntodtuse-
ren -l'l-r'ttes.l'rent -foran kontakten, sa kan tler yære

3-1 servoer rnere end de I, sont er der

pen). Husk at sætte ribbe nr. 1 i vinkel efter
V-formen.

Forkantslisten høvles i smig efter ribber-
ne. Bemærk at smigvinklen ændres udefter i
takt med at vingerne bliver tyndere.

Herelter monteres oversidens beklæd-
ning, idet man starter lra bagkanten.
Beklædningen når ikke lrem til forkanten,
men det udlignes, når lorkanterne senere
rundes. De to foretrukne metoder til denne
sammenlimning er her på bjerget enten
skumlim, hvor overpladen tapes fast langs
bagkanten og derefter holdes på plads under
hærdningen med en sandlyldt plastpose,
eller den såkaldte strygemetode. Her anven-
des igen skumlim langs bagkanten, men ved

alle øvrige limsteder smøres almindeligt for-
tyndet hvid lim på begge limflader, og når
den hvide lim efter ca. 20 minutter er tørret
ind, stryges beklædningen på plads med et
meget varmt strygejern. Ved begge metoder
opnår man, at skumlimen langs bagkanten
danner en indvendig bagkantsliste, at vingen
bliver helt lige og at træet ikke svækkes af
nålehuller eller klemmemærker lra tøjklem-
mer og lignende.

\ar limen er ror, rundes forkanterne som
risr pa tegnin_een. Vingetipperne monteres
og rundes, og vingen er så klar til at blive
limet på kroppen.

Vingeforkanten skal placeres præcist 103

mm fra forsiden af kroppens spant 1, og vin-
gens underside skal flugte med undersiden af
kroppen, altså ingen indstillingsvinkel. Den
nøjagtige placering kan sikres med tape på
undersiden af vinge og krop. Læg så noget
tungt i kroppen, smør epoxy på ribbe nr. I og
klods vingetippen op i den rigtige V-form
(vingen skal også klodses op med 2 mm balsa
langs kroppen).

Krængror og hængsler
Alle ror gøres nu færdige med hængsler etc.,
men monteres først, når flyet er beklædt og
erentuelt. malet. Alle typer hængsler kan
anvendes, men til sådanne små modeller
foretrækker jeg enten stifthængsler, som
bores i, eller allerhelst hjemmelavede piano-
hængsler som beskrevet i Modelflyve Nyt nr.
1,/86 i artiklen om min FW 190. Spaltefri ror
pynter på små modeller og forbedrer styrin-
gen.

Krængrorsbeslagene bukkes som vist på
tegningen og fastlimes med epoxy, eventuelt
med en papirforstærkning, hvor beslaget
løber langs med krængroret.

For at opnå en perfekt styring af model-
len, skal krængrorene køre helt uden slør. På
de små modeller anvender jeg som vist på
tegningen et stykke isolering fra en elled-
ning, som forbindelse mellem krængrors-
beslag og trækstang, og selv om det lyder
spinkelt, har jeg endnu ikke haft problemer
hverken i sommervarme eller lrost. På de sto-
re Kobraer anvender jeg kuglelink, hvor kug-
len loddes fast på krængrorsbeslaget.

Som afslutning på træarbejdet bores der
huller i kroppen til senere indløring af
krængrorsbeslag og trækstænger til halen,
hrorefter du er klar til at beklæde din Ko-
bra.....



Specffikationer:
KOBRA 20 \1I\I-XOBRA SUPER XOBRA

Motor ...................
Radio ....................
Spændvidde
Længde excl, motor ..
Vingeareal
Materialer

3,5-6,5 cml
2-5 kanaler
1.065 mm
790 mm
22,5 dm'
Byggesæt

0.8-1,0 cml
2--1 kanaler

"30 mm

-ilO mm
9.-1i dm'
I .ik. 1.5 mm balsa
I .rk. 3 mm balsa
r 1[r i l0x 100 mm

- -: ' i5 :)rreliste
-.i:::: o:a:o:rad

0,8-1,0 cmr
2 kanaler
680 mm
520 mm
8,7 dm'
I stk. 6 mm balsa
2 stk. 3 mm balsa
1,5 mm pianotråd
3 mm krydsfiner til
brandskot

Begge minimodeller og især Sup-: K!a:=a: i.::- -:: :;_:_::.:-- --::':r::rg:::c en Cor 0.8 cm'motor.
Modellernestartesentenfraurcle:.:;-.s:3::'.---:--.;--::.-."---:.-.:.-{:=:-::::=:.=i::::.i:nkoltlesmedhøj-
deror til stunt eller lime. ia:: i :l-_:: :::- r.:_::':.- -:.:.:-.::. I :: '.-:.:. :l:. .:..:-:r: :,:: :'.:gJ:n::nktet
for mini Kobra r'ære I cm -has ic:ia:-:::, .: '.:--,::--- --: :" I :::-- ::-.= --::...--:=: :' S-::: K.-::::1.

Beklædning
Begge modelstørrelser kan beklædes med dii
favoritmateriale. For mit vedkommende
beklæder jeg de små Kobraer med film og al
de store er 6n beklædt med Solartex og resten
med papir.

Med hensyn til farver er det klogt at sikre
sig, at der er tydelig forskel på over- og
underside f.eks. mørkeblå/lyseblå. Alle de
store Kobraer i Viborg RC Klub er ensfarve-
de mørkeblå og altså egentligt svære at se,

men for at råde bod på dette er alle mærker
etc. lavet i overstørrelse, ligesom >Navy< kun
er skrevet på oversiden. De >skalarigtige<
hvide tapelukninger over kanonerne sikrer,
at vi ikke mister øjenkontakten med flyet,
når vi i skumringslys d1'kker ned under hori-
sonten ind mod os seh. f.eks. under landing.

Som yderligere p!'nt er hver maskine ior-
synet med nitter lavet med hvid lim og en
tandstikker, ligesom hver maskine har indi-
viduelle navne og numre efler pilotens fre-
kvens, men dette har jo kun kosmetisk
betydning.

Hjul og understel
Fra Lars Holmgrens side er modellerne som
sagt beregnet til at flyve uden understel, og
det ser uden diskussion også bedst ud og
giver selvfølgelig også den største fart, men
ønsker man alligevel af den ene eller anden
grund at have hjul under modellen, kan det
laves på flere måder.

Set med mine øjne er et )knap på< under-
stel som beskrevet i den tidligere omtalte FW
190-artikel det mest velegnede. Dels giver det
en skånsom affjedring og dels kan man i en
håndevending skifte til >oprrukket( under-
stel. I modsætning til det visre understel på
FW 190 lægger jeg her på Kobraen stellet på
langs af kroppen og fæstner så kro_e og bØs-

ning i hårde balsaklodser inde i kroppen.
Til de små Kobraer bukker jeg stellet af 2

mm pianotråd og til de store af 3 mm. Som
hjul til de små kan man enten anvende let-
vægtshjul som beskrevet i Modelfll'r'e \1r
nr. 3/85, færdigkøbte pylonracerhjul eller
helt enkelt de store runde rorhorn til Futa-
ba-servoer. Blot skal man sikre sig, at hjule-
ne har en rimelig stor diameter for at kunne
køre på græs.

På ie s:oie Xo:=::. :o= _;.- :: i--osi: :-:--
gere anrender ri ;ærdigkobie :0 nnr lei-
r'ægts plasthjul med bløde dæk. som gor
afljedringen helt perfekt.

Radio og motor
Begge modelstørrelser er meget fleksible,
men selvfølgelig skal der være et rimeligt for-
hold mellem flyets totalvaegt og motorkrafl-
ten, hvis modellen skal bevare de fulde
kunstfl yvningsegenskaber.

Vores første mini-Kobra blev udstyret med
en ældgammel Cox Babe og et standard
Robbe Mars anlæg med to servoer samt
almindeligt batteri.

Minsandten om ikke modellen fløj prima
og sikkert selv i dårligt vejr, blot der var l59o
nitro i brænd-ctoffet. \lodellen har siden for-
ladi RC-:laden og ei L,ler er ombl'gget til line-
si1':ing mei er 1 := Pas diesel. m:i de: er

-io srraks en helt anden his:o::e- som dog
understreger Kobraens alsidighed.

Den næste Kobra blev udstlrer med en 1

cm'G-mark med drossel og tre mini-serroer.
og en fjerde servo til sideror kunne der
såmænd sagtens have været. Modellen fløj
hurtigt og sikkert, indtil den en dag blev
overhalet af en QB 40 på kurs )tværs igen-
nem((.

Også den store Kobra kan i princippet sty-
res på kun to servoer, Iigesom Cambrias fun-
fightere. Vore blå nymfer har alle fire servoer
og mange svenske har en femte til enten
mekanisk optrækkeligt understel eller flaps.
Flaps må dog frarådes på modeller under 2

kg, da sådanne fly vil stejle så kraltigt når
flapsene sænkes, at man end ikke med fuldt
dykror kan holde flyet i en sikker glidevinkel.
Det siger dermed også sig selv, at krængrore-
ne på ingen måde må have positiv flapsvirk-
ning, men gerne lidt negativ, l-2 grader
opad, når der flyves med hurtige motorer.

Men hensyn til motorer er vore Kobraer
indtil nu monteret med OS 3,5 cm' firtakter,
Webra 3,5 cm' totakt og Webra 6,5 cm' fir-
takt.

6,5 cmt-eren har afgjort mest magt over
tingene, men i modsætning til de andre
motorer, der er monteret uden højrelnedad-
træk. skal den store firtakter have ca. 2" høj-
retræk, da dens store propel ellers vælter

.\[ed sntå ntidler kan mon gøre sin Kobra rigtig
sa-Et:aietide aI se pa.

iye:. na: de; _eires hunigt gas.

Pas især på. ai modeller med understel
ikke har fået opadtræk. Fadæsen kan sag-

tens trimmes væk under flyvningen, men
under starten vil flyet danse hen over banen
som en gås på skæve ben, fordi motoren 1øf-

ter flyet af, inden vingen bærer ordentligt.
Skal jeg idag vælge motor til en Kobra,

foretrækker jeg blankt en hidsig krabat til
mini-Kobraerne, men til de store finder jeg

så afgjort, at den lille firtakter er den mest

charmerende. Deltagerne i årets hobbyfly-
vertræf i Århus, som så Ole Jørgensens Ko-
bra, vil sikkert forstå mig, og så skulle de

endda bare se og specielt høre, når to OS-Ko-
braer kommer op over pladsen i formation.
Jeg lover jer 

- det giver enhver motormand
sød kløe i øreflipperne og et ekstatisk udtryk
i øjnene. Om ikke andet blev Frede Vinther
imponerer r ed hobbl'fl-vlertræffet og vil
::emo\er hare den siore Kobra på lager i sit
iirma. .\ ionic.

Some like it hot
Som tidligete antldei. kan man næsten ikke
Iade være med at lave varianter, når man har
fløjet med bare 6n Kobra.

For vores vedkommende har det blandt
andet givet sig udslag i en >Focke Wov< (se

nr. l,/85) og en mini-mini Kobra, som i lørste
omgang var udstyret med en I cmt Paw. Det
gik dog ikke. Dieselmotorens store propel og
drejningsmoment kunne ikke kontrolleres,,
så har du lyster i den retning, skal der anven-
des en gløderørsmotor eller en hurtigtkøren-
de diesel mod lille propel og stor stigning
som til en linestyret.

Heller ikke Lars Holmgren har kunnet
holde sig fra tegnebordet, men har konstrue-
ret en super Kobra med blandt andet en

meget tynd vinge uden V-form. Med en 0,8
cm' Cox Tee Dee, 3090 nitro og en 5 x 6 pro-
pel er farten lige under 240 km/t. Afgjort et

fly for piloter, der både kan styre og bygge
lige, for er modellen skær', får man ikke en

chance for at trimme. Det tager kun sekun-
der fra modellen er kastet, til den i så fald er
lavet til blggesæt.

/,fortscertes p(i næsle side)
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Principskitse af
hangarskibskrog
(optukket)

1

2

Udløserline til servo

Løs med aksel og spærrepind
Returfjeder, der lrækker låsen i

gribeposition efler udløsning

"Musefældefjeder" af 0,5 mm
pianoiråd. som smækker bremsekrogen
ned ved udløsning af låsen

Len r kropsbund med to opsatse, alt af
3 nm krydsfiner (epoxylimet)

Bremsekrog med låsetap bukket i 6t
stykke og fastloddet i aksel al
messingrør.

Systemet sikrer, at
udløserservoen ikke
belastes, når bremsekrogen
er i funktion. Når krogen
fanger bremselinen på
banen, klapper krogen igen
op langs kroppen og går i

indgreb med låsen.

Bremsekrog
De store Kobraer her er som nær'nt i indled-
ningen udstyret med bremsekrog. som iæl-
des ud under landingen. os som det fremgår
af skitsen udløses krogen, når der ønskes. al
gasservoen. Gastrækket er gjort fjedrende
og stopskruen på droslen er justeret således,
at motoren går rent i tomgang, når gaspin-
den er helt tilbage. Droslen kan altså ikke
drejes yderligere. Når gastrimmet herefter
trækkes tilbage, kan servoen stadig bevæge
sig uden at påvirke motoren, og nu ryger
bremsekrogen ud, klar til at gribe bremse-
snoren, som er rigget op på banen, f.eks. gen-
nem øjet på to pløkker og med en lille sand-
pose i hver ende af snoren.

Hangarskibslandinger er ikke alene sjore.
De giver også en god træning i præcisioni-
landing, som kan komme dig til gode en
anden gang.

Kobra E(xperimental)

- er som det fremgår af billederne bygget
med en rigtig Corsair-r'inge. Selve byggeriet
er ikke særligt krær'ende, men det tager tid,
og er uheldet ude, er reparationstiden også
mærkbart længere. Ud over de sædvanlige
vingekomponenter, krær'er E-vingen en
anden vingebjælke, to ekstra ribber nr.2,2
stk. balsaklodser 30x35x215 mm, 2 stk.
balsaplade 3x30x215 mm sam! 4 strimler
0,4 mm krydsfiner.

Selve vingebyggeriet loregår således:
1. Undervingen lægges op som sædvanlig

med ribbe nr. 1, 2 og 2 A skråtstillede med
de viste vinkler.

2. Oversiden beklædes i to stykker fra ribbe
1-2 og fra ribbe 2 A til ribbe 6.

3. Forkanten rundes i et stykke, hvorefter
vingen skæres over mellem ribbe 2 og 2
A.
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sroer.
Indertingen limes på kroppen med epo-
x)', mens du sikrer dig at vinge- og kro-
psunderside flugter og at begge vinge-
stumper sidder med præcis samme vinkel
i lorhold til kroppen.
Klods kroppen op på byggebordet og lim
de to store balsaklodser på ribbe 2 og der-
efter ydervingerne med 5 cm V-form.
Lim de to 3 mm balsaplader under balsa-
klodserne, og puds så vingeknækket til i
en blød bue, som luften kan passere uden
at danne bremsende hvirvler.
Opblg bagkanren lra ribbe I til 2 A med
0.-1 mm kr1'dsllner med hovedåreretnin-
gen på rr.ærs af vingen. Det går lettest
med c1'ano, men pas på at undersiden
flugter med vingens underside. Kanten
mellem krydsfiner og vingebeklædning
spartles og slibes, og den Iille ændring al
vingeprofilet er herefter uden betydning.

Inden du bygger en E-vinge, skal du gøre op
med dig selv, hvorledes du vil lave dit kraeng-

rorstræk, o-e forberede dette inden vingen
lukkes. Krængrorstrækket kan enten laves

med kabler i sløjfe eller mere traditionelt
med trekanter i vingen, men har du et par
miniservoer til rådighed, vil det nok være det
letteste både vægtmæssigt og byggemæssigt
at placere en i hver vinge.

På min E-model er der med vilje ikke
brugt glasbånd til forstærkning af vinge-
knækkene. Jeg foretrækker at have et >blødt
punkt<, hvor vingen i giret fald kan brække
rent af i stedet lor at splintre totalt.

Da den færdige E-r'inge siver llyet en ny
silhouet og dermed forrl'kker lateralcentret,
kan det anbefales at øge det samlede areal af
sideror og finne ved at gøre disse bredere,

men ikke højere, da det kan medføre fish-
tailing (flyet rokker med halen ved høj fart).
På min model klarede jeg sagen ved at lave

finne og ror i Corsair-lacon.

Tanke
I lorbindelse med kunstflyvning og vilde
nano\':if ei i,lunktanke selvfølgelig at fore-
::ækie. I den siore Kobra er der plads til en

I j0 crn' Kavan-tank og i de små laves tanken
ieliesr og billigst af en filmdåse.

Fl1'r'er du uden gasregulering, vil jeg dog
anbelale dig at lave tanken med fast sugerør
: bunden som på pylonracere. På den måde
kan du efter eger ønske stoppe motoren ved

få sekunders r1'gfl1r'ning, og altså på det helt
rigtige sted på himlen i lorhold til dit ønske-
de landingspunkt.

Tyngdepunktet
Tyngdepunktet er særdeles kritisk, og for at
sikre en hurtig og præcis kontrol er der på
vore modeller limet en stump rundstok (fra
en vatpind) ind i begge kropssider ved tyng-
depunktet. Når tyngdepunktet kontrolleres,
løftes modellen så med en negl under pinde-
ne. og eventuelle fejl som føIge af f.eks. en
lorskubbet akkumulator er afsløret øjeblik-
keligt.

Modellen må på ingen måde være hale-
tung, og det er min erfaring, at den bedste og
sikreste flyvning opnås når flyet hænger 30-
35' nedad med næsen med tom tank.

Flyvning
Glem lra starten alt om flyvning med ynde-

6.

7.

8.

Kobra E med de karakteristiske >>knækkede< vinger illuderer Corsair-flyet ganske godt



fulde sving, stor højde og stor afstand.
Kobraen skal næsten flyves brutalt i for-

hold til f.eks. en fun-fighter. Den skal virke-
lig op og stå på ørerne, når den trækkes runci:
iet sving - men den er både præcis og kor-
tant i styringen. De angivne rorudsla-r ::
maksimale, og det er nok klogt at starie :r j;
væsentligt mindre udslag. Med lulc]i \:-..:.:-
rorsudslag ruller min store Kobra er rr:rJ::._:
inden den har tilbagelagt sin c.ir:. .-r:.--r .

luften, og der skal i et sådant rui l:,. -:...:. -:. -

res med sideror eller hojderc.. .1.. ::.'- ,'.-
rigt ikke, at nogen ville kunr.;:.i :: i,-:r :J:.
så altså: vær forsigrig rr;- -*..:::r.;.
begyndelsen.

Skal modellen hanikc.-:-.. ::.;- -:i .1-tl.
flyeteri trim bed:: neJ ;:. :-.::::!..-. -..:=:.
og selv om det iol:. l::: j.:..: jr- . j.-;:.:.
de lørstegangc. ia::a: -rr r;-.i; l-;i .:-:i
holde om kroppen iise io::.-. r.r.J;r- t-_i :i.
kaste orer horede:. D:: .:ii::: .::r.-... :i
piloten far tid til al iar.ge rru:s.r.:r:j:::--
ne.

Når modellen er trimmet. og hr l. no:..:.':.
har et godt kraftoverskud, kan piloren sag-
tens kaste selv ved at holde maskinen or eniia
omkring tyngdepunktet og så med en lille
bevægelse i håndled og albue sende Kobraen
afsted i et elegant underhåndskast.

Med hensyn til manøvredygtighed er en
lav planbelastning at foretrække, om end
svævet med de store Kobraer kan blive noget
uroligt i turbulent luft, når vægten kommer
ned pa 12-1300 -eram. Til gengæld er der
sjældent lignende sr'æreproblemer med de
små, da de grundet radior æg:en næslen altid
har lidt storre planbe.a.:n:r.=:. .; r:r :.l:r:-
flyene lørst er i trim. iand:: de l:;\::r\ ::.:
sig seli. Jeg har mer: c:c;r. l:r._-.;'
mini-Kobraerblirela:de: :::,::-r:: ...::-
vind, mens der ojensy niigr bler ::=::: . :l-i-
flak med andre t11.

Har du blgget en Kobra E. ma du rære
lorberedet på Io ting. Nemlig at fl)'et går
stærkere end almindelige Kobraer, fordi der i
den store vinkel mellem kropssiden og vin-
gens overside ikke dannes den sædvanlige
bremsende lufthvirvel (den rigtige Corsair
havde af samme grund ingen afrunding mel-
lem krop og vinge). Endvidere kan det være
noget vanskeligt at se lra siden, hvor meget
flyet krænger, så flyv de første ture tæt på dig
selv og helst under gode l)'storhold.

Hvad du så ellers vilbruge din Kobra til, er
selvfølgelig op til dig, men uanset om du er
alene eller I bliver et helt team r din klub, tror
jeg, at jeg kan love dig mange hrggelige 111.

vetimer, som parret med minimal brg_uctid
og daglig vedligeholdelse r il ia d:g ::i a: :ore-
trække Kobraen som alslapnin,:sa3::ni':.
når det kniber med tiden eller C! .: \lrr: i::-:
i mere ambitiøse projekter

Billedet til højre viser >knap-pd< understellti.
sorn kan bruges til både den store og den liil.

Kobrct. Som det kan ses, er understellet knctppet
a;f i billedets venstre side, mens det er knappet

på til hojre.

Principskitse for \linge til Kobra E
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VM for skala-modeller 1986 i Norge
- Resultater og fotos fra VM-stævnet på Kjeller flyveplads d. 16.-20. juli
Det store VM-arrangement forløb ifølge de første rapporter placerede sig bedst, idet de tre deltagende russere var helt
ganske udmærket. Standarden på såvel fl1'som flr'r'ning rar suveræne.
endnu højere end ved de to sidste verdensmesterskabei. \'lodelflyve Nyt vender tilbage med et udførligt referat i
Dertil kommer, at konkurrencen for RC-modelier rar næste nummer og overlader her læserne en kompiet
ganske spændende, idet der til det allersidsie var sior resultatliste fra de individuelle konkurrencer.
spænding om anden- og trediepladserne. I linesri'rings- Billederne er taget af Ole Jørgensen og Arild Larsen.
klassen gik spændingen mest pa. hiem al russerne, der Jørgen Holsøe har hjulpet (meget!) med billedteksterne.

F'os. Nr.l'Jame .:1t orr l'1rt,i*l

VM for linestyrede skølømodeller
Fortr-tE

l I j !, ltl : .

v. lrr l! llllrrV

5 :,: A, FAViEI'li,:l
4 :. l'1, i AZiflr-rlr
a /:..t ll . FtEEl,/E:.
/:. t:1 R. TRI_|ELr_rVE
7 L} .J . FEFTEZ
j:r 5: L . F't:tll;r-tR::ilf I
'-/ /:.4 Fj . :-rEAFl::i

t r:) /: .l ,J , M . AETEL
11 :4 H. rlTEr::Yt.
1: :-/ r-.M. Fn^L't-r_rRt'
I ] :1 F' , HARI:;EM

J-l:':Fa Arrt0lrov ril! ^.'-:l
Ll-:":fl Aifi- J

l-l':;r:iR Ll.-i
F r:rl / l. r r, ':,{)1..

l_lf: 7:,"ia,tl "r\,-r'0l,at "
l.lf llerllc:l lll.ll
l_llriA E1-I/ "tr:1. f:trr,1r.esg"
F'l-11,. Tiar "l'lCrs!lILIi{t"
l-l':iA t-:iteitt.iltjrr I t l/
l_l':,4 F;tlp1. .1j "t_rrl,"
F r'_rl- r-r\/ - ( (-),'l " Lr r ot r,-r:r "
I,llr l.1l:.III "l.r.rlola"
Nr-rFi f:''!1 l'1'rst;irrLl

l1'7(:) . r:i ::;r:rl:r .l-r 3l):';i:r . rl :l, r/:,; . (J /:,it:i: .t::t l r ){-)
1-,(,)'71:,,at ;':'::/:./..(.) lll(jl .(:r :l I 4(-r -(l /.,; Ii; .C) 7 /
;,-)5i:) .3 !']'/t::t.O :441,1:) _rri :r,:.r) i:i ./,+.t.1 'r,)
.jt:)r;|li.I I':)\-)/:..(-t ie./4.1t 1'71;).() t:,17'::/.L i:i ._

-4://.t.t,::i(-)4,() 1f,:;,7.i1 t).i-) .r(-)r-)J,(-) 7:/
;'l:Ja"t -i) (:) ,(,) 1.j:/:,.() ;:47i: .i) tlt:t/:,/:,.it 7 ,7

1 ;r:i,-j . T Lr:r i / . (-r () . r't .:: j,1.,, .,,t A'tt:t|i .l1 7.t:.

:11/:,(),(l 1-iJ+ri:r.(:) ().(J "r'411.() zi"i/1,r-) 7.i
i;'"j/.:' t:a/t:t.t,t 141-1 ,'l :,,,ir,,,) 4::r..!.'l t/:,|:l

1lr_i':.() "lll':i)',tt (J.r-r ::/:tt.t.t.t t.l,41,;.i., /:,/
I74i) ..-t | il'.t .(t I 41, i . r-r -:i'ji"i , r:r ri,")'/i . (-, /:,':,

1rj,:r.- !r,;.4,(-r ;4://:.,i) r,r.'r 1,1 :j.5 :,'/
i/,,-t . tj l4c:tt-t .(., 17 ie .e I 7.:.-1 .i-t L:)':/':) .t-t 3 1

F'os. Nr.. Name

VM for radiostyrede skalamodeller
Nåt rorr l'1o,1e] lot.ri

I 113 M , f'1ERt,.EN,:,r: HLrirrER
2 i,1 H. ZELLER
f, 3? lt , [rET I i:ER
4 4i-) [ . Fr_rli :i
5 a- tr . MA|!iTERTL-]N
1:. /:, P. AVCTNLT:I

7 T'1 .J . 5TE I NEIERGEF
r:- :4 l,'-A . ELL-tF:it:il:rN
.V 2I I] . MAF'ELL I

1.-) 44 !, . 5Ar_r6ER
I 1 i(j r: . FERGA|4A::;|::H I
1: 41 F.t'lc rrERHr:tT
13 37 F.. MI.IELLER
14 43 r: . MA.jT
1E 4-r F. TAyLr:rR
I/: 1 L, IIIF'F'LE
17 ?: N. ;.AETT|:|NE
1r? 17 A. flRi_tEE':r_H
1'9 3t' B. lrtLLSTF.qiiJ
:(i r:l W. REYNL,ERT
.1 1 1.: I. t.Jr:FEL
']? 45 r- . TAt iE
r'f l4 J. ir-r-r::!Ai-r
;4 11 P, Mr_rti:FEFr:
2= -: i . Ft_iF' TA
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:.7 -l f.i. tr_rLFER6
iii 3: :r . FREtrRIl...:tLlN
:,? :7 T. FETIER':iEN
3(:) 7 E. I LErl,:iENE
li1 15 L. MAr:,:;r:tL
3: 3 B. t,:LAr-l:::EF
3tr f,,-) V. Tr:tLF,jEN
34 25 ::i , TA|.A[{ARA
3: f1 lt. trABF{r:rH-4it:.I
f,4' 14 F. Eir-rJ':rlSIERE
77 :ii rj , GAt-tfryNrjt::. I
f,Er 3:i I. FLtLrELt,:r:r
3t ;6, W.r:. Nr:il:rRftErrttAF
4{:r :4 ,l , r:rl:Al."l0T0
4L ? F. HII.L
4? 4/:, .J , F lt'.t, i_rSAAFi I
43 5 A. WIRTH
44 1f, r:r . UJEf.tL'ELBr:rE
45 4,j .J. HELA:it_tr:r
4t: 1() B. l,'lILLINrr
47 47 f: . r:rlr:'!;ANEN
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Ny og suvercen verdensnrester. Ibsttlskeren ,\1. -)Ierkenschlager nted sin Bristai Scottt

P. McDermot J'ro England hat,de konkurrencens mest forograferede ntodel.
Det er en Sopv,ith 7F-l Snipe, der som skalafolk vil vide har en sdkoldr
Gnome-motor. Denne udmærker sig ved ot dreje rundl, mens den kører! Og
det gjorde den selvfølgelig også pd modellen. Hele >skalamotoren<< kørle
rundt, når mode I le n f løj. D r iv k raften var s impe lt hen udstødn i ngsgasse n fra
den bagv edsiddende > r ig t ige< mode I m ot o r.

Billedet herover viser nogle detctljer fra englcen-
deren Bryan Thllors Spitfire Mk. 1A. Bemærk,
hvordan modellen ser slidt ud - man kan se de
ontrader på vingen, hvor piloten har slidt malin-
gett a./, nor lton trddte op i cockpiltet. Tilsvarende
ri.:a!ier ses herunder, hyor modellen bliver holdt
-". -tJ /i:"/: kun se -<oclstriberne pa undersiden af

.-'::a'l:a. D:,.: dttr.tl_ier. der viser, at her t'irkelig
:'.-i..,': -. 

-. i. -: t,: t a i ! !. r d.i.i I ), d e r b I tr e r b ru gt, e r
r.-j,;:..';r::.'.zr:aarra loaia til - o,z sont resultct-
,crne tiser. zi.,er ciei ozsa zode siatiske points.
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Belgieren P Avonds smiler glad til alle fotogra.ferne. Det liavde han god
grund til - ikke alene havde han en af konkurrentens -fiotteste skalantodel-
ler i sin F-l5C Eogle. Modellen blev naturligvis trukker u-[ ro -l'att-jer ntororer

- iøvrigt ganske som det danske skalaprojekt, der blet omrait i llode!;flyve
Njt nr 3/86.
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niodeiler. Heroter prover Paul
.\[unsberg at krybe ind i sin Pitts
Special. Ivar Nobel deltog med sin
kendte Nieuport 28, mens Ole
ll'endelboe i sirJste øjeblik hoppe-
de ind på holdet med sin model aJ
KZ 8-kunstflyet, som ses nederst
til højre. Ole ndede desvrBrre kun
en enkelt ikke særlig vellykket
sørt. Derefter blev han på grund
af havari sat ud af spillet. Sd det
blev lil en ddrlig placering - men
stctdig et fuldt dansk hold!
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Japaneren S. Takahara har b1'gget denne P-l7D Thunderbolt. Llnder klargø-
ringen af modellen havde kkahara lukket op incl til godterne, der gemmer
sig inde i den neget store krop. Og et kig derind øfslørede, at man skal være
mere end almindelig opfindsom, hvis man vil hamle op med VM-skalaftyver-
ne: Modellen kunne via et sindrigt snoretræk lukke cockpittet op, bevæge
pitoten, r)bne og lukke luftspjæld og naturligvis trcekke understellet op - og
lukke lemnene der dækker understellet under flyvningen!

. T169

Her er den linestyringsmodel, der blev nummer to ved VM for linestyrede
modeller. Modellen er en Air-l og ejeren/byggeren er V. Bulatnikov fra Rus-
land. Et par a.f vore reportere harfortalt, at de russiske linestyringsmodeller
var endnu flottere end de radiostyrede skolamodelter. Sd hvis de ktipper
tinerne af næste gang og installerer et RC-anlæg i modellerne istedet, så bti-
ver det spcendende, ont de vestlige deltagerefortsat kon dontinere RC-skala.

z'ø tl'''t'"

Denne polske OV-l0A Bronco var bygget af H. Stecl k. Det er en linesrl,rings-
ntodel, der trækkes af to motorer. Denne og de ør'rige !inest.tringsmotleller
var utroligt velbyggede - men virkede alt andet end realistiske. nur tle./'orsl
kom i luften. Der er nu engang ikke nrange ri7tigefty, der har ti!bra.zt al deres
tid i luften med at flyve rundt i sncevre cirkler - ganske utlen qt krcenge iot,-
rigt .....

22

Denne imponerende Stinson A-l har

- som det ses pd det lille billede til
højre - Ire molorer og er derfor oppe
pd nr a ks imole bo nuspo i n ts. Mode I !e n
er bygget og fløjet af omerikanske S.

Saugen og den blev stcevnets bedsl
placerede amerikanske model. Ifølge
de danske tilskuere var del et generelt
problent for atnerikanerne, at deres
ntodeller rar for >per,[ekte<< - de su
tttl sottt ottt de uldri.: littt clt t Leret
).,-.- . .....- _.1:.-.i..-1!.r.....'.

Denne linestyrede polske Mosquito er bygget af L. podgorski.

+
" ""i"1 's

Franskrnanden J. Rousseau havde
en af de mere originale modeller
fra denne konkurrence, idet hans
skalaprojekt var denne Moyne-
Jupiter, der - som det fremgdr af
de to billeder - har motor både
loran og bagi. Det er tydeligt, at
mange deltagere hor tcenkt scerde-
les meget pd bonuspoints, ndr de
har volgt deres skalaprojekt. Rousseau her ncjr godt op med 20%o bonus.
Andre er ikke sa kløgtige til at udnytre reglerne maksimalt og kontmer blot
op pd sølle 570 bonus ..... Sc) ma man jofor deres skyld håbe, at de egenska-
ber, der udløser bonuspoints, ogsd virkelig nedsætter modellernes mulighe-
der for at score høje pointsumrner på andre mr)der. Men kig i bonus-spalten
pa re.sultøtlisten. Det er lidt tankevækkende .....
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Schweizeren H. Zeller placer;.i.:-.i: c:iir en særdeles spændende afslutning af konkurrencen pd andenpladsen med denne model af Comet racerflyet. Der
var ikke rnere etrd c tt. -0 c.o:r.:. _' - ,: -.-- . : L r::urirner ro og nummerfem (som iøvrigt var denforsvqrende mester D. Masterton fra Australien), så det var virkelig
et tcet pa.

"t:f'
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Ved sidste VM var det australierne, der var den store overraskelse i holdkon-
kurrencen, som de vandt dengang. I dr var australierne på forhdnd ude a;[
konkurrencen sont hold, idet der kun dellog to. Maslerton var den ene - og
1.. Diptple. der deltct:.! ntecl denne FI-t Bob_t, t'ar den onden. De glorde det ior'-

M
l

"w,.

Denne 133 C Jungrneister er modellen. sont K. Oetikerfløj ind på tredieplod-
sen kun 21 points e_Ttir sin ltr'ltlk,tttintrut. Tikket tcere en god trediemand
vandt schsei:.erne holtii:or:):;irr!t ..,' .t'.)r RC-ntodell'r li':e.[r.tran det ty.ske
hold.Derttt.rydrJ.rti .-r.,r-,j:.j... .-:r,-,. -., . :..:.,:,,tr, t':.ti:,-
daljerne. ScllrrEl:arr:s'. Lir a': .:,.''.. :"---...a.:: .. : i''!
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Jot ist,ilct-i de a'!sti - tani nitin kan se pa ovensld-
ende -l'r,tto. i:.o, s.er:+t B. Kttllstronts Klernm

^'l_i-i 
-..-( 1 1;i:'1:t' ,1'.:7 KjeiIer.il1tep|ads. Model-

,.;' r.-; ,'-;-r...; t:ire pu billedet til venslre. Det
\,. -, t:-..:! ;:a,,c i:iitrcde sig iøvrigt ganske udmærkel
r.i;: ati\ e nuntrtter seks i det hårdeselskob. Indi-
..:ti;tei: itley K.-,-i. Elofsson fra Sverige - ikke
o,,crraskende - bedste placerede skandinov pit
en,i iot ottendeplods. Nordmændene gjorde ikke
rtieeet postyr afsig i konkurrencen - men det kan
ikke undre i betrogtning of, at alle norske ntoclel-

flytere var ntobiliseret til arrangementet.

Sidste billede i denne omgang bliver af McDer-
mots fontastiske Sopttith Snipe med Gnonte-nto-
toren. Den ses.[ra en anden vinkel her - og man
kan se en cylinder af den rigtige motor strilte-frem
bagved. Under flyvningen er modellen naturlig-
vis forsyner nted et skalorigtigl cowl. Vi hdber at
vende tilbage nted flere oplysninger .....

23
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Det slæver a'!
Om start af radiostyrede
svævefly ved at slæbe
dem i luften
med RC-motormodel.
Med en række grove trusler om, hvad
der kunne tænkes at ske, hvis dette
indlæg ikke blev bragt i Modelfll'r'e
Nyt inden årets Gudenå-fl,vslæb-
stævne d. 7. september, har Hans
Laurits Dahl Christensen afleverer
manuskriptet til den forhærdede RC-
redaktør, som straks afviste at bringe
artiklen med henvisning til, at den var
kommet frem indtil flere timer efter
dead-line.
Den ansvarshavende - der ikke
mindst føler sig ansvarlig over for
økonomien (og Hans Laurits er jo
annoncØr med sit firma >Scandic<)
var lettere at rokke, så her er artiklen
(men næste gang går den altså ikke!).
Vi giver ordet til Hans Laurits:

>Motorpilot klar?<
>Svævepilot klar?<
>Ja!<
>Så kører vi!!<

- Hvad sker der?

- Flyslæb.

- Jamen, hvad er flys1æb?
Hør her:
Her er nogle forklaringer og illustrationer

om emnet:
Flyslæb med RC-modeller kræver I stk.

passende motorlly med slæbekobling og I
stk. svævefly med slæbekobling, samt -ikke at forglemme - to modelflyvere, som
kan flyve de aktuelle modeller.

Flyslæb er den naturlige startmetode, når
talen er om start af stor- og skalasvævere og
iøvrigt alle svævemodeller, som ønskes h:eg-
tet af i en termikboble, hvis tilsreder'ærelse en
konstateret i nærheden al fllrepladsen.

Flyslæb har som srarrmerode adskillige
fordele over for mere konventionelle start-
metoder. Man behøver f.eks. ikke at flytte sin
omløber til spillet, hvis vinden vender 180o,

Fig. I. Slcebeflyet.

for så starter man bare fra den anden ende af
pladsen.

Man behøver heller ikke betræde >anden
mands mark< for at placere gummitov eller
omløber til spil eller lignende.

Dertil kan næ\'nes, at store lriarealer
omkring fl1'r'epladsen ikke er påkrævet. Dis-
se kan evt. anvendes til udelandinger?

Er der andre fordele?
Ja!
Flyslæb skaber et samarbejde mellem

motor- og svævepiloter, ja ligefrem en sam-
menbinding!

\/i vil gerne her skitsere de ønsker. man
med rimelighed bor onske optf'ldt red den
eller de motor- og srær'et11, man ønsker
anvendt i forbindelse med flyslæb.

Vi begynder med motorflyene:
1. Slæbefly bør efter vore hidtidige erfarin-

ger være højvingede.
Slaebefly bør ikke være for små. Spænd-
vidder over 2 meter er passende.

Slæbefly bør være udstyret med en motor
på ca. 0,3 HK pr. kg flyvevægt. N4otoren
skal selvfølgelig være tilkørt og pålidelig.
Motorens karburator bør (skall) rære
udstl'ret med anordning ril at ændre d1'se-

indstilling. saledes ar man hvis (nar!) si-
tuationen krær'er sligt, kan give mere eller
mindre brændstof under opstigning og
udflyvning til den i nærheden af pladsen
konstaterede termikboble.

Slæbeflyet skal være veltrimmet, have
passende rorudslag samt et korrekt og

Vcegt: 5-7 kg
Spcendvidde ca.
Længde: ca. 1,6

2,2 meter
meter

velplaceret tyngdepunkt.
4. Ud fra ovennævnte kan ses, at slæbefly

bør være stormodeller. Dette betyder dog
ikke, at slæbeflyet ultimativt skal være en
stormodel, det afhænger meget af, hvor
store svævemodeller, der ønskes bugseret,
men vore hidtidige erlaringer viser, at de
større modeller er de mest velegnede.

5. Slæbeflyet skal være udstyret med udløs-
bar kobling for slæbeline. Dette for at
slæbeflyet kan udløse sin line i situatio-
ner, hvor det er påkraevet.

Den udløsbare koblings placering på
slæbefl1'et er særdeles betydningsfuld.
Denne bør være placeret umiddelbart
over vingen i den lodrette linie i slæbe-
flyet, i hvilken dettes tyngdepunkt er pla-
ceret.

Årsagen til denne placering skal søges i
det faktum, at under disse betingelser er
slæbeflyet mest styrefølsomt, og mindst
påvirkeligt af udefra kommende påvirk-
ninger.

6. Skitse 1 viser en typisk slæbemodel med
udløsbar kobling.

Og her går vi videre med svævemodellen:
l. Sr'ævemodellen bør have krængror. Dog

kan mindre svævemodeller (indtil 2,2
meters spændvidde) uden krængror
oftest sleebes med udmærkede resultater
til følge.

Svæveflyet bør naturligvis være vel-
trimmet.

2. Svæveflyets udløsbare koblings placering
er særdeles betydningsfuld.

3. Skitse 2 og 3 viser typiske svævemodels-
næser med udløsbare koblinger.

Generelt for modeller med udløsbare koblin-
ger:
l. Koblingen skal være enkel og robust og

således indrettet, at udløsning altid sker,
også under kritiske lorhold. Udløsninger
under disse vilkår sker under ekstremt
høje belastninger, følgelig skal en servo
med betydelig trækkralt anvendes.

Eksempler på koblinger er vist i skitse 4
og 5.

Hvad forbinder så slæbefly og motorfly?
Det gør slæbelinen!
Linen bør være fremstillet af polyamid

(nylon eller perlon) og skal være flettet. Mo-

2.

3.

Tyngdepunktlinie

Motor:
I5-20 cftt' to-takt
Tank: 0,5 liter

I

I Fllte.fart: rttin. 120 km/t.
I
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nofilamentline (fiskesnøre) kan anvendes,
men er klart mindre egnet end den flettede
line, der skal have en brudstyrke på 25-30 kg.

På midten af d en ca. 25 meter lange slæbe-
line anbringes tre stk. gummielastikker efrer
hinanden. Der bør anvendes den grå i],pe ril
teltoversejl. Disse elastikker har en passende
evne til at kunne anvendes som støddæmDer
i en slæbeline.

I hver ende af linen skal der r'ære en lokke
på ca. 20 centimeters diameter. Linen nå
gerne være kraftigt farver, rød eller o:ang:
har vist sig hensigtsmæsiig.

Start- og flyveprocedure
De første starter bør foregå sorn iolee::
A: Slæbefly holder parar og kia: lå taie:

med startet moror på iomgans o; =.=:
tilkoblet slæbe1ine.

B. Svaevefly tilkobles slæbelinen oe holdes
til håndstart af en hjælper.

C. Slæbepilot, svævepilot og hjælper mel-
der klar til hinanden.

D. Slæbeflyet >fyres< af, hjælper løber med
og sørger for, at linen ikke er slap i start-
øjeblikket! Det bemærkes, at slæbeflyet
vil accelerere mærkbart langsommere
end sædvanligt, indtil normal startha-
stighed er nået.

E. Svæveflyet bør flyve >nedad< mod slæ-
beflyet, indtil dette har lettet fra jorden.

F. Under resten af slæbet bør svæveplanet
ligge 5-15' over slæbeflyet.

De første ret mange starter bør loregå som
lange, lige udflyvninger fra pladsen.

Efterhånden som mere erlaring opnås.
kan man begynde at foretage S-sr,ing, så man
kommer knapt så langt fra pladsen i forhold

Fig. 4.

Kobling lil svævemodel

Fig. 5.

Kobling til slcebefly

Koblingen skal monteres
meget robust på slæbeflyet

til en given højde.
Senere 6ndnu kan man påbegynde fuld-

cirkler omkring pladsen med piloterne som
centrum. Et godt råd: Udløs hellere 30 gange
for meget end. dn gang for lidt!

Vi har gennem de sidste år haft så mange
oplevelsesrige stunder med denne form for
RC-modelflyvning, at vi godt kunne ønske
os at dele disse oplevelser det er, at blive læs-
set af i en forud konstateret termikboble med
jer andre.

Vi besvarer gerne spørgsmål på telelonen,
og 06 43 46 78 samt 06 4662 35 kan anvendes
hertil.

I0 nuti krlds_iiner

Indlimet messingrør
med 2 mm hul

Trækstav i messingrøret
laves af 1,5-2 mm pianotråd
direkte forbundet med servoen.

Hullet til træklinen
skal høve en diameter
pti 8 til I0 mm.

Husk flyslæb-stævnet
Modelflyveklubben Gudenå afholder
flyslæbstævne søndag d. 7. septem-
ber med start kl. 10.00. Stævnet
afholdes på klubbens flyveplads i
Helstrup Enge, vest for Randers.
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse på telefon 06 43 4678.

fs

ca. l0 mm

l-l
l0 tttrri kr',dsi'irer

Indvendigt messingrør
nted 2 mm hul
Trcekstav i messingrør
1,5-2 mm pianotrdd
forbundet direkte til
servoen

tF;.)
I

Den udløsbare kobling kan udmærkel anbringes pd siden
,if svæventodellen.

Trre':,tr,ar -.i' ..-:i: i. -: ...r: - '1:'r'-.: -'.. ..{t:,t.
Slæbelinen bor ikke anzribe i.cr.:er'r', t,:iaa: a'.a. a!er Jnder.

-:..:a:' . ,4.:t:!

Nyt-nyt-nyt
Tegninger til fly

Skalategninger. tegninger til RC-, fritflyv-
nings- og linestyrede modeller direkte
importeret fra England. Her er et udpluk:

RCM&E
Sopwith Camel. 143.5 cm ........ 99,- kr.
Kawasaki Kl 61 Tony, 173 cm .. 99,- kr.
BAe Hawk (ducted fan), 1 17 cm 1 15,- kr.

Brian Taylor
Hawker Tempest Mk. 5, 1 56 cm 87 ,- kr.
Me Bf 110, 181 cm .................. 87,- kr.
DH Mosquito, 181 cm .............. 111,- kr.
Corsair F4U-1 , 156 cm ............ 87,- kr.

Dennis Bryant
DH Chipmunk, 173 cm ............ 100,- kr.
Weslland Lysander. 206 cm .... 115,- kr.
Spilfire XXll. 155 cm ............... 100,- kr.

Cowls. canopies og spinners findes til de
fleste modeller.

Kataloger
RCM&E Plans Handbook
Brian Taylor & Dennis Bryant ... 14,- kr.

Alle priser er incl. forsendelse.

PITCH er et postordrefirma. Ring og
bestil i dag (bedst efter 17.00).

Plejlen 17, DK-8800 Viborg
Tlf . 06 67 45 98 - Giro I 54 19 81

P ITCH
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TUMSE en linestyret gyrokopter
Gyrokopteren er hidtil ikke blevet den
store succes som menneskebærende fly
- til gengæld er der noget, som tyder
på, at modelgyrokopteren måske kan
blive en særdeles populær sag.
Vi har tidligere omtalt Lars Holmgrens
RC-autogyroer - og vender iøvrigt
tilbage til en af den for en
prøvebygning i et kommende nummer

- og denne gang kan vi præsentere
noget så fint som en linestyret
autogyro. På midtersiderne er der
byggetegning i fuld størrelse.
Artiklen er skrevet i fællesskab af Lars
og Thomas Pilegaard, der i sagens
interesse har udskiftet RC-anlægget
med et håndtag og et par styreliner.

En dag under sommerens første alvorlige
varmebølge, hvor vi gik og svedte over prøve-
flyvningen af en radiostyret gyrokopter, kom
et af medlemmerne i Viborg RC Klub (han

ønsker ikke sit nar,n frem, men har tidli-eere
vist sig her i bladet med en BAe Ha*k) og
påstod, at han engang som knægt havde byg-
get en linestyret gyro.

Ggningen havde han fundet på bibliote-
ket på løvsavssiderne i en engelsk hobbybog,
og selv om modellen var beregnet til en 3,5

cm3 motor, kunne han i sin barnlige naivitet
ikke se, at det var noget problem, selv om
han kun var i besiddelse af en lille Cor
motor. Når ens motor var på 0,8 cm', så divi-
derede man vel bare de to motortal op i hin-
anden, og havde fluks det resultat, at tegnin-
gen skulle formindskes fire gange.

Som tænkt, så gjort. Gyrokopteren blev
sat sammen og >ubetydelige< småting
såsom vinkler og rotorprofiler blev lavet
efter bedste øjemål - og så skete vidunderet

- gyrokopteren fløj!
Nå, nå! Pilotskrøner hører man jo uafla-

deligt, og da jeg vidste, hvor pinligt nøjag-
tigt, en RC-gyro skulle bygges, så måtte han
længere ud på himlen med den and.

Den l. juli stod gutten imidlertid på plad-
sen med sin barndoms mesterværk, som i

iffz'"'-St'
å-l-;*:=
Tynise er.i'orsi nei nied en antikt arisk Cox Babe Bee ntotorfra 1958 - men det erfuldt tilstrækkeligt med
ntotorkro.ft. ogsa seit ont derfllyes nted ncesten >>fladt< brændstof med kun et por procenl nitromelhan.

Efter at have taget mål af den gamle gyro
kom Thomas frem til, at konstruktionen
kunne gøres nemmere, og i det efterlølgende
giver han følgende råd om flyvning og ....

Bygning
Som det fremgår af tegningen, er materiale-
forbruget minimalt. En plade (hård) balsa
rækker til hele modellen incl. en reservero-
tor, og de øvrige stumper har du nok på
lager.

Alle limninger kan udføres med hvid lim,
men anvender du cyano og 5-minutters epo-
xy, er du næsten træfærdig, mens resten af
lamilien sover til middag.

Når alle dele er skåret ud, vil jeg foreslå, at
du starter med at lime spant 2 på kropsbun-
den. Halefinnerne limes på halevingen i de

viste vinkler, og med en lille opklodsning kan
halepartiet nu limes helt lige på kropsbun-
den.

Lim rotorstanderen på bunden og vær
opmærksom på, at standeren er placeret til
venstre for midten, så rotoren til sin tid kom-
mer til at sidde lige over centerlinien.

Mens limen tørrer, bukkes understellet og

syes fast langs kanten af spant 1, hvorefter
kroppen kan samles med sider, top, linebom
etc. Hjulene behøver ikke at være af særlig
god kvalitet, hvis du senere kun vil håndka-
ste modellen, men pas på, at de ikke er for
tunge, hvis du f.eks. låner dem fra lillebrors
legetøjsbil.

Styretrekant laves helst af metal eller fiber,
men højderorets horn kan udmærket laves af
krydsfiner og hængslerne al bændel.

Rotoren
Rotoren, som teknisk set er en rotor med
negativ indfaldsvinkel, er uden profil, da
dette efter sigende ikke har nogen betydning
på små rotorer, men selvfølgelig skal de to

årevis havde ligget gemt på lorældrenes loft,
og selv om den langt fra lignede de hånd-
værksmæssige mesterværker, han ellers i
dag møder op med, måtte jeg konstatere, at

ikke alene fløj den - den fløj overbevisende.

Jeg tog efter endt fl1'r'ning det lille mølle-
plan med hjem i den hensigt at fotografere
den som et kuriosum til Modelflyve Nyt.
Satte den på sofabordet foran husets var-
mesløve ungdom og sagde: )Det er fuld-
stændigt skørt, men osv., osv. .....((

>Umuiigt< - >>du er skør< - >jTumseho-

ved< og lignende tilkendegivelser var eneste
reaktion, men efter en times tid tog Thomas
bæstet med udenfor for ved selvsyn at kon-
statere, at den ramponerede rotor selvfølge-
lig ikke virkede. og kom så tilbage med gyro-
l1's i øjnene og en fast beslutning om, at
sådan en fyr straks måtte bygges og med-
bringes på ferien i sommerhuset i næste uge.

Som sagt, så gjort - og i baggrunden stod
så jeg med blyant, tuschpen og lumske pla-
ner om tegninger mv. i et vist hobbyblad.

Her ses i boggrunden
en radiostyret
autogJro, som vil
blive ncermere omtalt
ien kommende
nummer- I
forgrunden den
gamle, linestyrede
autogyro, som blev
udgangspunkt .for
vores midterside-
model i dette
nummer Vi har lovet
ikke at fortælle, hvem
der har lavet den
gamle model - RC-
modellen er bygget af
Lars Pilegaard, sont
ogsd fotogroferede.
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rotorblade stå på skrå i forhold til hinanden
for at give det rigtige løft.

Læg de to blade med gaflerne mod hinan-
den i flugt med bordkanten, og lim så blade-
ne sammen, således at gaffelbenet nærmes:
bordkanten på venstre rotorblad er o\en pa

det højre blad, og det bageste ben er under
set fra bordkanten.

Lad rotoren ligge på bordet. indril cen er
helt tør, og iyld så ud med balsa melier: gat--

lerne og fastlim til slut finerfo:si;er\nirgen
over og under samlingen.

Rotoraksel og -leje
Aksel og lejebosning skai pa.se sammen
med så lidt slor som muligl. og bosningen
skal veere af rimeligt slidstæ:k: nateriale,
f.eks. messingror. .{luminiurn.ror .iides op
på en enkelt fly'r'edag.

Akslen kan bukkes af næsien hrad som
helst. Skal det være særligt raiiineret. kan
den laves af en2 eller 3 mm gerindsrang lra
hobbyhandelen.

Selve akslen monteres som vist på regnin-
gen med to kronemuffer (anvendes ellers til
samling af el-ledninger), som både lasthol-
der akslen og gør det muligt at justere roto-
rens indstillingsvinkel senere.

Lejebøsningen skæres til og fastlimes med
epoxy nøjagtigt i midten af den færdige
rotor, og med et stykke ståltråd som styr skal
du sikre dig, at bøsningen går vinkelret gen-
nem rotorna\et. Roret skal stikke en smule
ud på orersiden al rorornavet, så det er let-
test at klodse roloren op pa et par st1'kker 2-3
mm balsa. og sa iade lt.i::'.:e: lr:le nod
bordpladen mens der iir.:..

Overfladebehandling
Krop og hale er lilmbeklædt pa r or3i lttrc3l.
Det sorte er larrer med en bred spriipen oq
senere lakeret, men modellen kan selr iolge-
lig males eller blot lakeres med klar lak, som
man ønsker. Hvis du bruger dope, så pas på,
at haleplan og rotor ikke vrider sig, når
dopen trækker sammen under hærdningen.

Rotorsystemet fastholdes med to kronemu;ffer, som

\Iotor
l-:-..; ;: :.:;,:a-!': ::l :: Ct\. 0.S e n -llOde-
:.-:.:.-:- -. 

-;::: lLi;l;. l-;.- :' :i: .:---:.-I-
.r..;l lL:.-:l-- .::-.::J .-:J :: :i:...;: .'_j

l:;i.::ii::::. i:.;J:- :'- tt -'l - t;l l:t .-..'. t;-
t r.e k. Der . kal le:ino; ii *; '. ::: :.\ :;: :.::-
adtræk på mororen.

Det er ingen lordel at anvende en srærkere
motor, da du så risikerer at >high-speed-sral-
le< rotoren, og brændstofmæssigt kan du

mu li ggør j us tering af indst il lingsv ink len.

sikkert klare dig med 4-5Vo nitro, hvis din
motor da ikke er alt for slidt.

-A,fbalancering
i-:.s::--lre::eCsl. nar rotoren er afbalan-
i3:;:. .1.. :r:.;i:lunk::: er nojagtigt som vist
pa ;egr: :_ier. D:i: endeli ge a lr ej ning foreta-
ges. når modellen er lærdigmalel og monte-
ret med moror (tom iank1. stl.remekanisme
og rotor.

Rotoren afbalanceres inden monteringen
ved enten at komme lidt ekstra lak på den let-
teste rotortip eller i grovere tilfælde med
knappenåle, som stikkes i rotortippen på
tværs af rotoren. På denne måde kan centri-
fugalkraften ikke senere slynge nålen ud af
træet under flyvningen.

Når rotoren er i balance, monteres den på
rotorakslen med en spændeskive over og
under lejebøsningen. Er din rotoraksel uden
gevind, bruger du igen en kronemuffe og
ellers en møtrik, som sikres behørigt med
lim,zlak. Hvis det skal være helt lint, bruges
:n låsemøtrik. Rotoren må ikke spændes
rårdere fast, end at den stadig kan løbe helt
lrit, og sætter du modellen uden lor i nogen-
unde vind, skal rotoren al sig selv begynde
It rotere.

'Fbrtscettes på side 301

Tbgning til >Titmse< i fuld
;tørrelse på midtersiderne her
i dette blad!

Autogyro som RC-skalamodel
Allerede nu kun ca. I år efter, at Lars Holm-
gren for alvor fik succes med sit rotornav til
radiostyrede modelautogyroer, har aulogyro-
en holdt sit indtog ved skalakonkurrencer i

Nu venter vi spændt på, hvornår en dansker
tager handsken op, for forbilledet til denne
f'lotte skalamodel af en Cierva C 30 blev den
24. oktober 1940, altså under besættelsen,
solgt af den danske hær til svenskeren Rolf von
Bahr, som tegnede kontrakt med den svenske

marine om patruljeflyvning over skærgården.

Privarisering af offentlige tjenester er altså
ikke nogen ny'dansk opfindelse.

Modellen, der har en rotordiameter på 180

cm, trækkes af en 5 cm' Saito firtakter og sty-
res med et almindeligt firkanalsanlæg uden
specialfunktioner, som det ellers anvendes af
helikopterfolk.

Ønsker man sig en mere moderne autogyro,
skal det lige nævnes, at filmhelten James
Bonds autogyro i filmen >You Only Live Twi-
ce( var konstrueret og bygget af en dansker i
Køge lpi

YXm&&
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BRUG 3MM HÅRD BALSÅ HVOR DER
IKKE ER VIST ANDET

\edr. rotor: lejebosnrng loves of messrngr6r,
qksel [qves qf 2 - 3 mm piono
etler f. eks. cykeIeger,
qkslen fostholdes qf 2 kronemuff
omdrejnrngsretnrng er med uret se
oppe fro.

rotorblod qf 3 mm bqlso

de stiptede streger viser
en eventuel f orsterkning
med 3x5mm tyr

3'4 mm
k rysf iner
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Flyvningen
Linelængden skal som udgangspunkt r,ære
omkring 6 meter. Hvis du har r'ærer heldig
med din rotor og med riden har iundel de;t
rette rotorvinkel. kan du ibrsoge ai oge iine-
længden. Det vil som sædranligt o_qsa \ære
en fordel. hvis du loreia_eer ciine iorsie iure i
næsten vindstille.

Start
Ved start med handkast har du selvfølgelig
brug for en hjælper, og I må regne med at
skulle øve jer en del, inden hjælperen har
laert, hvor hårdt modellen skal kastes i for-
hold til vindstyrken.

Hjælperen spinner inden kastet rotoren
igang og kaster så vandret mod vinden. Er
kastet rigtigt, øger rotoren omdrejninger, og
Tirmse flyver lystigt afsted, men lander den
umiddelbart efter kastet, har det enten været
for svagt eller for hårdt.

Det sidste er faktisk det mest almindelige.
Normalt er det ellers en gylden regel, at vil
flyet ikke lette, så er motoren for lille. Det
geelder bare ikke for gyroer, for når farten
bliver for høj, staller rotoren og går i stå.

Jordstart kan man bedre klare alene, men
også her må du øve dig for at finde der rigtige
startsted i lorhold til vindretning og vind-
styrke.

Tiimning mv.
Når Tirmse første gang er i luften, skulle det
være mærkeligt, hvis du ikke behøver at
trimme.

Modellen skal selvfølgelig helst flyve kon-
stant vandret med neutralt hojderor, men for
at opnå denne lykkelige rilstand. må du
påregne at skulle justere på din rororvinkel.

Hvis Tumse hele tiden vil srige, løfrer din
rotor for meget, og rotoren skal så vippes lidt
forover. Hvis den dykker, er det modsatte til-
fældet, og rotoren vippes bagover.

Gå systematisk til værks med trimningen
og flyt kun lidt al gangen på rororakslen.

Elter endt trimning kan du begynde at
lege autogyropilot for alvor. Du kan f.eks.
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ikke flyve på r1'ggen. men godt loope. og du
vil opdage. al du i rlci lc- dy k piud:elig r.ris:er
orJre-':tin;-.:. S" =:r.: *- :..'Ji:t:. .rS :-ti-
:l ':l;:::r;:. :..1o:li i. ::JDD3: Tums3
:r=s!3:r h31: Ji' Lrg bi:r:r hængende lidr. ind-
;il Cor':n igen riir irukker modellen fremad.
\led lidt ørelse kan man udføre disse hover-
ør'elser med stor præcision, og det ser impo-
nerende ud, når modellen >flaprer< kun få
centimeter over græsset.

Når motoren stopper, kommer du elegant
tilbage til jorden, blot du holder næsen lidr
over vandret. Set i forhold til jorden går
Tumse praktisk taget i stå og lander næsten
lodret som en helikopter.

Vi håber, at du kan nå at få nogle fornøje-
lige flyvetimer, inden sommeren er ovre, og
Modelflyve Nyt vil selvfølgelig gerne se bil-
leder og høre et par ord om netop din model,
for jeg tror, at der kan skabes mange sjove
varianter med Tirmse som konstruktivt for-
billede.

Her i huset har r or mor, som ellers kun har
hovedrl,sten til overs lor modelflyvning, net-
op meddelt, at hun i dag vil bygge sin egen
model. Den skal være lyserød med et sødt
pigesmil og bære navnet >iTirmse-line<<, så nu
må jeg se i øjnene, at græsplænen lremover
kun kan passeres enten i lavt kryb eller hur-
tigt løb i min jagt på lånt værktøj og for-
svundne balsaplader. f

Brændstof til
modelmotorer
Jeg er nybegynder i motorfly og har nogle spørgs-
må1, som jeg håber, nogen kan svare mig på. Min
model er en Carrera Tiainer med en OS 6,5 cm3

motor.
1. Hvad kosterbrændstof 20/80. Det ser ud til, at

prisen er meget varierende fra den ene forhand-
ler til den anden.

2. For at gøre forvirringen fuldkommen, bliver
jeg så spurgt, om jeg bruger Graupner eller
Robbe, og ligegyldigt hvad jeg vælger, bliver
jeg præsenteret for en 5 liters plasticdunk, så

hvordan kan jeg se, om det er Graupner eller
Robbe?

3. Er dcr no,set onl. at brændstof i plasticdunk
\:r rr::k\e iuglighed. når der har stået et sryk-
r: :iJ. Hr is cier er till-;eldet. hvorfor bliver det
:r :olgi i ciirse dunke og ikke i originale blik-
dunkel

.1. Hror længe kan sådant brændstol stå, før det
bliver for gammelt?

Jeg håber at se nogle gode svar på dette i næste
nummer af bladet. På forhånd tak!

E. NIELSEN
Bryggervej 7, Skov-Hastrup, 4330 Hvalsø

Desværre kan jeg ikke give noget entydigt svar på
dine spørgsmå|, men lad os tage dem et for et og så
håbe på, at du trods alt kan bruge dem:
l. Du har ret. Prisen for 20,/80 brændstof er

meget varierende, hvilket dels skyldes, at
brændstofprisen ikke fastsættes/godkendes af
monopoltilsynet, og dels at mange hobby-
handlere bruger brændstoffet som tilbudsvare
både når der er tale om færdigblandet brænd-
stof eller som >byggesæt< til selvblanding.
It'Iethanolprisen svinger her på egnen mellem 5
og 10.kr. pr. liter, og også olieprisen er svingen-
de, og alhænger i det hele taget af, hvilken olie-
type og kvalitet, der anvendes. Prisen for hjem-
meblandet brændstof her i huset har været ca.
11,50 kr. pr. liter 20/80 vegetabilsk og ca. 6,90
kr. med syntetisk olie i dette forår, men jeg ved,
at der ved fælles klubindkøb kan opnås endnu
større rabatter ved direkte storkøb fra oliede-
poterne. Det sidste kræver selvfølgelig, at en i
klubben har tilladelse til at forhandle metha-
nol.

2. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver spurgt, om det
skal være brændstof fra Graupner eller Robbe.
Måske får din forhandler brændstoffet hjem
fra fabrikkerne i 200 liters tromler og tapper så

selv på dunke, eller måske blander han selv
efter fabrik kernes recept.

3. Brændstof kan suge vand gennem visse typer
plastdunke, der normalt bruges til levnedsmid-
ler. Vil du undgå denne risiko, vil jeg foreslå, at
du bruger dunke, der er godkendt til opbeva-
ring af brændbare vtesker, f.eks. benzin, petro-
leum og sprit. I de fleste tilfæ\de er årsagen til
vand i brrendstoffet dog dårlige skruepropper
og halvfulde dunke med stort luftrum mellem
prop og brændstof. Vil du undgå dette, så hæld
brændstoffet over på 1 liters plastflasker,
straks når du får det hjem fra hobbyhandleren,
og har du efter en flyvedag brændstof tilbage,
så klem luften ud af flasken, inden du skruer



proppen fast. Fotografer har i årevis benl,ttet
sig af denne teknik til fremkaldervtesker, og
fotohandlerne forhandler fine kemikaliefla-
sker til netop dette formå|.

1. Holdbarheden kan ikke angiles jrcr!.rclr. For-
uden fugten har oliens type o! kralitet stor ind-
flydelse. Fin amerikansk olie lia apotcxtt blt-
ver forholdsvis hurtigt harskt. ii-,,:rintod
Cast rol M-oli e er til sil Åon-ierr c,riir-g.rrid1er,
og endelig spiller lysforhoidcr!- rrji,r iird. de
vlise syntetiskc' olier nedårr,,-:. :,i rcr11i r- DeI
bedste råd jeg kan -lir:. c-ig :: i:rior. at du
opbevarer dit årcndrioiÅ../,;: i rorrioncr pas-

sende ti) 6n f|1r c'da-g. o_J ; .,.' o_j ile.Åe I /,r'.rræaae

kemikaliefastc r-h<i,,J;:Å;-.i Der skulle dog
værc mærkeligt. or; ir riu,r,'; 1: din olie ode-
lagt, htis du l7r rc,- .-._.-.,'r;.=..Lgi med cn 6.5
cm' ntotor o,1l tu.! i.-::.- i li:er br:tnd;tol'ad
gangjn, O,g S,t L)ffa'i:--i.- -':: L-.;1.. Crr -rOd-
lcndt rererr.iu.'r\ --- :-.;- i..

Medvenlig hilscn. --': :D..:--,ir:

TO\1\1\'OLSE\
Jellingrej .1, 7182 Bredsren

Kære Totnmy!
Ja, RC-unionens sekretær (Karen) og hendes
mand (Arild) er et par utrolig/ søde og hjælpsom-
me mennesker. Dejligt at se, ot du t,ærdscetter
deres store indsots for unionens medlentnter!

Den del af dit brev, der vedrører A,\lCs hobbl -

træf har vi bedt Frede Vinther./ra .A,\IC on at
kommenlere:

Det er rigtigt, at vi (A|\1C) i ar lagde op til. at tort
årlige trtef var for alle uanset 17r r:;rt;rlng.

Intentionen var naturligt is aI 1:r: eI stora sla'r.
n e me d nt e re fl l v n i n g - fl e re n t odel/..i 3 r b e u n d re
og bedre muligheder r'or udr.-Å.lir_: :i erfaringer.
Med over 50 deltagende moJclic': !r'si !o.c' /br-
ventninger mere end indiri,.t.

Din beklagelse g;ir -så r idr.lc'g Å:r .'..i.i" r":. ar r I
ikke aktivt tog os af de nybe-!'J rde:i jr::l_.'rr.'1ig
deltog i stævnet.

For det første var der fak t isk rb/i. ,.:-- .'t:i: r .'r,-dic
sig om instruktør-assistance, idc.i d: ,'..ii: ..,_: i:'ii
usikre iden tætte trafik. D€t trr i...-.-,r-^.._-..,
grunden til, at man havde nær nt muhcr."'.'..: .'..i
hjælp i invitationen.

For det andet er et stævne af derrc -\t.rrril:. i:
helt forkert forum for decideret skoling. Di-,'l:.i.'
elever bliver distraheret, når der er flere 111 i lLtitcn
og af motorafprøvninger. Endvidere er det cn tor-
del, at man kender instruktøren os hans udrryfi-
måde.

Næh, at indlægge skoling i slige st;evner ril
næppe være særlig positivt. Vi ville blot siÅ're o-.,

s

#" i&.{F4"-'-_ .{ 9 ...
'r"-..-*li@'--lp

ra--iå4-:"

.--.*$' .)- ,
a, ' \ft^ J

Hjælp begy nderne! ;-'.-.,,.,..-.'-- '- _-.-..:,..,.-"--. ...

Først vil.ie-s rakke K:rren Lar.en o-c hendc. m:.tnJ iii':r.:ii:.',-;. -'r.-..'.-:j.a-'j. .-.:: ..:'..--\.,'.-. 
-

Arild, fordi de ville k øre helt t il Horsens med nog- l ed brie l ingen å/er dc' rbr-sÅc'1/rge or',-r.-iaÅ prr:-
le film, fordi postvæsnet ikke kunne finde de senlerel, ogdavi naturligrjsiÅlc'lan-seåtemder
bestilte film om lørdagen, hvor vi skulle se filme- har specielle ønsker, er det dig, der skal etablere

ne. Det kalder vi service - mange tak! kontakten'

Når det er sagt, vil vi gerne have lov til at komme Din problemstilling er imidlertid også af mere

med lidt kritik af AN,lCs hobbytræf. Vi kørte til principiel art. Du kunne vzere den lidt tilbagehol-

Lystrup, fordi vi mente, at det var noget for begyn- dende unge mand, der lbr lbrste gang gør sin entre

dere, men ak, der var ikke nogen af begynderne, i den lokale klub. Du er iført diverse mindre kasser

der fik samlet deres modeller. De sagde, at dette med Hellesen batterier, krokodillenæb, 6ngangs'

ikke var noger for clem og kaldte det et skalatræf . sprøjter mm. samt din første model med 6 mm ror'
Jeg ved godt, ar der var invileret til jumbostæv- spalter, bobler i filmen og krydset kriL'ngrcrsservo.

ne samridig, og at r i alle er hobbl'flyiere, men der- Det er på dette tidspunkt af din karriere som

for er det også nodvendigt. al d cr er taget bestem- nodelfl;'ver vitalt vigt igt, at en god kontakt opret-
melse om, hvordan dagen skal lo:l.rbc. os ar man tc'\,rr?e-l1ern dig og de mere ctableredc, og udspillet

opllserredbriefingon.tr:aa:\:j::::r::r:.::::r- crd:' Htrdup::llct-gr.'lciud.erdctlorsteskridt
tetider,h\order:kkee::;:.1 ..:-::_t.::J::::r-r::. :.--:'r-:;r'.-tr-iJ'..:lril .fl;.:tll.:.?.{(rll?/ilrutl lort'til-
rutineredekanti:kr-.Onl:..i:_!t..::-::i:!-r: aa:. ...---:- ,'-:-':- ..- :.:.- t-- ::::.'.'i.-'.:.',.:(lr,ri../

Jegmener.eiri.i.l.ll..:.;.e;::!:::.'J.]1'--'...-.---..
no-set mere. dct ':ar ne: .i6 .r. .1-..

n-

:::.::r:.. ii:n ;:ok ;o;ieile. ai l-llct skai rære gråt

.-_: _::.-::. :.::- iiire n:e;:. nr ilkr- nuancer. det skal
r::::. D:::..: \in r:t3n saian set lige sa gOdt benyt-
ie sori h\ ide iarre:kemaer. Per,ionligt mener jeg,

ar de sma Humbrol-faner ligger meget tæt på de
>rigtige< fan er, og anr ender dem (uden at få onde
drømme om forkert skalalighed) til både plastik-
og RC-modeller.

Der er dog en løsning på farveproblemerne. Den
hedder >rejse-til-England-og-se-deres-mange-
flotte-flymuseer-og-airshows<. Her kan man se

fly, detaljer og farver til den helt store guldmedal-
je, og det er bestemt ikke kedeligt!

Jeg ved ikke, hvor mange oplysninger du har om
det fly, du har bygget, men for en sikkerheds skyld
vil jeg fortælle, at i M. Sharp og M.J.F. Bowyers
bog >Mosquito< fra 1967 er der blandt meget
interessant læsestof og mange gode sort/hvide
piancher o-sså et foto af din D2360 på Marham-
1-lncrladscn i cieccmber 1942. Det fremgår af bil-
.:il: r r.:r:r. :: D2360 l'orst lioj tre operationer med
--:y S-:::-..::,.:.:.\a:aiii: den bl* orerfllttet til
, i S:...;:..:.. I-{;: ;:i aen iabt red Dunkirk d.
l: -:-:: \1. :::.:'.c:;l :a en i;:nsere oe lvkkeli-
:ll: .:.:ii- ]

OLE STiE\ H..\\SE\

di ,';;:]:=-; -;!i.;.--i3 I;:r--:i-- .;. --!.. 
--.- . -- -: ::.1: - -- - .- . . - ---

rder/iccre initttttv ir" ji; r.3-,';.'J.J.:*)Aeillgere tntttaitr i13. di-i r:-:r-,= iir--ir:'ii
skal sluttelig udtr,r'lÅe øn,slet onl. ;i r;
skab kan hjælpe hinanden til naeste tr;ei.

Frede Vinther, A,\1C

Kommentar
om Mosquito til
Gunnar Frandsen
Efter at have læst artiklen om din imponerendc
Mosquito, var der lige et par ting, jeg synes, jeg vil
skrive. Du nævner, at du ikke kunne få fat i farve-
fotos af flyet - der findes faktisk fanefotos af
Mosquitoer fra Anden Verdenskrig. I den lotogra-
fiske afdeling af RAF-museet i London ligger dc
inde med en samling farvefotografier fra krigens
tid taget af den kendte flyfotograf Charles E.
Brorvn. Farvelotos fra denne samling ses tit sonl
postkort, plakater og på bogforsider. Jeg vil
næsten tro, at de også har et Nlosquito-billedc
{nren jeg er ikke sikker). Skriv til >Photographic
Sc.:rion<, Royal Air Force Museum, Aerodromc
Road. Hendon, London NW9 5LL, England.

\L: red jeg ikke, om du havde tænkt dig direkte
:: \!rlie:e far\ crne fra et sådant foto, men alligevel
i:l i:,g dtrg Jlicvne, at det kan n.ran sådan set ikke.
D.r\ r.-risircrer farvefilm larver forskelligt (vel
.nr-;i:.: ældrc farrefilm), dels ændrcr ct negatir,
ilr:rai.rne ircd arene. Disse ændringe'r kan dcr
ko:ir:en:ar.'i io: i lrcmkaldelsen, men kun hri.
man p:l:;i. ied. hrordan larren skal \ærc. Sa cl
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Skriv til
Modelflyve
It{yt !

Modelflyve Nyts spalter står
åbne for vore læsere. Skriv og
spørg, hvis der er noget, du vil
have et fornuftigt svar på.
Skriv og skæld ud, hvis der er
noget du er sur over. (Pas på - vi
er ikke bange for at svare i-sen!)
Skriv og fortæl om dine egne
oplevelser, dine (fikse) ideer,
dine fl-vvske griller.
Postkassen er aben døgnet rundt
- adre-ssen er:

\1odelfl1'r'e Nyt
Blomstervænget 2l
DK-5610 Assens



Scandinavia Open FlA FIB FlC
Første åbne nordiske mesterskober på Revingehed i Sverige d. 4.-6. juli 1986

Efter i mange år at have
propaganderet for en ændring af de
traditionelle nordiske mesterskaber,
lykkedes det i år Fritflyvnings-unionen
at gennemføre de første åbne nordiske
mesterskaber for fritflyvende modeller.
Per Grunnet var en af de knap 100

deltagere, og han refererer her stævnet
og omstændighederne omkring det.

Der var engang, da Nordisk Mesterskab var en

konkurrence på Iinie med Europamesterskaberne
og Verdensmesterskaberne - men selvfølgelig i
lidt mindre målestok. Dengang var det at blive
udtaget til NM-landsholdet en stor aere, som man
kunne sole sig i mange år efter .....

Privatbilismens fremmarch i tresserne og det
almindelige økonomiske opsving betød, at flere og
flere fik mulighed for og råd til at rejse uden for
landets grænser .... og dermed blev f.eks. en tur til
NM i Sverige ikke længere en helt så enestående
begilenhed, når den kunne sammenlignes med
bilturene til Tyskland og Østri,e, charrerrejsen ril
Mallorca osv., osr'. Kon sagt: \'i bler blaserte - og

for de nordiske mesterskaber be:ad dei. ai de: it\e
længere var en helt så skelsæltende begirennej ::
få lov til at fl1'r'e med i sådan en konkurre:.::-

i halvfjerdserne dukkede el nlr besrer ci ;a
modelfl yvearenaen, nemli-s de siore. rnellene.:;o-
pæiske fritfl1'vningskonkurrencer. Fcrsr oS !iem-
mest Pierre Trebod- og Zell am See-konkurrencer-
ne, senere Eifel-Pokal og Poitou-srær net o-s i rore
dage har vi 7-8 rigtig store internarionale stævner
at køre til hver sommer. Disse konkurrencer med
masser af deltagere - da Pierre Trebod var størst,
samlede den omkring 150 deltagere i FIA - var
meget mere spændende at deltage i for de fleste
danske modelflyvere end de nordiske mesterska-
ber, hvor der kun deltog tremands-hold fra de
skandinaviske lande, altså typisk 12 mand i hver
klasse.

Og da de åbne europæiske konkurrencer oven i
købet ofte blev afholdt under meget bedre vejrfor-
hold end NM'erne, var det efterhånden de færre-
ste danske modelflyvere, der gad ofre tid og penge
på et NM, når de lor de samme penge kunne delta-
ge i nogle meget mere tiltrækkende stævner.

Det betød, at det danske landshold ofte bestod
af reserver i stedet for de oprindeligt udtagne. Og
dermed måske af modelflyvere, der var knap så

dygtige eller erfarne som >førsteholdet<. Sven-
skerne sendte heller ikke deres bedste, men sendte
nr. 4, 5 og 6 fra deres udtagelsesstævne til NM,
mens de tre bedste blev til EM- eller VM-hold det
samme år. Det er selvfølgelig fint, at svenskerne på
denne måde giver seks modelflyvere i hver klasse
mulighed for at flyve på landshold, men konse-
kvensen blev den samme som for de blaserte dan-
skere - at standarden ved NM faldt, når det ikke
længere var de bedste modelflyvere, der deltog på
landsholdene.

Der er flere grunde til, at denne udvikling tyde-
ligst viste sig i Danmark. For det første ligger Dan-
mark tættest på de store internationale konkur-
rencer, og for det andet skulle danske modelfll'r'e-
re selv betale de ofte forholdsvis høje deltagerge-
byrer ved NM, mens de svenske og finske deltagere
fik startgebyret og nogle gange også rejsen betalt
af deres forbund.

Alt dette er her genfortalt for at ridse baggrun-
den op for dette års nordiske mesterskaber, som
den danske Fritflyvnings-union var arrangør af.

SCANDINAUIA 'nruHeg
OPEN
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Åbne nordiske mesterskaber
Frit flr r nings-unionen 5ar igenre:i.: :.,'-:.: :: :"::
en ændring al-\\l p: s:s\e!:i..:.. I j'.:;:: :.-: j::
::a;:::1.:3-.3 \\1. :-.-.: ..---- -"--.:.::.: ..-::; ::.-
-::i- --:- - i-->1.:- -i-::---:,

--E:. .:::. i.--:...-:-:i:- :r -': :..: :,--r::.:lire::
-i.-:a- -.:--- -.:...4. ( 

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

- E:- --::-:::-: :-:::::: r::i-::::J:-
- E;r \o:ri'j:::::J-* ro.r ra: :i.i:,e a: de;iag: i.

Da Fri:l-15 rings-unionen skuite arnngere \\1
i år. loreslog vi på \ordisk \lodelfl1'r'emode, at
konkurrencen blev afholdt i Sverige, nærmere
bestemt Revinge i Skåne, hvor NM i 1985 iøvrigt
også blev afholdt. Konkurrencen blev delt op i et

officielt nordisk mesterskab for landshold og et
åbent nordiske mesterskab for alle, men opdelin-
gen fik ingen betydning for konkurrenceafviklin-
gen, idet a.lle flø1 sammen. Først da de gamle
NM-pokaler skulle uddeles, blev der delt efter
landshold.

Det er klart, at der opstår et tidtagerproblem
ved et så stort stævne. Dette problem skulle løses
på >dansk< manet idet ideen var, at deltagerne
kunne tage tid på hinanden under ops-vn af en
række tidtager-chefer lan_es startlinien. Når man
skulle flyve, skulle man finde to tidtagere og med
dem i hånden henvende sig til tidtagerchefen, som
så udleverede startkortet efter at have godkendt
tidtagerne. Denne >godkendelse< kunne naturlig-
vis kun bestå i at konstatere, at tidtagerne var det
havde ure og iøvrigt var så gamlg at de kunne
betjene stopure og kikkerter.

De øvrige nordiske lande fandt forslaget interes-
sant, og ingen kom med indvendinger mod at lave
et åbent nordiske mesterskab efter disse retningsli-
nier.

Forarbejdet
På landsmødet blev nedsat en gruppe, der skulle
tage sig af NM. Af disse blev det især undertegne-
de (indbydelse), Thomas Køster og Henning
Nyhegn (konkurrenceafvikling, campingfacilite-
ter), der kom i funktion.

Cennem Lennart Hansson fra Malmci-klubben
fik vi tilladelse til at benytte Revinge-feltet til kon-
kurrencen. Og en anden svensk modelflyver,
Anders Håkansson, skaffede os tilladelse til at
campere på en dejlig plads ca. 8 kilometer fra fly-
vepladsen.

En del af forarbejdet bestod i at gennemføre en
længe næret drøm - at lave et EDB-program, så

man kunne køre resultaterne ind på EDB og få

såvel periodestilling som slutstilling ud via en
printer. Denne del af arbejdet viste sig at leve fuldt
op til alle de fordomme, mange har omkring EDB.
Der var problemer ...., mange problemer! Men
takket være en overmenneskelig indsats fra Torleif
Jensen, som jeg uden tøven vil udnaevne til at være
et geni, lykkedes det at få EDB-programmet fær-
digt sådan cirka et par timer, før det skulle bruges.

Næste fase af resultatbehandlingen bestod i at
kopiere resultaterne på en ligeledes medbragt
kopimaskine - men her kiksede det. Det viste sig,

at den medbragte generator kun kunne producere

den halve effekt af, hvad kopimaskinen skulle
have. Så vi måtte nøjes med de få kopier af resulta-
terne, som printeren kunne nå at køre ud.

Flyvepladsen
Flyvepladsen er et militært or elsesområde, der lig-
ger forholdsvis ubru-er hen med græs over det
meste af der nogei kuperede område. Der er små
grulpef a; iræer rundt omkring på pladsen, og i
:eg:æn::r:ngen ril ro sider er der større skovområ-
:3:-

T:æerne og der kuperede terræn betyder, at
piadsen i r isse r.indretninger er for lille til et max.,
o,s a: der kan r'ære temmelig meget turbulens ved

siartsrederne. I lørdagens tre første starter blæste
der i-; m/sek., og srartstedet var uheldigt pga.
krar:i-e rurbulens og et landingsområde umiddel-
ban toran en skor'. \Ien det var det bedst mulige.

I lørdagens sidste start måtte startstedet flyttes

- det hjalp ikke meget på turbulensen, og da det
så også begyndte at regne, blev det en ubehagelig
periode.

Søndagen blev mere rolig, hvad vind angik -
det var faktisk næsten stille vejr, men til gengæld

regnede det næsten uafbrudt i alle tre perioder.

Først efter sidste ordinære start klarede det op,
og FlC-flyoff'et kunne holdes i opfriskende vind
og tørt vejr med sol. Men da præmierne skulle
uddeles, begyndte regnen igen .... og så blev vi alle-
sammen våde ån gang til ......

Lørdag: Fire starter
Der var kun to deltagere af de ialt 83 startende, der
ikke fik tid i første periode. Den ene var Steen
Agner, der var hoppet ind på det officielle danske
FIC-hold i stedet for Kim Køster, som havde hava-
reret sin eneste model. Steen startede med at lave
to overruns efter hinanden - og det giver som
bekendt et flot, rundt nul på lystavlen. Steen kom
dog godt igen, idet han kun droppede 16 sekunder
på sine øvrige seks flyvninger.

Det andet nul stod ud for et af Danmarks stør-
ste, nye talenter, nemlig Ulrik Steen Hansen, der
var Thulov-klubbens eneste fl yvende repræsentant
ved konkurrencen. Ulrik havde problemer med
højstarten i turbulensen, men kom også godt igen
og lavede tre virkelig flotte starter i søndagens
regnvejr.

I FlA-klassen, der havde 52 deltagere, var der
kun 6n deltager med tre maxer efter 3. periodg og
han - Per Findahl fra Sverige - måtte afgive 49
sekunder i fjerde periodes regnvejr. Der var til gen-
gæld mange, der havde tre gode tider og en halv-
god, så stillingen var særdeles uafklaret inden søn-
dagen.

I FIB kunne Jens B. Kristensen, Gerald Pink
(GB) og Peter Bergman (S) alle glæde sig over tre
maxer i de tre første starter. Men desværre fløj
ingen af dem max i fjerde periode, hvilket betød,
at Kristian Andersen smuttede op på førsteplad-



sen kun 6t sekund fra fuld tid. Det ene sekund satte
Kristian allerede til i sin første start.

Kun FlC-klassen kunne fremvise deltagere med
fuld tid efter fjerde start. Og hele fire! Thomas
Køster og Tom Oxager fra Danmark og Hans
Lindholm og Ulf Carlsson fra Sverige.

Søndag: Tie starter mere .....
Søndag morgen regnede det meget. Op ad tormid-
dagen regnede det mindre. Og mindre endnu. da
der blev holdt briefing ..... Det bler'- heh korrekr

- besluttet at flyve videre, selvom der kom lidr
regn.

Når det regner lidt i meger lang rid. så blirer
alting utrolig vådt. llan blirer råd oppelia og
nedefra, og hver gang man ber'æger si,e sjasker
bukser og tøj, så man også blirer råd på midien.
Skoene og støvlerne sr upper afr and. ah hvad man
rører ved bliver r'ådt, modellerne bliver r'åde, der
kommer små vandplrter nede i modelkasserne, de
medbragte køkkenruller skal vrides. for man tør-
rer nogel af med dem.

Det er forfærdeligt. Især når man ikke har
ordentligt regntøj og gummisrør'ler. \Ien heldigvis
kan man tænke på VM i 1985, hvor der var så

varmt, at vi alle sammen var ved at gå til af tørst og
varme ..... Jeg husker tydeligt, hvordan jeg længtes
efter den våde, danske sommer, da jeg vaklede
rundt dernede i 37 graders varme ..... Denne søn-
dag længtes jeg tilbage til Jugoslavien, til varmen,
det korte, tørre græs, til de kraftige termikbobler.

Termik var der ikke meget af i regnen. Men lidt
kunne også gøre det, hvilket de to tyske FIA-flyve-
re Stefan Rumpp og Dieter Klink bevistg idet de
fløj sig ind på de to toppladser med tre sikre starter
hver. Stefan droppede 8 sekunder, mens Dieter fløj
tre maxer - han har de ior riet kun et eneste drop,
nemlig i lørdagens rredie periode. som red eI gen-
nemsyn af resultarlisten ser ud ril al har e r ærer den
letteste af alle s1'r' siarierl

Ole Blomqvisr og \lar::n Lå:i:,.:. ::: Sr:::j: .i
ellers klart i spidsen e;rer sondage:s :-.:.:: :1,.-.-

ning, men i sjerre srarr droppede Ole i=:::_:: .-;
Martin noget mindre. Ole siunede ned :::d:.: s:.
max, mens \lanin igen droppede .-a. ei niru:-
Dermed blev de ro henholdsvis nr. 3 og .1 ganske
tæt på vinderen.

Svein Larsen fra Norge fløj som altid fint med
sine smukke og velbyggede modeller. Svein var
ikke heldig i sin første start om lørdagen, men
beviste sin høje internationale standard ved på
trods af denne dårlige start at komme op på fem-
tepladsen et par sekunder foran sin danske kollega
Aage Westermann. Ligesom Svein har Aage nogle
meget velbyggede modeller, som han flyver særde-
les overbevisende - ikke mindst i så vanskelige
forhold som under dette NM. Aage blev bedsr pla-
cerede >officielle< landsholdsdehager og blev der-
med nordisk mester i FlA.

I wakefieldklassen var der kun en dehager, som
fløj max i alle tre starter om sondagen. Det var
såmænd Kristian Andersen, der således kunne
slutte som helt suveræn r,inder i klassen. Krisrian
blev både officiel nordisk mesrer og rinder al de
åbne nordiske mesterskaber ..... ganske godr kla-
ret, og nok en kærkommen revanche eiter sidsre år
at have sat sekunder til ved li\f på grund ai rids-
nød.

Heller ingen tvivl om andenpladsen. der iorbler.
hos Jens B. Kristensen, som kun droppede nogle
få sekunder i sjette start. LeifEricsson fra Srerige
fulgte foran de svenske veteraner Lennarr Flod-
strdm og Bror Eimar, mens Ole Torgersen lra \or-
ge kom på sjettepladsen.

I FlC kom Tom Oxager ud for sit snart tradirio-
nelle drop i lørdagens første start. Modellen sreg
fint, rettede pænt op og så ud til at ligge i god lufr.
Efter et minuts tid kom den imidlertid ned ..... hur-
tigt. Den fløj en smule trykket og ganske hurtigt.

Irgen lonner fik den ril ar holde op. og efter 169

.:k---.:c: iai;::. cil og Lriie;agde dermed Toms
::-:---::::--::: r.::-::; - ::t ---::. T".:::O_:3irdi'J 3n
-l:li ll.:J .i::.--: ::.:- .r.-: :-- -::..:: :1"'- :::::..:.

.:-i;:- :. -. -l: ::--: l:::i :-.i :.: :_::l::1 :i

T..=- e:-c:: :: :-:::::..:r::- -.=: :::-r,-. .-'t: :--
)'næsien danske , :e-:age:e, :::=-:; D:r: R-.---,.:.-
ville og Lothar Doring. Dare droppe;e ;i..g.e --a

sekunder i to starter, mens Lorhar log bedre lar og
droppede lidt mere i en enkelr start.

Fly-off'et gik som nævnt i tørvejr. Til gengæld
var luften kold og ubehagelig, da perioden starte-
de. De tre fly-off-deltagere fløj nogenlunde samti-
dig - Ulf Carlsson kom godt op, men desværre i
kraftig nedvind, så modellen blev trykket i jorden
på kun 150 sekunder. Bedre gik det for den anden
svensker, Hans Lindholm, som ramte en termik-
boble. Desværre havde Hans trimmet modellen
lidt lettere, så den udviklede et kraftigr stall - så

kraftigt, at modellen stallede ned gennem boblen
og ramte jorden efter godt 3 % minut.

Dermed fik Thomas Køster chancen - og med
en blanding af sit vanlige held og en veltrimmet
model, forstod han at udnytte den. Thomas'
model lå først i samme dårlige luft som Ulf's, men
den fløj i store cirkler og kom ind imellem i bedre
Iuft. Da den var i lav højde, kunne tidtagerne kon-
statere, at de fire minutter var fløjet, hvorved Tho-
mas - ligesom Kristian - både vandt det officiel-
le mesterskab og de åbne mesterskaber.

Der blev også fløjet holdkonkurrence, men kun
lor de ollicielle landshold - som det fremgår af
resultatlisten, vandt de danske hold alle tre klasser.
Så det er der ingen grund til at gøre mere ud af!

Konklusioner
Det blirer spændende at høre, hvad de andre lan-
des deltagere har fået ud af staevnet, når der kom-
mer referater i deres forskellige modelflyveblade.

Min - og de andre arrangørers - vurdering af
stævnet er, at det stort set var vellykket.

Det blev den store konkurrence, som vi havde
ia'u::. De: kon deltagere fra de fire nordiske lan-
:; :;:: ..,s.å r;a Tlskland. Holland, England og
::j:: US {-

-{:r:i.-::_::;: a:':ærnel med EDB-resultatfø-
i:ig :or.".r :a-tk:r rære Torleiis srore indsats per-
leki. O-e hr is detie ikke r ar 11 kkedes. havde vi også
en stor resukarravle med o_s klar ril brug.

Tidtagningen forløb ikke heli, som ii havde
planlagt, idet der ikke kom nogen ridragercheter.
Det var ellers tanken, at svenskerne skulle have
stillet ca. l0 mand til rådighed til dette arbejde,
men det kunne alligevel ikke lade sig gøre. De fløj
vel med selv! Det gav lidt problemer med at få
afhentet resultaterne ved polerne, men bortset
herfra forløb tidtagningen tilsyneladende helt per-
iekt. Den traditionelle indvending om, at officielle
tidtagere er nødvendige, fordi folk ellers måske vil
snyde, er der vist overhovedet ingen hold i. Mig
bekendt var der overhovedet ingen snak om, at
nogen havde fået flere sekunder, end hvad de ret-
mæssigt skulle have.

Udenoms-faciliteterne var meget gode - cam-
pingpladsen var virkelig god, og toiletter og vand-
forsyning fungerede også tilfredsstillende.

Det, der ikke fungerede godt nok, var først og
fremmest vejret. Pladsen er i underkanten, når det
blæser som om lørdagen.

Selvom konkurrencen bler,kørt uden slinger i
valsen, så må det nok erkendes, at lidt for meget
blev improviseret her og nu - mere kunne være
forberedt i god tid hjemmefra. (Men det ville selv-
følgelig krær'e, at man havde nogen arrangører,
der harde tid nok - og det havde og har ingen i
dette ars arrangørgruppe).

Det var også dejligt at se, at det lave startgebyr

(fortscet tes næste side)

Ny nordisk mesler og vinder af Scandinavia Open i FIB blev Kristian Andersen med denne ret nye
model. Kristion fløj suverænt og fortjente pd olle måder sejren. Foto: Erik Knudsen.
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på 100 svenske kroner var tilstrækkeligt til at klare
alle stævnets udgifter. Der er endog et lille over-
skud, som arrangørgruppen ønsker at investere i

næste års konkurrence - bl.a. til specielle start-
kort, der egner sig til EDB-resultatløring.

Næste år .....
Neeste år kan der forhåbentlig afholdes åbent nor-
diske mesterskab efter samme retningslinier. O,e -
med mindre nogen finder en bedre plads - :a ma
Revinge vel også kunne bruges igen, hr is man i rii-
rettelæggelsen tager hensyn til begrænsningernr-.

Hvis der iøvrigt er opbakning omkring ideen.
vil dette års arrangører gerne _scntage arbejde: ril
næste år!

Abne nordiskc mestersLaber:
!'l A: l . Stclan Rumpp. D. l lSt) \.1. . :. Drcrcr Klink, D. I I j7
sek., 3. Ole Blomqrist, S, I l19 \ck.. J. \lartin Larsson, S,

I 129 sek., 5. Srein Larscn, \. I 126 sek., 6. Aage Wester-
mann, DK, I 12.1 sel., 7. Peter Buch$ald, DK, I I l2 sek., 8.
Nicklas Karlsson, S, 1105 sck., 9. Roger Zieglcr, D, 1103

sek., l0. SrcinOlstad, N, l094sck., ll. PieterdeBocr, NL,
1094 sek., 12. Atlc Xlungrehaug, N, 1082 sck., 13. Cunnar
Holm, S, 1064 sek., 14. Cenny Breeman, NL, 1049 sek., 15.

Bjorn Lindgren, S, 1032 sek., 16. Per Findahl, S, 1030 sek.,
17. Chrisrophcr Edge, GB, l0l4 sek., 18. Allan Ternholm,
DK, l0l0 sek., 19. Johan Ekcrot, S, 1004 sek,, 20. Pertti
Halinen, SF, 997 sck.,2l. Andcrs Berglund, S, 987 sck., 22.
Erik Lindgren, S.9?8 sek.,23. Tuurel\Iauri, SF,977 \ck.,2.1.
John Pettcr:son. S. 961.ck.. 15. Cos:-r \il'.on. -\. 95(1.:L..
26. Hcnning \r h:-:n, DK. 9i- 'e\.. l-. H:i.r i: Cl:!:r. .-s. 9 js
\ck.,:S. Lari-Oiuf Danr.:!:!.|. S.9:1.:i . l:. ?,: C:-::-:.
DK,9,lE..l,..l(r.L:iEcl!i1.. S. ::1.:, .,:- )::'a -.:.--.
\. Ei2 sek.. -il. Ulril S:::n H::.::. )(. !-{:... . i-: !-:: -

rter \\ tllnd..on. S. -j:..'i . ii i :..::-:-. _--_. :l -..
sek.,35. Anders Per..or. S. -;: i.\ . -:5 \ i:::: \::.:j \.
683 sek.. -17. \ils \\'allcr:rr. S.6Si ::. . li \:j:::- -.:j-
berg,S. 666sek..,:9. SinonOi::::.:. C3. jy: ::i..- : . O..:
Sandahl. S. i8: sel.. Jl. L3r. L::\r..:. S. i!L ::...,l {::::-
la Rami, SF. -i;8 iek.. .li. Thon3. E s.n;:f,:. S. i -b .: \. . .i:.
Per OIof Kippel. S. 5J0.e\..li. Jc: \!he_sn. DK. 19l !3\..
46. Ole Veitergaard. DK..1:5 set.. -l;. Thoma5 Satsrrom, S.

420 sek., 48. Toma: Alm. S. 329 sek., .19. Karsien Kongsrad,
DK, 282 sek., 50. Bo Nlhegn, DK,278 sek.,5l. Jens Høpf-
ner, DK, I l5 sck., 52. Ralf Klcine, D, 30 sek.
l'1B: j. Kristian Andersen, DK, 1259 sek., 2. Jens B. Kristen-
sen, DK, I 227 sek., -1. Lei f Ericsson, S, I I 86 sek., 4. Lennarr
Flodstrcim, S, I 163 sek., 5. Bror Eimar, S, I 152 sek.. 6. Ole
Torgersen, N, I 137 sek., 7. Gerald Pink, GB, I 124 sek., 8.

Cunther Klemke, D, I 120 sek., 9. Lennart Hansson, S, 1097

sek., 10. AndersHåkansson,S, l062sek., 11. ErikKnudscn,
DK, 1048 sek., 12. Ossi Kilpålåinen, SF, 1020 sek., 13. Per
Findahl. S, 1000 sek., 14. Peter Bergman, S, 933 sck., 15.

Antti Manlere, SF, 877 sek., 16. Marrti Bogdanoff, S, 790
sek., 17. Ilikko lllanterc, SF, 777 sek.
F lC: I . Thomas Køsrer, DK, I 260 + 2,10 sek.. 2. Hanr Li nu-
holm, S, 1260 r 213 sek., 3. Ulf Carlsion. S. ll6{) - I jr r.:1. .

4. Tom Oxager, DK. 12.19 \ck.. i. Da\. Rcrri.,:r:ll:. LS\.
l2a2'e|..6. LotharDorrn;. D. I:i: .-\ . -.!:--.:'' \=:-:.
S, I l06sck.,8. Gerald Bohn":. S. . 'yl -:. . : ::.:: \::-:.
DK, 106.1sek.. lt) La:t K3'..i.--. S. yll 

':.. . .: :::! \.:-
feldt, S,511 '.1.. l:. .\.r: !-i:::..-.:. S.:) .:.... :-:. L::i
Åmann. S. J60 i.\.. !j i::.-C rl--.:..-.:. S. -'.:...
Officielt nordisk mesterrlrb:
FIA: l Aage \\'..:::r:::. Di{. ii:-+..'r.. l. \rckla: Karls-
son, S, ll0j ::\.. -r Sr.:: Ol':rd. \. 1091 \.k...1. AIIe
Klungrehaug. \. iiil::r.. -<. P:ilri Halinen. SF,997 sek.,6.
Tuure \lauri. SF. 9-- .:,.. -. Henring \1hegn, DK, 957

sek.,8. Håkan Cru:i. S.9j9.:\..9. P.r Crunnct, DK,938
sek., 10. U lf Edlun i. S. r ! i .:. . . I l l-a::. .-schroderus, SF.
718 sek., I2. \'egir.i \::::g. \.5!j.tk.
FIB: l. Krislian Ander.:r. Dh. .:i9.i1.. L Jrn, B. hrisrcn-
sen, DK, 1227 sek., l. [.c:f E::;..r::. S. I i \Å.i\...i. Ol. Tor-
gersen, N, ll37 sek.,5. L.rn::: H::...-:. .-i. 109-.i\..6.
Anders Håkansson, S, l06l.ek.. -. E::\ N:t-:J..:r. DK. l(ti-i
sek.,8.OssiKilpdlåinen.SF. l0:0..!..9. \:::. \1:::lr::. SF.
877 sek., 10. Mrkko Vanrerc, Sf, --- .-.
FIC: l . Thomas Køster, DK, I 260 - 2J0 :ii.. :. H::: L r:i
holm, S, 1260+213 sek.,3. Tom Oragcr. DK. !1.19.:r . i
Gerald Bohman, S, I 09 I sek., 5. Steen Agner, DK. I rr6j .:r ..

6. Lars Karlsson, S,922 sek.

Holdresultater:
FIA: l. Danmark 3.019sek.,2. Sverige2.935 sck.,3. \o:g:
2.859 sek...1. Finland 2.692 sek.
FIB: L Danmark 3.534 sek., 2. Sverige 3.345 sek., 3. Finland
2.674 sek., 4. Norge 1.137 sek.
FIC: 1. Danmark 3.573 sek., 2. Sverige 3.273 sck.
Såmlet: L Danmark I 0. I 26 sck., 2. Sr crige 9.553 sek., 3. Fin-
land 5.366 sek.,4. Norge 3.996 sek.
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Børge,\Iartensen hctr-foto,<ra-ieret stn Stilttrusd 2SOU i liær:clerr:e pJ Toraen Cltrtstensen. Man kan ikke
se det DLt billedci it:r. t\tti n:ut;.!!.

RC-svævemodellen Sm aragd 2800
- et byggesæt der ikke opfordrer til beklagelser

I Nlodelflyve Nyt 6/85 skrev Børge
Martensen lidt om byggesæts-
fabrikanter og perfektionisme. Han
lovede dengang at ville være blandt de
første til at lykønske den eller de fabri-
kanter, der kunne fremstille byggesæt
uden de småfejl, som er en evig kilde
til irritation.
Her falder den første lykønskning -
den går til Helmut Seissler. der
producerer b1'ggesættet til Smaragd
2800. som Borge har blggei.

SmaragC er en i)'pisk F3B model lremstillet
m.d en præcision og nøjagtighed, som er
enesraende, når det gælder serielremstillede
blggesæt. Hvis man sammenligner med
andre modeller af tilsvarende standard, er
den tilmed betydelig billigere.

Nogle eksperter vil nok mene, at udseende
og profilvalg er gået af mode for flere år
siden, men trods det vil jeg tro, at mange kan
lå glæde af modellen både til konkurrence-
og til hobbyflyvning.

Det efterfølgende skal udelukkende
omfatte en bedømmelse af byggeseettets
kvalitet og den omhu, hvormed de enkelte
dele er fremstillet.

Før byggeriet blev påbegyndt blev æskens
indhold præsenteret for nogle af de interes-
serede venner. Efter at have overgramset de
enkelte dele i flere minutter var der en, som
hliskede mig i øret: >Kan du finde noget at
brokke dig over i det byggesæt, er du ikke
perl-ektionist men kværulant.<< - Det var
rene ord. Jeg har ikke bevidst overset noget
under bl'gningen for at undgå den titel, men

efter at modellen er feerdigbygget, kan jeg

ikke andet end give vedkommende ret. Der
var intet ved det byggesæt, som kunne give
mig en rimelig grund til kritik.

Byggesættet
Byggesættet består af en glasfiberkrop, et
sæt færdigvinger, et lærdigt højde- og side-
ror samt en pose med link, trækstænger og
servobr.edt. \,Ied undtagelse af lim og
bekli,cdning indeholder æsken alle de dele,
som eren betingelse tbr at modellen kan fær-
digblgges. Tegningen omfatter kun detaljer-
ne, som vedrører indbl'gning af ror- og brem-
seforbindelser. Byggevejledningen er på
tysk. Kan man ikke læse tysk, kræver det en
del erfaring at lærdiggøre modellen.

Kroppen
Kroppen er fremstillet i hvid indfarvet CFK
(glasfiber,/epoxy) med tilhørende kabine-
ramme og blåtonet kabinehætte. Den har en
fantastisk fin overflade, helt glat med per-
fekte samlinger - og helt uden støbefejl.

Hullerne til vingemonteringen, bremser,
krængeror og vingelås er markeret, men man
undgår ikke en tilpasning, selv om man
anvender de dimensioner i bor, som Seissler
anbefaler. De l2 huller (6 på hver side) skal
bores og tilpasses meget nøjagtigt, ikke alene
for at få vingerne til at passe korrekt til krop-
pen, men også for at få bremser og krænge-
ror til at virke gnidningsløst. - Den del af
byggearbejdet kræver masser af tålmodig-
hed.

I det byggesæt, jeg valgte, er vingestålet
erstattet af en 9 mm kulfiberstang. Denne



ændring reducerer vægten af vingemonte-
ringen til 22 gram - eller til en femtedel af
stålets vægt. Kroppen er slank, men der er
ingen problemer med at få plads til radio-
grejet. På servobrædtet er der plads til 5 ser-
voer foruden kontakt - højde-, side- og
krængeror + to servoer til henholdsvis
bremser og udløsbar højstartskrog.

Yingen
Vingen består af en skumkærne beklædt
med 2 mm balsa. Den er iorsrærker med en
konisk hovedbjælke al kulfiber. Den kniv-
skarpe bagkant er lorsrærker med glasfiber.
Det meget tynde protll. som Seissler har
anvendt til vingen, er Eppler 387 modifice-
ret. Bremserne er indbl'gger og færdigmon-
teret. Hulkilen til de spahetiie krængeror er
monteret, og hængslerne indlimet i vingen.
Tilbage er kun a! lime krængerorene fast,
efter at delene er beklzedr.

Vingen er færdigpudset og finslebet. Det
er ikke muligt, selv med meget kritiske øjne,
at finde uregelmæssigheder i overfladen -heller ikke efter at vingen er beklædt. Kræn-
gerorene er lavet så fint, at spalten omkring
dem næsten forsvinder, når vingen er flær-

digbeklædt.
De to vingehalvdele og højderoret blev

leveret i poser af luftboblefolie. Emballagen
kan anvendes som beskyttelse mod trans-
portskader. når modellen er færdigbygget.

Højde- og sideror
Højde- og sideror er iremslillet af massir,t
balsa og er lærdiglarer med nojag::g samrne
omhu som vingen. Der e: :ia S:;s:le:s s:c:
gjort meget for ai gore niod:ll::. .::. -._: :;:
beerer højderorer også præg a:. D:i n:_s::
tynde profil (N.{CA 006), som hojderorei::
fremstillet med, får det ril ai virke spinkeli.

og der skal ikke meget til for at beskadige
det, så længe det ikke er beklædt. Der er for-
stærket ved roden med en f;'rretræslisre. og
de to messingrør til bærestålet er indlimer.

Både højde- og sideroret er lige til ar
beklæde, der mangler kun montering af
hængsler på sideroret.

Konklusion
Hele konstruktionen virker gennemtænkt,
og alle smådele i byggesættet er af meget fin
kvalitet. På det håndværksmæssige kan der
ikke sættes 6n finger - det er bare perfekt.
Seissler har ikke på nogen måder sprunget
over, hvor gærdet er lavest.

Smaragd 2800 er meget let, flyveklar vejer
den 1700 gram, og det giver en planbelast-
ning på 28,8 gram pr. dm'. Så vidt jeg kan
skønne, er den lave vægt ikke opnået på
bekostning al styrken.

Flyveegenskaberne er der ingen grund til
at ofre mange linier på. Når den er trimmet
rigtigt, og rorene er justeret som Seissler
anbefaler, er den bare god til det, den er kon-
strueret til. Det er et harmonisk svævefly,
som enhver med lidt erfaring kan få meget
glæde af.

Jeg vil anbefale den til enhver, som gerne
vil nå lidt længere end til almindelig >søn-
dagsflyvning<.

Helmut Seissler
Helmut Seissler fremstiller kun den ene
model. Til gengæld kan den købes i 30 for-
skellige varianter, afhængigt af det udstyr
køberen onsker.

J:,s ia:r ik\e beskrire alle varianterne her,
.::: l:- t::': :-': :-:l;: :]:i:. :i::f. laC miS
:.=',:3 :--:-3.

J,r.i.ia- l.:-. :.--.;-.;: -..;-.-a --.-\=.-.:;

spænct;J;::, l5t,-'. l:'.,. ,--: -:- -.. =:--.

- med og uden krængeror

- med og uden bremser

- med og uden kulfiberforstærkede vin-
ger

- med kulfiber i stedet for vingestål

- med o-s uden ballastrør indbygget.
Iøvrigt kan modellen med spændvidde

2800 mm købes med kombinerede flaps
/krængeror - i lire lorskellige udgaver.

Priserne ligger mellem 340,- og 575,- DM
incl. den tyske merværdiafgift. Dertil skal
lægges forsendelsesomkostninger på ca. 40,-
DM. Den tyske merværdiafgift bliver fra-
trukket på Seisslers faktura, men når pakken
kommer til de hjemlige strande, står det dan-
ske toldveesen parat til at g6e livet surt for
dig med en afgift påt22c/o af fakturabeløbet.

- Tag det som en mand! Du får et pragtfuldt
svævefly selv med de22Vo, men du kan også
være en al de heldige, der slipper - det er
sket før!

Seissler fremstiller ca. l5 byggesæt pr.

måned, men alligevel er leveringstiden 3-4
måneder. Den er værd at vente på.

Adressen er:
Helmut Seissler
Kunststo f lTechni k-M odell bau
Kurt Schumacher Strasse 13 %
D-8520 Erlangen
Vesttyskland

Seisslers brochuremateriale og prisliste er
gratis, og du bør nok rekvirere det og sætte
dig godt ind i indholdet, inden du beslutter
dig for, hvilken af >Ædelstenene< der passer

dig bedst.

Du kan også tale med Børge og høre yderligere om
hans ertaringer med Smaragd, før du investerer
cil -o:nue : el br_egesæt:

Br:g: \1::iensen
Fr:.';"-: -:0. 9i00 Hjorring

!
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Dieselmotorers behandling
Der har altid være en del diskussion
og tvivl med hensyn til, hvordan man
skal behandle dieselmotorer.
I denne artikel forsøger Benny Furbo
at rede trådene ud, idet han fortæller,
hvordan han behandler sine egne
motorer, som især bliver brugt til
diesel-combat.

I det følgende vil jeg beskrir e den måde. som
jeg behandler mine dieselmororer pa, for at
du kan bruge det som udgangspunkt. når du
skal prøve dieselmotorens ly ksaligheder,
eller måske vil forsøge at aendre en tidligere
fiasko til succes. Det er ikke fordi min måde
at behandle dieselmotorer på, nødvendigvis
er den bedste, men jeg kender ikke nogen
bedre måde - og så ikke mindst væsentligt:
Hvis du følger mine råd, så vil din motor vir-
ke.

Motoren købt - hva' så?
Det er meget i æsentligt, at du læser Cet sl1 k-
ke papir, som altid iolger rr.:i. o-J -trrr.
omhandler behandlingen r;' iin n;'-oi
anskaffede motor -Jøl,e disse rad.

Her i bladet er der nogle gange skrer et om.
hvordan nye motorer er f1'ldt med metalspå-
ner og andet snavs, ligesom det ofte er hæv-
det, at der er mange skadelige grater mv. i nye
motorer. Det er også rigtigt, men duskal ikke
følge rådet med at adskiile og rense motoren,
såfremt du ikke er øvet i disse ting.

Din motor har betydeligt bedre af at blive
startet direkte ud af kassen, end af en dårlig
adskillelse og samling med mellemliggende
rensning. Jeg har set mange motorer, som på
det nærmeste er blevet ødelagt af en sådan
behandling.

Zll du absolut gØre noget, så tag kun bag-
dækslet af motoren, det kan du næsten altid
fjerne uden brug af kræfter. Find et sted med
noget trykluft - f.eks. et mekanikerværk-
sted - og rens det du kan med blæseren. Og
hold så, mens legen er god.

Det modsatte ville srare ril, at du harde
købt en ny bil, og så straks skilte heie skidtet
ad - hvis du hørte om noget sadant, ville du
så ikke tænke >hvor åndssvagt!<?

Skulle du så senere komme ud for et kraf-
tigt sammenstød med moder jord, så kom-
mer du også langt i rensning af motoren ved
at benytte samme metode - trykluft! Er det
ikke nok, så gå til den nærmeste >mekani-
ker< - der findes sikkert en i klubben, som
gerne vil fortælle dig om sin riden og vise
sine færdigheder. Så kan du sikkert også få
det lært uden at ødelægge noger, men det
tager tid.

Brændstof
Dieselbrændstol er lidt af et vidt begreb,
men enkelte hovedlinier kan dog trækkes op.
Der gælder naturligvis her som under sidste
afsnit; Fø I g fa b r i kan tens rdd !

Den letteste måde er ved at købe brænd-
stoffet i en hobbyforretning, som selv blan-
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Paw-dieseltnoto re rne
er blevet scerdeles
populcere i Iøbet ttl'de
senere ar - dels.lbrdi
de er iil ot købe
lrcrh.ientnte til en

overkornrnelig pris,
o'! deis -lbrdi de er
lette at Jnve med at
gøre, ndr man blot
behandler dem rigtigt.
Og en af de ting, man
endelig skal huske, er
at motorerne kræver
mindst 30To olie i
brændstoffet, hvis de
skal være til at storte.
Husker man dette, er
der ikke grund til at
risikere at øve vold pd
motoren ved at
udsætte den for en

slartmolor.

der det. Du kan så gore opmærksom på.

hriiken biandrng du r:s\e: (:c1g no:orla-
3:i\a:i3l] ::,1).

-i;-i l-;1 .-;:-: ::--: ll--i u\lL C3:at;. :3:\3-
d: cunke. son lniehoider brændstoiorer en

eiler anden ,;hemmelig,, tormel lra en tabrik

- du må altid vide, hvad dit brændstof inde-
holder - betragt motoren som dit spæd-
barn, som jo heller ikke får mad af ubestem-
melig herkomst.

Det vil altid vzere billigere selv at blande
brændstoffet, blot skal du lægge nogle flere
penge på bordet i første omgang (en opgave
for klubben?), men til gengæld kan du også
få lige præcis den blanding, som du ønsker

- og ikke mindst væsentligt - du ved, hvad
brændstoflet indeholder. Vil du have råva-
rerne lidt billigt, så ring rundt til annoncører
i Modelflyve Nyt og forhør dig nærmere.

Jeg vil her kort gennemgå de enkelte dele
af dieselbrændstoftet. som er grundbesiand-
dele. Derudorer iinies der nogie enkehe
stoffei. som nogie s\ær,ser til. nok mere ai
or ertro end af r.iden. så det iader vi gå i glem-
mebogen her.

OIie anvendes i maengder fra 590 og opef-
ter. Det laveste indhold af olie benyttes i
racermotorer, hvor man forsøger at pine så

meget kraft som muligt ud af motoren, som
så til gengæld har en kortere levetid - ofte
en temmelig brat afslutning.

Til de fleste motorer med kuglelejer og
hårdtforcromede cylindre kan man nøjes
med 1090 olieindhold, mens almindelige
motorer helst skal have 2090.

Og har du endelig en motor med glidelejer

- f.eks. en Paw - så anbefaler fabrikanten
3390, men du kan klare dig med 2090. Dog
bliver din motor lettere at starte, hvis du bru-
ger 30Vo olie.

Luis Petersen har tidligere skrevet om olie
her i bladet, så jeg vil ikke komme nærmere
ind pa det ud over at nævne, at olien både
smører og køler motoren, og at den bedste
olie, du kan bruge, er Castrol M, som er en
ganske almindelig amerikansk olie, blot tem-
melig rent.

.{ter er i brændstoft'et både for at køle og

;or a: ';ænde 
- iænk her på vinterens diesel-

s:a:r iil bilmotorer. som faktisk er æter på

spral'. Ertbrineer rundt omkring har vist, at
er lavere indhold al æter end 2590 giver nogle
svære problemer med motoren, som hverken
r il det ene eller det andet.

Petroleum findes i flere forskellige formeq
som alle kan bruges - 

jeg teenker her på
almindelig petroleum til f.eks. opvarmning,
grill-tændvæske, lampeolie. De sidstnævnte
er blot petroleum i lugtfri udgave, men bil-
ligst er den helt almindelige petroleum, som
købes i l0 liters dunke.

Petroleum er brændstoffets kraftkilde, så
jo flere procent petroleum, jo mere kraft er
der i brændstoffet, og jo højere ydelse vil
motoren give, men det er væsentligt at
bemærke, at petroleum i sig selv ikke giver
noget til, at motoren bliver let og medgørlig,
:a alr har.in orre grænie.

Amllnilrat i den helt rigtige udgave er en
lorm lbr hjertemedicin, som skulle give for-
øget blodtryk ved indånding, men hvis du
tror, at du kan snille dieselbrændstof og der-
med opnå noget i den retning, ja, så tror du
forkert. Det er nemlig slet ikke amylnitrat,
der blandes i brændstoffet, selvom vi nor-
malt kalder det sådan - det er nemlig alt for
dyrt.

I almindelighed anvendes der isopropyl-
nitrat eller et stol med de samme egenskaber
i brændstolfet.

Tilsætningen af dette stof bliver foretaget
for at opnå en større >bankning< i motoren,
dvs. en nedsættelse af oktantallet i brænd-
stoffet, hvilket hjælper motoren i den ret-
ning, at der ikke skal bruges så højt et tryk
for at starte florbrændingen. Vi kan altså
nedsætte kompressionen - og derved vil
motoren alt andet lige kunne bringes til at
køre hurtigere.

Normalt siges det, at tilsætning af mere
end 390 er uden virkning. Jeg bruger nor-
malt 2Vo.



Forskellige blandinger
Så skulle vi jo gerne omsætte dette til nogle
brugbare blandinger, som vores motor kører
godt på, og her mener jeg med udtrl'kker
godt, at motoren er til at arbejde med, samri-
dig med at den også har en rimelig ;delse.
Først vælger vifabrikantens blandins. men
har vi ikke denne, har følgende i ist st_s r irk-
somme:

Paw: Æter ............................ -1-1ro

Petroleum ....3-1ro
Olie ............................. 30ro
Isopropvlnirrai . . . . . . . . . . . . . . . 2{o

Blandingen ligger tæt op a: iabrikantens
angivelser, og det er nodvendigt med så

meget olie, såfremt moio:en skal r'ære til at
starte. De fleste startproblen:er med en Paw
skyldes for lavr indhold af olie.

Oliver: Æter .......-.................... 28Vo

Petroleum ....50V0
Olie ........... .................. 20v/o

Isopropylnitrar .. .... ... .. .. .. 2u/o

Oliver'en er normalt lettere at arbejde med
end Paw, hvorfor vi kan tillade os at bruge
mere petroleum, og da den har kugielejer,
kan vi også gå lidt ned i olieindhold.

Standardblanding:
En standardblanding til kuglelejemotorer

Æter ............................ 3990
Petroleum ....39a/o
Olie ........... .................. 200/o

Isopropllnitrat ............... 2Vo

Til sidst skal kun siges o:r r:æ;rd-srofiet. at
man skal lade r'ære ned a: c:-:e a-i: nu-:ge
mærkelige ring. \1ar :\;. :.:i:.. :i.:: :-.-. ::
fordi det er en diesel:ruri.rr. rr :.3:. :i ..::
bruge almindelig die:e.oi:< :..;: :: :.::. i.=.-.

bruge almindeli-e iolaiitso.ie. B:;_i tr::. :3:
er velalprovet - og undga Noilecie ieli.

Og så skal du ud i blen o*e bruge penge -du skal nemlig haie dig noget n1,t modelfl1.
veudstyr - nogle kaffefiltre med tragt (du
må gerne tage den fra kaffemaskinen - hvis
du ikke skal bruge den til kaffe igen!).

Det færdige brændstof skal - efter at
være blevet omhyggeligt blandet - hældes
gennem kaffefiltret, og så vil du også forstå
hvorfor.

Dernæst skal du sørge for, at din brænd-
stofdunk mv. er fuldstændig fri for snavs og
muligheden for, at der kan komme snavs ril.

Mange af de mororproblemer som er på
flyvepladsen, skyldes næsren us1'nligr snavs i
dysen, og er sandsynligvis også sklld i man-
ge havarier.

Start af motoren
Den første start kan være megei besrærlig,
men her gælder igen: Følg fabrikantens rad.

Husk, at motoren tænder på kompres-
sion, og så skal du naturligvis torne propel-
len med hele din fingerkraft - gerne ilørr en
gummitut, som beskytter mod odelagre
fingre.

De små motorer vil altid volde flere
besværligheder end de store, men der kan
klares.

Hrlsk' Såfremt motoren er rigtigt indstillet
og har brændstof, og du tørner propellen

rigtigt, ja, så skal den starre.
\ær forsigtig med at skrue for meget.
\år så motoren er blevel kørt ril, hvilker

gerne må ske på samme betingelser, som den
senere skal bruges under - dog altid med
mulighed for at standse den, såfremt den
skulle køre varm og med ekstra olie i brænd-
sroffet, så indstiller du den.

Du vil rimelig hurtigt lære at indstille
motoren, selvom der er to forskellige stille-
steder, nemlig dysenålen og kompressions-
sk ruen.

Når du så har indstillet motoren elter at
den er helt varm med så lidt kompression
som muligt, og den stadig kører på fulde
omdrejninger, så prøv at ryste motoren kraf-
tigt - som en høne, der basker sig i sand.
Taber motoren omdrejninger ved dette, så
giv den lidt mindre brændstof og prøv igen,
indtil den går upåvirket af rysteturene.

Så er du klar til at flyve.
Næste gang. du skal starte motoren. sa

husk 6n ting: Motoren har gået på indstillin-
gen og skal kunne gå igen på somme indstil-
ling!

Den største fejl, som alt for mange begår,
er, af, hvis motoren ikke vil starte efter de
første par omdrejninger på propellen, ja så

begynder man at skrue - det er en idiotfejl
af rong!

Tænk igen på bilen. Den stiller man da
ikke på både tidligt og silde, den skal højest
have lidt choker, når man starter.

Det samme geelder modelmotoren, den
skal højest have lidt ekstra brændstof ved at
,rkrue lidt op for nålen, eller ved at en finger
:o:a:: -nisugningen gor det ud lor choker.

tr:- :::::-nr:..: ::::i ic:::k: indslilling r il
--. -- --.-.i ; -.- . .'..,-t-_::... * -: :,.,:- - -. .:.. -: -: -.- - > -: :i\ -- -;i,

-:- :: -- ;: ::--:- -:. :.- : :a.-. :: _: : : :.;::1 . ::::. J _:

-- _._ ._ . : - -_:_.-;:=- --.-: _...*-: __-_-::.. - *-...-_.:...;. *_
J..s -.5:i.

En anden lille iing e:. a: s:arcs3: rr.rr'-.1r;r-

f.eks. pga. styrt eller andet, hvor motoren
bliver standset af en fysisk påvirkning af
propellen, og du straks vil flyve igen (du byg-

reer jo srærke modeller), så se efter, om der er
snavs i motoren. Derefter tørner du bare pro-
pellen uden at snapse eller andet, og så star-
ter motoren ogsa igen. sålremt du da lik fjer-
net snavse!.

Hvis du begynder at hælde brændstof ind
i motoren sker der det, at stemplet hurtigere
bliver koldere end cylinderen, da der jo er
meget mindre gods. Og derved mister du
også kompressionen, da stemplet treekker
sig mest sammen, og så skal du til at køle hele
motoren.

Startmotorer
Er sikkert opfundet i heldigt samarbejde
mellem djævelen selv og en smart hobby-
handler, som tænkte mere på salg end hobby.

Jeg har endnu aldrig brugt en startmotor,
men set på det mange gange - føj for noget
gylle fieg ved ikke, h zad man kalder det i det
østlige Danmark).

Startmotoren har flere fejl - for det før-
ste ser det ikke ud til, at man lærer sin motor
at kende, såfremt man er indehaver al en
sådan, og dermed mister man fuldstændigt
følingen med motoren. Dernæst risikerer
man at ødelægge noget i motoren, fordi
stemplet bliver blokeret al brændstof, eller
man presser så meget, at krumtapakslen bli-
ver presset tilbage i bagpladen. For slet ikke
at nævne de skadet som opstår, når motoren
bliver tørnet i helt tør tilstand.

Begræns brugen af startmotor til de enkel-
te højt1'dende motoret som skal op på et vist
omdreiningstal, for de kan selv. Og så natur-
i.gr;s:il oe ia modelt-lr'\ere! som ulykkeligvis
:: :l: :alltcacoede lil at kunne røre en fin-

--: 
.--, 

-,--lULU -^\ i--1r^:.

l->_ir- -*nt -4*-.
lt r'-'?v-=a*^
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- Han lceste lidt i Modelflyve Nyt, rdbte >lsopropylnitrot< ogfor afsted til apoteket
Og lige siden hor han.fløjet sadon der .....!
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Nyt B-program for Rc-kunstflyvningsmodeller
Her midt i kunstflyvningssæsonen er det
nok på høje tid at præsentere det nye B-pro-
gram, som for første gang blev brugt ved
Jysk Mesterskab i april måned.

Det nye program kan ses på den aftrykte
tegning, der er lavet med >arestifigurer(.
Signaturernes betydning er ingen hemmelig-
hed - de kan ses på symbolforklaringen.

Kniber det med at læse tegnin_een. sa hen-
vend dig til en erfaren kunstfll r'er eller klub-
bens kontaktmand. Er det ikke nok, er sty-
ringsgruppen altid villig ril at besvare
spørgsmåI. Men prov nu alligevel først at
gennemgå programmet med signaturforkla-
ringen, så skal du se, det går nok.

Skal du selv i gang med at træne, så få en
klubkammerat, din ven,/pige eller
mand/kone til at hjælpe med at læse pro-
grammet op, mens du flyver. Hvis det er
komplet umuligt at få hjælp til læsning og

efterfølgende kritik af manør'rerne, så må du
selv i gang med to-tre manøvrer ad gangen.

Efter 5-6 gennemfll'vninger al hvert
bundr manovrer. er det en god idd at lande og
bruge tid på både selvkritik af dine kunst-
greb og planlægning af det næste bundt
manø\'rer.

Der er selvfølgelig nogle manøvrer, som
altid volder problemer, og erfaringsmæssigt
drejer det sig om følgende:
Split S med to kvarte rul. Modellen trækkes

op i et stig på 45'. Halvt oppe rulles der
en halv omgang med en kort markering
ved 90" (højkant). Derefter fortsættes
der på ryggen på 45' linien lige så langt,
som før man begyndte rullet. Herefter
trækkes flyet rundt i et 5,/8 loop, hvor-
efter man ender med at flyve opret og
vandret i samme højde som man
begyndte at flyve manøvren.

Omvendt opsving. Man trækker modellen
op i et 45o stig. Trykker derefter model-
len ind i et 5/8 udvendigt loop og ender
med at flyve vandret på ryggen i samme
højde som man startede. Vingen skal
være vandret under hele manøvren, og
modellen må ikke trække skævt under
hverken stig eller loop.

Opsving. Her starter man med vandret ryg-
flyvning. Tiykker modellen op i et 45"
stig, hvorefter man trækker rundt i et

5,28 loop og ender i normal opret vand-
retflyvning.

Firkantloop. Det skal være kvadratisk, det
vil sige alle fire sider lige lange og radius
i hjørnerne lige store. Vingen skal hele

tiden være vandret, og modellen på
ikke trække skævt. Ejner Hjort

-r- 
- \t a( ".@ (',. lc i\---_' r..3 L -)--'- - - - - -,'

f,?\ r/.
V2) \ /*
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B-programmet til klasse F3A
I . To indvendige loops .... . 2 K
2. Halvt kubansk ottetal ... 1 K
3. To rul ..... 3 K
4. Halvt omvendt

kubanskottetal ........... 1 K
5. Dobbelt immelmann ..... 3 K
6. Split S med2/4 rul ....... I K
7. Kubansk ottetal ........... 3 K
8. Omvendt opsving ......... I K
9. To udvendige loops ...... 3 K

10. Opsving ..................... I K

I 1 . Langsomt rul . .. .. .. . .. .. .. .. .. 3 K
12. Omvendt opsving

medVz rul ...................... I K
13. Firkantet loop ................. 3 K
14. Stall turn ........................ 1 K
15. Firepunkts rul ................. 4 K
16. Immelmann .................... I K
17. Tre omgange spin ............. 2 K

Samlet K-værdi: 34K.

Max. motorstørrelse: 20 cm' fir-takt
l0 cm'to-takt

\{ar. udførelsestid: 8 min. incl. 3Yz minut til start af motor

\Iar. støj: 105 dB målt i I meters afstand.

De ør rige regler for B-programmet er de samme som i A-
programmet (altså FAI-programmet).

}-

-i

Signaturforklaring:

Start på en manøvre

Afslutning af en manovre

r\--rr j:\ \.-;n-

R1'gfl1 r ning

Rul (pilen buer mod halen modsat flyveretningen)

Halvrul

Flere rul efter hinanden

4-punkts rul

Stall turn

Tre omgange spin
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Mulighed for
skaladokumentation for
danske militærfly
Der er en del, der har den opfattelse, at dette
med at skaffe sig en god skaladokumenta-
tion er et glimrende middel til at skaffe sig
grå hår i hovedet. Det er sjovt at bygge ska-
lafly, men dokumentation .... Vorherre beva-
res! ! - Stop kære venner, det er helt forkert.

At skaffe sig den famøse dokumentation
er et skægt detektivarbejdeoggØr ens model
meget mere kær og levende; det er lige så

sandt, som det er skrevet mange gange.

Men hvor findes det? - Jamen prøv at slå
op i Modelflyve N1r, her har der stået mange
artikler om emnet. Og med mange henvis-
ninger til steder, hr,or disse ring kan l-indes -det er bare at gøre der.

For de, der kan lide gamle, og lor den saes
skyld også nye, danske militærfl1, er der en
mulighed, som ikke før har været omrah,
selvom der er flere, der har benyttet sig af
denne mulighed i tidens løb.

På Flyverkommendoen i Vedbæk befin-
der Flyvevåbenets Flyhistoriske samling sig
under ledelse al overassistent lænnart Ege.
Selv var han modelbygger under krigen,
hvor han var med i Odense Model-Flyveklub
fra starten, og her vandt han en vandrepokal
lor skalamodeller, der var udsat af den kend-
te Bent Rom. - Efter krigen blev flyvning
Lennart Ege's profession, men flyhistorie
interesserede ham levende. Efterhånden blev
flyvevåbnets flyhistoriske samlinger bygget
op under Eges ledelse og råder nu or,er et utal
af fotos tilbage fra Klør'ermarkens rid og helt
frem til nutiden, hvor nerop Starfigherfll.ene
er blevet udfaset, altså blever hisrorie.

At det er pragtfulde billeder. r'iser der r i
bringer her, netop af en Starfighter. Forudea
fotos har man i samlingen fl.vvejournaler.
opmålingstegninger og meget ander, ring der
er dejlige under bygning og til dokumenra-
tion af skalamodeller.

Fornylig har jeg selv besøgt lænnart Ege
og her fik jeg dejlige billeder af Gipsy Morh,
hvoraf der i Modelflyve Nyt nr. l,/86 blev
bragt tegning til en god model. Med en ung
interesseret er jeg for tiden ved at bygge den-
ne >Fløjte-Marie<, og loruden fotos fik jeg
kopi af en engelsk artikel om flyet og en teg-

ning om opspænding af flyet.
Lænnart Ege har fornylig bekræftet, at

han gerne stille sine muligheder til rådighed
ior skalainteresserede modelbyggere, så

benyt jer af chancen. Her findes en guldgru-
be af dokumentationsmateriale for danske
militærfly fra de ældste til de yngste.

Hvis du vil benytte dig af Flyvevåbnets
Historiske Samling er det en betingelse, at du
indsender en beskrivelse af såvel dit projekt
som af hvilket materiale du savner, da man
selvfølgelig hverken har tid (fritidsarbejde)
eller råd til blot at sende dokumentations-
materiale på må og få.

Forespørgsler skal i givet fald sendes til:
Overassistent Iænnart Ege
Inspektøren for Flyvevåbnets
Historiske Samling
Postbor 202
1950 \'edbæk

Og vi må selvfolgelig ikke misbruge chancen
til blor at få nogle t-lo:re billeder ril opslags-
tavlen. Bennv Juhlin

Der er afholdt
skaladommerseminar
For de aktive dommere i skala-gruppen bli-
ver der hvert år i slutningen af april afholdt
et skaladommerseminar, Det er nu en tradi-
tion, der er otte år gammel. Måske er denne
tradition grunden til, at vore dommere i
skandinavisk målestok bliver anset for at
være særdeles gode. Det bliver de nemlig.

I år blev dette seminar afholdt i seek-
end'en d. 26.-27 . april, og måske vil det inter-
essere nogle skalalolk, hvad der egentlig sker
på sådan et seminar.

Sredei. hvor dei alholdes. er lidr interes-
sani- Dansk F11'hisio:isk Fo:ening har nem-
l:g stiile: de:es klublokale på Østerbro Kaser-
ne: Kotennavn gratis ril radighed lor os. Og
ne:op her på Østerbro Kaserne er opmagasi-
nere: en mængde gamle, historiske fly til
brug tor et kommende museum. Her er også
r'ærksied, hvor man restaurerer og reparerer
gamle fl)'og flyeffekter. Så i pauserne har
dommerne noget at kigge på!

Om lørdagen er alle samlet for - traditio-
nen tro - at diskutere regelspørgsmål såsom
nye direktiver fra CIAM-mødet i Paris, tolk-
ningsproblemer i de statiske regler samt i det

hele taget alle spørgsmåI, der vedrører
bedømmelser og dommere. - Det skete også
i år, hvor bl.a. >Dan-skala<- og >Jumbo-ska-
la<-reglerne blev behandlet. F.eks. var der
kommet forslag fra et medlem om lidt udvi-
delse al flyveprogrammet i >Dan-skala<.
Det blev grundigt behandlet og vedtaget.
>Jumbo-skala<-klassen har været lidt svæ-
vende i sit tilhørsforhold, men blev nu knyt-
tet nærmere til de normale F4C regler.

Men lørdagen er ikke kun teori. Tie med-
lemmer fra >Den røde Baron( havde stillet
tre skalafly til rådighed, og dem skulle dom-
merne bedømme-træne på. Dette er også en
tradition, som er væsentlig. Herigennem bli-
ver dommerne trænet op til en fælles hold-
ning til pointgivningen, som gerne skulle
give en så retfærdig bedømmelse til resultat
som muligt. Altsammen til glæde for de
mediemmer, der møder op til vore skala-
stæ\'ner.

Søndagen siår i fl1'r'ningens tegn. Her er
hele dommerholdet inviteret ud på Køben-
havns Fjernstyrings Klubs flyveplads, og i år
var der to piloter, der havde stillet sig selv og
deres fly til rådighed for seminaret. Her
bedømmer dommerne individuelt (ved stæv-
ner er det fællesbedømmelse), og efter hver
flyvning samles man, og hver enkelt dom-
mers bedømmelse bliver diskuteret af alle.
Det er meget lærerigt og bliver helt givet til
glæde for alle stævnedeltagere i vore skala-
klasser. Efter to intensive dage skilles dom-
merne igen.

Der var deltagere fra hele landet, og det
var et godt seminar. Benny Juhlin

, Husk Skolo-DM!
i vi hur et sodt os dvetiet dommerhold. Det

I erjo også en forudsætning for at deltagerne

I i vore stævner kan føle sig sikre på at få en

I god, reel og retfærdig behandling. Det skul-

I le I udnytte i år. Meld jer til DM-skala, som

I bliver afholdt i Borup på Sjælland. Sjovt er

I det at placere sig i toppen, men det er derjo

I kun tre, der kan. Til gengæld er det virkelig

I dejligt bare at være med og deltage med sin

I skalamodel. Der er tre klasser, >Dan-

I skala<, >Jumbo-skala< og F4C-klassen

| (den internationale skalaklasse). Vælg hvad

I der passer dig bedst. Det foregår i week-

I end'en d. 23.-24. august. Du kan se istævne-

I kalenderen bag i bladet. bj
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Prøvebygning af Aeronca fra Modelhob
Modelflyve Nyt prøvebygger den linestyrede Aeronca-semiskalamodel

Det spanske firma Modelhob er nyt på
det danske marked, så det var med stor
spænding, at Modelflyve Nyt modtog
et byggesæt fra Leif O. Mortensen
Hobby til prøvebygning. Bygningen
blev foretaget af Tom Pedersen, mens
Benny Furbo har stået for skrivningen.

Det første indtryk, som man får af bygge-
sættet af Aeronca er faktisk, at det ikke kan
være et byggesæt til linesty'ret modelflyvning
for højvingede linestyringsmodeller er ret
sjældne, men til gengæld udlylder bygge-
sættet nok et tomrum på det danske marked.
Modellen ser virkelig flot ud og passer slet
ikke sammen med prisen, som står uden på
kassen. Det vil laktisk være svært at lave
modellen til samme pris, såfremt man skal
ud og købe alle balsapladerne mv. i normal
størrelse.

Kassens indhold
Byggesættet indeholder alle nødvendige dele
med undtagelse al lim, dope og maling, hvil-
ket i sig selv er ret usædvanligt, da disse små-
dele ofte er ljernet fra byggesættene for at
sætte prisen ned.

Tiækvaliteten synes at være rimelig god,
og det ser også ud til at være sorteret til
modellens bedste, og delene var halvt
udstansede.

Der er som hovedregel to ting galt med
sådanne udstansede dele, og det gælder for
904/o af byggesættene til modelflyvning,
hvad enten de er til den ene eller anden iorm.
Den ene ting er, at der altid vil være nogle
grimme kanter, og den anden ting er næsten
den værste for de enkelte dele er som regel
stanset ud, så årene i træet sidder helt ånds-
svagt, hvilket gør, at mange dele går i stykker
ved udskæringen. Dette bliver igen gjort for
at billiggøre byggesættet.

Forarbejdningen i dette byggesæt var dog
langt over standard, men kunne dog blive
bedre.

Tbm Pedersen med den prøvebyggede model.
Alle fotos: Benny Furbo.

Byggevejledning
En god byggevejledning savner man desveer-
re i dette byggesæt, da der slet ikke står noget
om dette i sættet, men til gengæld er der en
meget fin tegning med over modellen. Det
kræver nok lidt øvelse at planlægge bygnin-
gen ud fra en tegning, så det er sikkert ikke
modellen for den helt uøvede, som må sidde
alene med byggeriet. Til gengæld er tegnin-
gen så udtømmende, at med lidt hjælp skulle
det ikke være noget problem med den mang-
lende vejledning i b1'gningen.

Er den manglende b1'ggerejledning et
minus, så er det i hvert fald et plus lor
instruktionen, at der på tegningen er vist,
hvordan styretøjet virker, ligesom der er teg-
ninger af, hvordan de første flyvninger bør

forsøges.
En ting er der dog ikke gjort opmærksom

på, og det er, at modellen samlet efter >kas-

sen< ikke kan klare rygflyvning eller udven-
dige loop. Dette skyldes for det første, at pro-
filet ikke som normalt ved linestyrede
modeller er symmetrisk, men har en flad
underside. Den anden ting er, at den medføl-
gende tank er udformet sådan, at motoren
vil gå i stå, såfremt disse manøvrer bliver for-
søgt.

Bygning af modellen
Det første, som blev samlet, var vingen, som
var let og hurtigt bygget pga. det fladbunde-
de profil. Vingen er uhyre solidt opbygget
med fire hovedlister, hvoraf de to er fyr, og
med den hårde forkant er billedet fuldendt.
Vingen var bygget på 6n aften, og så stod
turen ril kroppen, som viste sig at give lidt
problemer i starten.

Der var in-een lige stykker på kroppen,
som kunne bruges mod byggebrædtet, så det
var nødvendigt at lave en simpel jig i form af
nogle klodser, så bygningen af kroppen kun-
ne starte rigtigt. Når man således har fået
rigtigt begyndt på kroppen, er det kun et
spørgsmål om, hvor hurtigt limen vil tørre.

Til starten af kroppen må lige anføres, at
det igen som nævnt kræver lidt øvelse at få
startet, så igen: Er man ny i faget, så skal
man have hjælp.

Med den rigtige start var det heller ikke
noget problem at få limet vingen op på to af
kropsspanterne.

Til beklædning af modellen er der i bygge-
sættet papir, som under prøvebygningen
ikke blev brugt - ikke fordi det er dårligt,
men pga. byggerens skræk lor papir. Han
påstår nemlig at have en evne til at få vredet
selv den stærkeste vinge til propelform med
papir og dope, så i dette tilfælde blev der
brugt Solartex.

Under bygningen blev der lavet nogle
enkelte tilføjelser, hvoraf langt den væsent-
ligste var, at der omkring vingens fastgørelse
til kroppen og ved lineudføringsholderen
blev anbragt noget tyndt balsa til at holde
beklædningen. En enkelt detalje, som under
beklædningen sparer mange ærgelser, og
isaer ved senere reparationer af modellen.

Bruges en motor med potte kan der godt
være lidt problemer med at finde plads til
potten, men til gengæld er der så rigelig med
træ, at der er fin fin plads til at undersænke
potten, hvilket jo er lettere end at begynde at
lave forlængere mv.

Billedet viser Aeronca'en i nogenlunde
træfærdig tilstand. Bemærk den meget traditio-
nelle opbygning, der må gøre modellen velegnet
t il f.eks. kursusmodel.

r,*afF *i
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Prøveflyvning
Da modellen jo skulle prør'efl1 r es under alle
forhold, blev tanken skiftet ud med en anden
konstruktion, da det ellers ikke rille r'ære

muligt at prøve r1'gt11'r ning.
En anden ting, der voldie lidr bekl.mring

var placeringen al holderen :ii lineudtørin-
gen, da modellen tilsy.neladende rille ligge
forkert i luften. Det er let ar atprore på tøl-
gende måde: Hold modellen i linerne. så den
hænger ned foran dig. Såfremt udførings-
holderen er korrekt placeret, skal vingens
overside hænge lodret, men det betyder ikke
at kroppen skal hænge vandret, for den skal
nemlig helst hænge lidt nedad med motoren
ior at opnå udadtræk.

Denne prøve skal først laves, når modellen
er helt færdig, da placeringen af udførings-
wireholderen helt afhænger af modellens
vægtfordeling. Vi vil dog tilråde, at man
laver denne Iille ændring, da modellen ellers
kan få en tendens til at ga på slappe liner,
især i blæsende vej:.

Under proreil) \ nirg j:r \ r: -3: :.ræs:en

helt stille vejr. så der r:.: -:_:::-::..r.:::::
med linetrækker. selr om nc;e..:--. .: :-.:i;::
i luften, dvs. at 1'deniple: -i:-l-::; -:: -:--
dertippen i randre: :lr'.:-:_i. :.r -.i.:: .i.: -:::.
ovennævnte.

Hjulene ra: io::r.:::-.:: :;: r-lt3 Slir-
tes fra græs. så modellen na::e håndsianes.
så alt efter din græspiæne kan det r'ære nød-
vendigt med srørre hjul.

Ellers floj modellen uhyre stØt og stabilt så

at sige lige fra byggebrædtet, og den havde
ingen nykker.

Problemet kom først, da der blev forsøgt
at flyve rygflyvning, hvor modellen kun lige
kunne holde sig i vandret flyvning ved fuldt
rorudslag.

Hvordan denne situation blev reddet, kan
man snakke med Tom om, men han siger, at
modellen er let at reparere.

Konklusion
Modellen er uden tvivl meger flor og kan helt
sikkert give mange en stor glæde r ed at iigne
en rigtig flyver, og den vil som sådan også
give en masse flyveglæde fra sig, såfremt
man ønsker en flot model, der så har en r is
begrænsning i flyveegenskaberne og dermed
muligheden for manøvrer. Begrænsningen
ligger såvidt umiddelbart kan skonnes ude-
lukkende i profilet med den flade underside.

Modellen vil helt sikkert have sin helr srore
styrke blandt modelflyverens første model-
ler, da de fleste på dette tidspunkt ikke er så

interesserede i akrobatiske flyveopvisninger
fra egen hånd. Dette sammenholdt med pri-

Her er den Jcerdige Modelhob-rnodel e.fter
rnaling og beklædning.

sen vil sikkert give modellen en vis populari-
tet på f.eks. ungdomsskolehold.

For lige at slå det helt fast, kan modellen
fint flyve vandret, wing-over og indvendige
loops, men udvendige loops og rygflyvning
vil helt sikkert ende i kaos.

Velkommen på markedet til denne lidt
urraditionelle model, som helt sikkert udfyl-
der et hul, som mange har ønsket dækket.

Modellens data er: Spændvidde 960 mm,
længde 600 mm, og den skal have en 2,5 cm3

motor. I

Undgå 6ngan gs-m o t o re r:
Brug rigtig olie
tit OS motorer
Under denne overskrift advarede jeg i
Modelflyve Nyt nr. 6/85 mod lorkert teknik
og forkert olieblanding i forbindelse med til-
kørsel af OS FP motorer.

Er skaden alligevel sket, viser den sig ofte
ved at propellen kun med besvær kan drejes
rundt, samtidig med at der kommer nogle
knirkende lyde fra motoren, hvorimod der
ikke er noget galt, når gløderøret skrues af,
og motoren drejes rundt uden kompressions-
belastning.

Har din FP-motor disse symptomer, står
::: s::i.rrli_irrs lil al redCe. tor t'ejlen lig-
:;: -f-1.:. :-... ...i.. :r.---: ----. - -'.-:-J;:\å'-_
:::. :-::- - r.:-:-:::: ->::.

!------a- -- ':.. ---:--:-.-...: -= l--1. .-.
:. L:- : ::::. : i :'' : i. -- :-_: r -- =. 

:.-._: : 
= 

:. :: 
= 

: : -- -

:3: :13.: rfl- .Jl lilaiili. :3: ::: 3: .- 31.:N
ræret dårlig smoriig ai Lrumiapak.lens
bronzeleje, og en del af bronzen er så slidt al
og er brændt over på akslen, hvor den popu-
lært sagt nu sidder og snapper efter søster-
metallet i lejet.

Løsningen for dig er i sådanne tilfælde at
udtage krumtapakslen og forsigtigt ljerne
den fastbrændte bronze med olie og ståluld.

Når alle bronzespor er væk, rengøres aks-
len omhyggeligt for sliberester mv., hvorefter
motoren igen kan samles med rigelig olie og
tilkørslen fortsættes, men denne gang vel og
mærke efter den rigtige FP-metode.

Som englænderne siger i FP-forbindelse:
>En lang indkørsel er lig med en lang udkør-
sel< - og det er faktisk sagen i en nøddeskal.

Ipi

Nyhed:

tlRAGtluER
Nyudviklet polyesterf ilm med
fremragende egenskaber. En
patenteret f remsti I I i n gstekni k
sikrer en hidtil ukendt styrke
mellem farve- og folielag.
Lille gasudvikling mindsker risiko
for bobler. Hertil kommer en
meget kraftig krympeevne.

Føres i farverne: transparent,
hvid, rød, gul, grøn, blå,
mørkeblå, sort, crom-rød og
oran ge-f lou rescerende.

Rullebredde 620 mm.

lntroduktionspris: kr. 25,- pr. m
for alle farver undtagen crom-rød
og orange-f lourescerende, der
koster kr. 30,- pr. m.

Når vort lager af Solarfilm er
solgt, vil vi kun føre dette nye
spændende produkt!

AVIONIC har øie for det nye!

Masts Aitsctew
Propeller
Dette meget efterspurgte
mærke har udvidet serien med
størrelser specielt for 4taktere:
9x4 .............................. kr. 25,-
9x6 ..............................kr. 25,-
10x6 ............................ kr. 30,-
1.', x7'z ..... kr. 35,-
'.2x6 .. ....................... kr. 50,-
l3x6 ......kr. 60,-
13 x 6 ,........................... kr. 80,-
16 x 6 ......... kr. 110,-

Dynathrust liber

GombFtilhud
EPOXY-PAKKE: 0,28 kg epoxy, 1

mz 25 g glasvæv, 1 m2 79 g
glasvæv, 1 pose mikro-balloner,
1 rl. kulbånd kr. 150,-

LIM-PAKKE: 200 g 5-mln. epoxy,
10 g cyano, 180 g White-Bond,
30 g Stabilit Expres, 1 lsarplast,
1 UHU Hart ................ kr. 150,-

VÆRKTøJS-PAKKE: MM
Foliejern, High Tech prop-afb.,
listeskærer, balsahøvl . kr. 290,-

STARTPAKKE: Rossi starter,
Kavan positive lock, X-nøgle,2
Kavan gløderØr ........... kr. 400,-

Avionic g 06 ll 56 44
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Gudenå Open d. 6. april
På konkurrencerapport-blankettcn har konku:-
renceleder Erik Dahl Christensen skrerel lllg;rCe
udvalg under vejrtbrhold: ,'Stillc- - i;'ri\io:m -
blæst - rcgn - sol - rC!tl -.t]i,.. O,r;ng:n ri:r-
ligere korttnrert t rrL'r. hort -L': I r., :J- -:::r: i: n!:

l. Kjtld Srrrcrt.cn. B\1C
Orla Abildgrcn ........
Peicr Juul Chrir:en:en
Karsien Krtr9h .........
Pelcr \likLclren .......

-i.199 n:.
1.?96 pt.

{.270 pt.

+.0-18 pl.
.1.037 pt.
.1.036 pt.Poul \lad:cn Alle fire deltagere fra SM i kunstflyvning. Fra venstre: Finn Lerager, Claus Hansen, Erik Nymark og

forresl til højre Svend Plougstrup

L Pcirl Juu)tl l-itLtc:::r.
L lbrbcn Kr.,Jh .........
L Xariien Kro:h I:;..::

Leil \likkclscn ............ 3.732 pl

lvlortcn Juul Christensen ...................... 3.647 pl

9. Nicls Ejner Rasmussen . 3.600 pt

10. Jolrrr Rrrnru.rcn ................................ 3.554 pl

11. Hans L. D. Christensen . 3.0-1$ p1

12. Petcr l:rank ................ 1.,1.1,1 pt

Filskov Cup, d. 4. juni

derslev, Svend Hjermitslev, Skagen Mfk. og Jens

Olsen, AMC, bare for at neevne en del af alle de
piloter, der gav opvisning.

Der var også mange forskellige flytyper med,
lige fra tredækkere, dobbeltdækkere og dc mere
almindelige >cnkcltdlckkere,<. til hclikont;r.'.
Blandr enkcild&:kkcilrc ra: moielllr ::!a ir;-iJi
i.:l: .'j..: :J..:.i'-:::-:-:. ::-:..:; -:,:i.,' ; -:
\1::.,-: Ii ::--*-:.::- 1.. .. :--. .,.-.. -:.: -.:

dagen var der jo festen lørdag aften; en lækker
grillfest med masser al både radt og tort, hvilket
vist langt de fleste af de 27 testdeltagere benyttede

sig af - et faklunr man ogsa kunne aflæse af akti-
vitet:nirc'liutr ri.a:i3 nlorgen - der var nogle, der
iLrr.i \:::::ai; i:gcn rcd ll.-10-tiden.

\1;:'. r;, ::i r 3r ii-ee sa lækkert om søndagen som

-:: \i: .];i iorciagen. sa lblk \ågnede og gennem-

:.-::: ioni,urrencerne.
Hen :iC.r pa eftermiddagen begyndte folk lige

.: .:ille ar .ir e hjemad, sa stævnet var afsluttet ved

.:.':\ ne \ ar det, og jeg håber vi ser man-
; .\\1C o_gra til næste år.

Jan Toft, AMC

SM i kunstflyvning d.3l/5,
Tulstrup, Sjælland
Den 31. maj afholdt vi på NFKs llyveplads i Tirl-
strup årets SM i kunstflyvning.

Deltagerantallet på kun 4 mand fordelt på klas-
se A, B og jumbo er ikke det største i nyere tid, men
der er tegn i sol og måne på, at flere nye piloter i B-
klassen vil dukke op i den kommende sæson.

Vejret var laktisk helt ideelt til konkurrencer af
denne art, nemlig let til frisk vind og tørvejr med
en del sol.

Uheld blev vi (uheldigvis) ikke forskånet for. Da
Claus Hansen i anden runde skulle udføre to
udvendige loop, fik han radiosvigt, og modellen
knustes totalt imod jorden.

Som det kan ses af resultaterne, var underlegne-
de laktisk den eneste, der blev nummer to, men da
SM i de enkelte klasser vindes af bedst placerede

sjællænder, fik jeg altså også en pokal med hjem.
Svend Plougstrup har bygget en ny model i de

mørke vintertimer. Det er en modificeret Curare-
krop med Mustfire-vinge, almindelig l0 cm'
motor med ekstra dæmper, gummiophæng mv.

Denne model fløj overbevisende godt (eller var det
piloten), og støjniveauet var meget lavt.

Erik Nymark fløj med sin Zlin stormodel nogle
meget flotte runder. Det er synd, at der ikke er
større tilslutning til jumbo-kunstf-11r'ning, så tag
dette som et spark.

Claus Hansen havde to modeller med, en Dalo-
tel 2000, som han brugt til konkurrencen, indtil
den som før ontalt bler odelagt. Den anden
model var cn hclt nl t1sk konstruktion med glasfi-
berkrop o-u rkumr inger. Jeg håber, vi kan få Claus

til at tonre llc lidt nærmere om denne meget flotte
modei i et kommende nummer af Modelflyve Nyt.

Jeg -s911 fl.j, med en lånt Cosmo 3, da min egen

\lagic 60 ikke kan flyve uden haleparti, og jeg er

.,i:::: ::::-:::a: 
": 

.-\1,-':.,:.
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b.i,lonj:.g: o1: le \leni-tlrrnin:j pr )t.€\net. tor:lc
dag, og her placeredes deltagerne som folger i bal-
lon: l. Svend Hjermitslev, 2. Per Mikkelsen og 3.

Ole Christensen. Og i le Mans-flyvning: L Elo
Winther, AMC, 2. Svend Hjermitslev og 3. Ole
Christensen. Her var præmierne en flot OS T:shirt
samt OS-taske sponsorct af Axel Mortensen, Sil-
ver Star Models, samt et komplet Graupner
>skrivebordssæt< lra Ib Andersen Hobby.

Om søndagen skulle man deltage både i en bal-
lonjagt og le )!lans-flyvning fbr at få del i de fine
præmie1 der lar sponsoret af lb Andersen Hobby,,

Silver Star N{odels, High Tech Hobbt', Hobby
House og ANIC.

Placeringerne blev l. Srend Hjermitslev, 2. Per

i\likkelsen, 3. Jens Olsen, 4. Ole Christensen, 5.

John Reuter og 6. Oie lV1adsen.

Nten mellem konkurrencen om lørdagen og søn-

Et par u.f de.llotre sror-tttodeller fru AMC's Hobbyflyertrcef. Foto: Arild Larsen

::--t::
l. ::
8 r! ::.
603 p:.

5?l pt.
.1.10 pt.

383 pt.

AMC Hobbyflyvertræf , Lystrup
d. 31. maj og 1. juni
Lørdagen, der var stævnets første dag, oprandt
med det smukkest tænkelige vejr; lint solskin med
en ganske let dis og svag vind.

Og det var åbenbart det, der skulle til for at få
folk ud af hullerne, for der var mødt 45 fbrskellige
fly, men knapt så mange piloter, idet nogle havde
mere end et f'ly med.

Der bler r ist masser af -eod opvisningsfll,vning
af Ole Jor,gen-scn. \'iborg, Per Ntikkelsen, Brøn-
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Orla Abildgren kaster Poul tr[adsens Starbird. Begge cl'herrer kontnter.fra Esbjerg-klubben

holdeligr spændende, om man når at komme med
på løftet, eller om man starter lige op i de efterføl-
gende kolde nedvinde.

Hvad angår termik på Avnø kan alle, der hidtil
har deltaget i Sydsjællands Radioflyveklubs svæ-

veflyvekonkurrencer medgive, at opvinde ikke er
det, der forekommer mest af. Dette blev dog dra-
get kraftigt i tvivl i årets konkurrence. Det var
meget overraskende - ikke mindst for os lokale -
så meget termik der forekom søndag d. l. juni.
Allerede fra konkurrencens star! var det lidt løft at

finde rundt om på pladsen. Disse små bobler blev
ved næsten lige til konkurrencen var slut, så også

de lange ture fik næsten luld tid. Det er stadig lidt
af en gåde, hvorfor der netop denne dag var så

nrcget termik. I skrivende stund har der ikke ræret
:ro_ret. tlcr lignede. sa hr is det r ar en af deltagernc,

ikke så hurtig til at lime.
Til slut vil jeg opfordre alle, der har lyst til at

flyve kunstflyvning, men ikke rigtig magter det
endnu, til at kontakte styringsgruppen og få at

vide, hvem der evt. kan hjælpe dig i gang.
Finn Lerttzer

Klasse B: l. Claus Hansen ..............,.......... l6l::.
Klasse J: l. Erik Nymark ... -::r ::.
Klasse A: l. Svend Plougstrup .................. . -:',::

2. Finn Lrrager .. ij- ::.

JM i F3B højstart d.1/6-86
D. l/6 forsøgte ri igen eirer 3n -:.-.::::r: ;.ga.
dårligt vejr at afholde J\1.

Denne gang var rejret _eodi. iun ::. no jel:11rer
ville tillade sig ai klage. da d:: r;r:rag r:nd ira
skiftende retninger, og Cer:o;-oi:r ie::r del pro-
blemer med opstilling ai banen.

Men vi kom igang og cier rler ::Jje:.Dænr og
stabilt hele dagen med kun e: airorrig: uheld. da
Torben Krogh lra Sønderborg lald: ned med sin
næsten nye model. \Ien pa trod: a: 'iore skader
lykkedes det ham at lappe den samnen igen. sa

den var klar i næste runde.
Skiftende vejrforhold gav mange problemer

med de 6 minutter i termikrunden. Den hurtigste
speedtid var p422,9 sek. fløjet af Karsten K. Jep-
pesen, som også vandt tre af de fire speedrunder
og til sidst endte som Jysk Mester.

Peter Juul Christensen

l. Karsten K. Jeppesen .....6.422 pt.
2. Peter \likkelscn ................................. 6.355 pt.
3. Orla Abildgren ............ 6.190 pt.
.1. Peter Bo.e ................. 6.176 pt.
5. Niels-J. Ra.nlu!:en ....... 6.146 pt.

6. Poul \lad:cn ...........-..6.043 pt.
7. Keld Sorcr.;r ... .... :.996 pl.
8. \lorren Juul C:-::.:;:r::: .. . . 5.9;\ i:.
9. Jan Abel ....... '..-::

10. Torben Raimu:!:i
ll. John \\'. Rasmu::c;
12. Leif \likkelsen ....-

2-meter konkurrence,
d. 1. juni på Avnø
Søndag d. l. juni aftroldt Sydsjællands Radiofly-
ieklub 2-meter konkurrence på Avnø.

Konkurrencen blev alholdt for tredie gang, og
som sædvanlig var stemningen i top lige fra begyn-
delsen. For mit eget vedkommende er 2-meter kon-
kurrencen på Avnø noget jeg ser frem til hvert år.

Alene det, at man kan samle l2 modelflyvere, der
af hele hjertet går ind for denne form for >hobby-
konkurrencesvævning<, synes jeg er dejligt. Alle
er i aktivitet n;esten hele konkurrencen igennem,
der skal hentes tove, tages tid, måles landinger, og
ikkc nindrt flvres. \1an har n:esten ikke tid til at

19. Bjarne Sørensen
20. Hans Hansen ............ .. -1.lll::
21. Jesper Jensen ............ . -1.6j- ::

Preben Nørholm var medforførste gang i lang t id
oB står her koncentreret om at stlre sin Lotus.
Tbrben Rasmussen er tidtoger.

:-1a-: r:: _i..::1ii:11\- De der uncicr briclingen rar

"::a.: a: !lr r e i:c runder. b} itede dc- to hold gum-
niior halr rej: i l. runde.

Fllrnin_eerne forlob uden den store dramatik.

+i /Ær
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Det eneste styrt stod Stig Klausen for. Hans mod-
tager akku løb tør for strøm i sidste runde, hvoref-
ter modellen lavede spiraldyk mod vandet. Hel-
digvis landede den på stranden uskadt, så efter at
en ny akku var blevet installeret, kunne han fuld-
føre tredie runde.

Til sidst vil jeg på Sydsjællands Radioflyve-
klubs vegne sige alle, der deltog, tak for et godt
stævne - vi håber, I kommer igen i 1987. En sær-
lig tak til pointsammentæller Marianne, der på
usædvanlig god måde sørgede for, at point blev
talt sammen og ført på tavlen, samtidig med ar
hun med små muntre kommentarer også sor-eede

for den moralske opbakning, hvis man har de kr.a-
jet sig i en flyvning. Kim Hansen

l. Ivan Lassen (Blue Phoenir) ................... 5.845 pt.
2. Henrik Andersen (Birdie) ..................... 5.684 pt.
3. Kim Hansen (selvk.) ............................ 5.648 pt.
4. Børge Hansen (Blue Phoeni)i) ................ 5.426 pt.
5. Kaj Andersen (Blue Phoenix) ................5.262pt.
6. Ren6 Madsen (selvk.) ........................... 4.?61 pt.
7. Stig Klausen (Blue Phoenix) 4.687 pt.
8. John Olsen (selvk.) ............ 4.533 pt.
9. John Justesen (Metric) .......... 4.305 pt.

10. Jørgen Meier (selvk.) .... 3.823 pt.
ll. Jørgen Tønnesen (selvk.) ....................... 3.810 pt.
12. Peter Selmer (selvk.) ............................ 3.003 pt.

Rødspætte Cup, d. 15/61986
>Nu står vi igen her i Frederikshavn og kan ikke
flyve på grund afvejret.< Sådan lød det flere gange
i løbet af formiddagen fra flere af deltagerne. Der
hang nemlig tåge over pladsen, og vi mårre venre ril
kl. 12, før vi kunne stane. \Ien ak. r inden menre.
at vi skulle prø\,e at starte forskellige s:eder på
pladsen, så vi fl1'ttede spil for hrer runde. \'i :'ioj
tre runder og var færdige kl. 19. Her kunne r i :e iil-
bage på masser af god fl1'r'ning og kun mindre ska-
der, der kunne udbedres med der samme.

Orla Abildgren sagde førsr på dagen, ar man
snart lige så godt kan trække lod om pokalerne
pga. den lille pointsforskel, der er i konkurrencer-
nes slutresultater. Det siger lidt om den knivskarpe
konkurrencg der er, og dette stævne var bestemt
ingen undtagelse.

Se bort fra den tradition, der er ved at blive med
hensyn til vejret ved Rødspætte Cup og mød op
igen næste år med lige så godt humør som i år.

Jan Abel, FMK

l. Karsten Jeppesen, BMC .............. ......... 4.462 pt.
2. Peter Mikkelsen, BMC ............ 4.346pt.
3. Kjeld Sørensen, BMC .......................... 4.334 pt.
4. Orla Abildgren, Esbjerg ....................... 4.244 pt.
5. Niels Ejnar Rasmussen, BMC ............... 4.044 pt,
6. Poul Madsen, Esbjerg .......................... 4.020 pt.
7. John Rasmussen, BMC ........................ 3.999 pt.
8. Jan Abel, FMK .................................. 3.988 pt.
9. tæif l!{ikkelsen, BMC .......................... 3.872 pr.

10. Morten Juul Christensen, BMC ............. 3.843 pt.
ll. Hans Hansen, FMK .............. ..............3.126 pt.
12. Anders Dahl Chrisrensen, FMK ............. 3.232 pr.
13. Jørgen A. Simonsen, FN{K ................... 3.052 pr.
14. Hans L. D. Chrisrensen, Cudenå ........... .2.743 pt.
I 5. læif Vestergård, F\t K ............. ............. 2.412 pt.
16. John Nielsen, FIlK ............................. 1.769 pr.

SMSK's 2-meter & Open,
d. 15. juni
I fantastisk flot sommervejr med masser af sol og
svag vind afviklede SMSK sin 2-meter og Open
klasse med desværre kun I I deltagere, der fordelte
sig med 8 i 2-meter klassen og 3 i Open klassen.

Tiods kun tre deltagere i Open var resultatet ikke
mindre bemærkelsesværdigt, idet vinderen, Jør-
gen Bjørn, opnåede 6.539 points af et max. på
6.750, et flot resultat.

I 2-meter klassen viste Ivan Lassen, at en Blue
Phoenix kan flyve speed som de skrappeste F3B
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Kurt Jensen kasler Ulrich Reichmanns Rasant ved en start under Junior Stunt-stævnet i Holsted.
Kurt vandt iøvrigt. Ejner Hjort har fotograferet.

modeller. Men så blev den også hjulpet af gummi-
tovet og havde glemt at tage vinger på.

Trods mange flyvninger - vi nåede tre runder

- blev der også tid til en hyggelig snak. Vi håber
at se alle igen og gerne flere. den 2.1. augusi.

Joiir Jtsicsen

2-meter Llri*n:
: h:- å::::*:.3-':-: ..
l. H:::. i \: J::s:. S i:. :-.:::
-:, Jc::. Orie:. S\lSK .-.....-..............-.....-.. 5.03S pl.
-1, Bcrrge Hansen. Borup ............ -... -.......... .1.3 l0 pr.

-i. lran l:ssen. Borup ............................... 4.1 l4 pr.
6. Jørgen Meier, S|SK ......4.080 pt.
7. Kim Hansen, Borup .............................. 3.811 pt.
8. John Justesen, SMSK ........................... 3.088 pr.

Open klassen:
l. Jørgen Bjørn, Comet .....6.539 pt.
2. Ren6 Hansen, NFK ...,........................... 5.715 pt,
3. Jørgen Tønnesen, NFK .......................... 4.156 pt.

Junior Stunt, Arrow d.22/6
Den22. juni havde man indkaldt til stort Junior
Stunt-stævne. Desværre kom der ikke så mange,
som vi havde håbet. Der kom kun fire, men det var

kun fordi alle tøsedrengene var blevet hjemme.
Det er jo godt nok. for så er det så meget nemmere
ar rinde. Fini rejr. Hojt solskin, men i b[æst, der
roidre en del problemer.

Donrnere \ar .{rne B. Friborg, Ulrich Reich-

=ann o-s u:dertegnede. Ejner Hjort

:- D::-:-i. Ra:nrs:e:. TFT
Cil:::- \l;,:rpie\. \\ebra {0

l. -\rn* Jenren. -å,rros
Tumlel Futaba, OS 30

i. Hans Christensen Nielsen
Spitfire Robbe G-Mark

4. Michael Nielsen
Jonny, Multiplex, OS 40 firtakt

Junior Stunt i Holsted,
d. 28. juni 1986
Vi var i år mere heldige med vejret, da det ikke reg-
nede, men den stride nordvestenvind havde vi
beholdt for at der skulle være bare lidt spænding
om udfaldet.

Vi håbede ellers, at de klubber, hvor vi var ude
og flyve Junior Stunt, var kommet op for at få
revanche.

Dennis Rasmussen vandt Junior Stunt-stævnet hos Arrow-klubben. Foto: Ejner Hjort.



l. Allan Sørensen, Falcon ..........
Puma H, Robbe OS 40 FSR

2. Kurt Jensen, TFT .................
Stradivarius, Robbe, OS 25 FSR

3. Esben Kristensen, Falcon .... ...
Prima, Robbe, OS 35

4. Ulrick Reichmann, TFT ..... ...
Rasant, Graupner, OS 25 FSR

5. Dennis Rasmus.en. TFT ... ..

Charler, N{ultipler. \\tt,ra J()

Det endte med en ren klub-match mellem
Falcon og os.

Dennis Rasmussen levede desværre ikke
helt op til den standard, han præsterede en
uge før nede hos Arrow.

Konkurrencen blev afviklet med tre fl)'\.
ninger, hvoraf de to bedste talte. De to bedste
fra hver klub dannede automatisk et hold, og
her vandt Falcon med 245 pt. over \ores
hold, der kun fik239 pt.

Ejner Hjort

Tegn abonnement
på Modelflyve lr'lyt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten hveran-
den måned i resten af 1986 - tegn abonnement! Abonnement for resten af
årgang 1986 - 2 numre - koster kr. 32,-. Bestil ved at udfylde og indsende
nedenstående kupon.

Vi har mqnge blade pq loger ....
Det tynder ud i lageret af de gamle blade. Men der er stadig en del tilbage

- og vi har endnu årgang 1984 og 1985 komplet.
Hvis du vil købe enkelt-numrg så benyt skemaet til højre på kuponen til

at krydse af på. Hvis du vil købe hele årgange (eller det, der er tilbage af
dem), så kryds af på kuponens venstre del.

Bemærk vort tilbud med alle de gamle numre fra lageret for kun 189,-

kr. - Du sparer ca. 50 kroner ved at købe de gamle blade samlet.

Pas på de gamle numre
Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12

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

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

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fire
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 37,50 pr. stk. incl. porto.

It{y e ksp edit i o ns adresse !
Som meddelt i sidsre nummer af \,{odelfl1've Ny't har vi fået ny
ekspeditionsadresse, således at alle bestillinger fremover skal ske enten pr.
brev (eller nedenstående kupon) til den nye adresse - eller indtales på vor
automatiske telefonsvarer 09 7l 49 50 (husk at tale tydeligt - gentag evt.
adressen for en sikkerheds skyld).

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

126 pt.

123 pt.

119 pt.

ll6 pt.

57 pt.

Vårkonkurrence Vest,
d. 13. april, Aviator
Dette årets første stævne var alt for tydeligt præget
af at være saesonstart. Praktisk taget ingen delta-
gere havde voret sig ud i blæst, kulde og regn, og
af dem, som dukkede op. fore::ak cc le:re al blir e

i det lune klubhus.
Situationen blei sellfoigelig :xi.; 'b:lr:- ::. a:

stævneannonceringen I.iei l:,j: :r;.: i_: -:;: ::.:,t.-
dig (noget med at :lole :3. ljc_::\i;:3::.::::.:::

I team-race harde de iokaie .{:,ro:g;ro,i \o\.i
sig på banen. Jesper Buih Rasmussen Carsren
Thorhauge med en orernl Cipolla, der måske
kunne holde hjem pa ro srop med ukendt flyvefart,
og Jan Steen Jensen/Johannes Thorhauge med en
meget hurtig tre-stops Bugl.

De første, der blev stoppet, var JanlJohannes;
de knuste landingsstellet i første stop. Derefter
blev Jesper/Carsten stoppet af en baglejekugle,
som gik på opdagelsesrejse i cylinderen med 18,6

sek/km.
Ingen af kombattanterne følte den helt vilde lyst

til at ofre mere udstyr den dag, resultaterne taler
for sig selv.

Dagens lyspunkt blev Niels Ll hne-Hansen, som
efter nogle tilløb (og modeller) fik noteret et regu-
lært konkurrenceresultat i speed. Pænt, efter
omstændighederne.

>Stævnet< sluttede med Pia's uorertrufne kaf-
febord, der gør godt i frosne sjæle o_e er med til ar
gøre stævnet til en oplevelse.

Jesper Buth Rasntussen

Team-race:
l. Carsten Thorhauge/Jesper B. Rasmussen ... 52 omg.
2. Johs. Thorhauge/Jan S. Jensen ................ f7 omg.

Speed:
l. Niels Lyhne Hansen ............ 236,3 km,:

Limfjordsstævnet d. l7 -18 / 5,
Aviator, Aalborg
Vi har intet referat modtaget, kun nedenstående
resultater:

Hermed bestiller jeg:

I Abonnement fra nr. 5/86
(3 blade), pris kr. 32,-

n Årgang 1985, 6 blade, pris 90,- kr.

' Årgang 1984, 6 blade, pris 82,- kr.

n Argang 1983, 4 blade, 2/83 og6/83
mangler, pris 50,- kr.

[ Årgang 1982,3 blade, l/82,2/82og
4/82mangler, pris 30,- kr.

n Tilbud: Argang 1982, 1983,

og 1985 (ialt l8 blade). pris

- 

- 

stk. samlebind å kr.
i farverne:
f blå I rød .l gul

Navn:

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr..1 Nr. 5

1982:IIJI:l
1983::-I-al-
1984:
1 985:

1986: I r n
Bladene fra 1982 koster 12,00 kr. pr. stk.
Bladene fra 1983 koster 13,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1984 koster 14,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1985 koster 16,00 kr. pr. srk.
Bladene fra 1986 koster 18,00 kr. pr. stk.
Alle priser er incl. porto.

r
Nr, 6

I
I
L

-

1984

189,- kr.

37,50

n grøn

Adresse

Postnr../br,:



l. Niels Llhne Hansen,635
2. t r'il Fskildscn

-1. (ioran Faldgren. Srerigr'
.1. Arne Koch. Holland ......

Mini-speed:
l. liiels Lrhne Hansen, 635

Combat:

........................ 657 pt

..... .. ... ... ... ...254 Pt
......................... I,t pr

251,6 km/t
1i7,0 km/l
132,1 km/l
205,0 km/l

125,9 km/t

Slunt begl- nder:
L Connl Sahlin, Sverige
2. Ole Bisgaard, Aviator .,

-1. Itatias Bluckert, Srerigc

Slunt €kspcrl:
l. Ore Andcrsson, Srerige' ...........,............. 1.761 pl.
l. t.eif Eskildsen .............. 1.664 pt.

3. .lohanncs Thorhauge, Aviator ................. 1.597 pt.

(iood-lear:
L Carsten Thorhaugc/Jesper Buth Rasmussen, A\ iaror:

5:05,0 l0:,10.E

l. Christian Johansen/lngr ar Abrahamsson. Sr.'rig.':
5:J8.() 1{:l l.(l

Team-mcc:
l. Jesper Buth Rasmussen/Carsten Thorhailge. A\ i3ior:

i:l--0

Speed:

ket start kom konkurrencen godt i gang, men efter
anden periode var vinden bler,et alt for kraftig og

blæste modellerne o\'!'r i skoven. hvorfor det blev

besluttet at stoppe og lade de to starler være gael-

dende for resultatet.
Deltagerne kom med undtagelse af Erik Knud-

sen alle fra sommerlejren, og der sås en del gode

t11 r ninger. Erik Knudsen havde en ny, gul plastic-
propel pa sin P-30, men kunne ikke rigtig sige

no,ser om den nye propels egenskaber. Propellen er
e-senrlig tjekkisk, men produceres nu også af EAI
Suppll. Jorgen Korsgaard har et lille kvantum på

lager til en pris af 5,- kr. pr. stk.
Jørgen Korsgaard

FIH begynder:

l. Søren Laursen .,............. 166 sek.

2. Kjeld Kristiansen .................................. 120 sek.

3. Søren Borg ................... l0l sek.

FIH ekspert:
1 - Hans Rasmussen ............,...... .,,,,........,, 222 sek.

2. Hugo Ernst .................. 169 sek.

3. Kåre Rasmussen ................................... 72 sek-

P-30:
l. Erik Knudsen ............... 126 sek.

2. Jakob Bækgaard ................................... I l0 sek.

Chuckglider:
L Hugo Ern\t .................. 79 sck.

2. Kjeld Kristiansen .................................. 18 rck.
3. Fl:nn;ng D. Krlr:en.:r .. -19 r3\.

Konkurrencekalender
8-9/8 Izet Kurtalic, Livno, Jugoslavien, FAI-

kcnkurrence
9-10/8 Trænings-weekend, HarrildHede,

kontakt Ole V. Pedersen, 06-10 19 86

l5-1718 Sezimovo Usti, Czechoslovakiet, FAI-
konkurrence

16/8 Soko Cup. \lostar, Jugoslar ien. F.{l-
kon k urrencc'

ll-2-1 8 Poitou 19E6. Frankrie. FAI-
konkurrence

6.

7.

8.

9.

10.

ll.
t2.
13.

14.

Bjarne Schou, ALK
Uffe Edslev, ALK
Johan de Jong, Holland
Stig \1øller, Kjoren
\tonique Wakkermann, Holland
Jan Steen Jensen. Aviator
Loet \\akkermann. Holland
Per Stjårnsund, Sr erigc
Tord Gustar sson, Sr erige
Kristian Johansson, Srerige
Bengt Ake Fållgren, Srerige
lngvar Abrahamsson, Sverige
Henning Forbeck, ALK
Thomas Wisuq Sverige

Mini-Cup 1986 d. l3/1,,
Hestbjerg Hede, Holstebro
Denne konkurrence fandt sted i forbindelse med
fritflyvningssommerlejren. Desrærre bler rejret
og deltagerantallet ret skuffende. Efter en lorsin-

I'. r i t l l tu,ui uls- L /r uor tr'r t

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning med
fritflyvende modeller. Unionen er tilsluttet
Kongelig Dansk Aeroklub og Fdd6ration
Aeronautique Internationale. Årskontin-
gentel for juniormedlemmer er 105 kr., for
seniormedlemmer 250 kr. Indmeldelse
sker ved at indbetale kontingentet til unio-
nens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5,

D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland
Tlf. 009-49 46 08 68 99
(fra Danmark)

Dislriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning N1'hegn
Industrir'ænget 28, 3400 Hillerød
Tlf. 02-26 35 25.

Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia
Ttf .0s-929293

Fritflyvnings-Unionens sekretariat:
Steffen Jensen

Thorsgade 46E, 4.th., 2200 Kbh. N
Tlf.0l-8r 8l 28.

Giro: 7 13 95 35.

-'l

30-31/8 Eifel Pokal, Ziilpich, Vesttyskland,
EAI-konkurrence

7/9 Sjællands-Cup,Ringsted,kontakt
Peter Buchwald, 03-64 33 88

9-14/9 EM, Pitesti, Rumænien
27-28/9 DM, Sjælland, kontakt Henning

Nyhegn, 02-26 35 25

5/10 Hostkonkurrence Vest, Otterup, kon-
takt Finn Bjerre 09-95 85 09

l2'10 O\l-F's klubmesterskab i klasse A, St.

Hojstrup, kontakt Claus Bo Jørgensen,
09-t2 36 95

19/10 Palle-Cup, Hillerød, kontakt Henning
Nyhegn, 02-26 35 25

26/10 Høstkonkurrence Øst, Hillerød, kon-
takt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

l-2/ll Landsmøde, Sjælland, kontakt Jens B.

Kristensen,03-69 51 88

9/11 Distriktskonkurrencer Øst og Vest,

vedr. Øst kontakt Henning Nyhegn, 02-
26 35 25

I Vest er konkurrencen decentral
30/11 OM-F's sidste flyvedag, St. Højstrup v.

Odense, kontakt Claus Bo Jørgensen,
09-t2 36 9s

7/12 Distriktskonkurrencer i Øst og Vest,

vedr. Øst kontakt Henning Nyhegn, 02-
26 35 25

I Vest er konkurrencen decentral

Referat fra FAI-mødet,
april 1986
Thomas Køsler var Fritflyvnings-unionens
repræsentant på det årlige CIAM-møde i den

internationale luftsportsorganisalion, FA I. På

CIAM-mødel beslutter man eventuelle regelæn-
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dringer og man fastlægger internationale stæv-
ner.

Thontas har aflagt nedenslående rappoil ont
resultaterne af årets ntøde:

Mødet i april 86 var det første CIAM-mode efrer
den nye vedtagelse om ændrin_e af moder ira
december måned til april. Der var sålede,s forloL'el
ca. lVz år siden sidste møde.

Det har været lidt uklart, hvorvidr a0 dages
grænsen for at indsende regelforslag siadi.qrek
gjaldt - det er ikke tilfeeldet. Crænsen ;r.iger:\ke
med mødet - og det har den berldning. ai regei-
ændringsforslag lor at kunne opiages på Agencia-
en (mødets dagsorden. red.) rkai rere F\l's kon-
tor i hænde primo okrober.

Selve mødet foregår orer lo dage. Farsre dag
afholdes de tekniske moder io; hr:i e:el - i sepa-
rate lokaler. Her gennemgås i: ;a Ågendaen
opførte ændringsforslag - o-q hr:: punkt afslut-
tes med en afstemning, der gir:; ;r r 3ilsdnino 6s1,
hvordan resultater bor biire rec den endelige
afstemning - og detie resuira: iorelægges Iigele-
des på andendagen i forbindelse med tremiæggel-
se af den tekniske sub-komire's arbejde. På anden-
dagen foregår den endelige afsremning på et ple-
nummøde.

Mødets resultater
Et meget interessant emne var denne gang bragt pa
bane af Tyskland - nemlig kravet om, ar dehage-
ren i en konkurrence selv skal have bygget model-
flyet. Dette emne blev gennemdrøftet på fritflyv-
ningsmødet med det noget forbløffende resultat,
at man fik flertal for at droppe dette krav. Forsla-
get blev imidlertid ikke vedtaget på plenum-mødet
dagen efter, men det var tæt på - og det må
betragtes som sandsl'nligt, at vi ikke har den regel
mere i løbet af no-ele år.

Holland havde ibreslåe:. a: F.{l's regler skulle
overholdes ved internario;aie ko;iku::en;er -belært af adskillige hjenri:e::::*ic:: ::;.::. n::,-,
oplever ved forskellige ini:::.::.c: :. : i..---. i - ::. :.-
cer. Dette forslag kunne na:'-:.::; .i, :i.\; i:::i-
ges( - men de: sta::ci: en:..J::.i.-.-.--:.::.-
mært omkring : id:age:r:er:-:::.:: : i r;: - -:: :--.-
den til. at man finder pa ai.eha;:d::,:eiig:::::. ::
først og sidsr en mangel på iidiagere. Der ,'cian-
ske< princip, som skal provekøres ved de åbne nor-
diske mesterskaber i juli, blev forklaret - og jeg
lovede at skrive en rapport til Ian Kaynes
(Frirflyvnings-subkomiteens formand) efter stæv-
net - med det formål for øjg at subkomiteen
skulle lave et forslag til naeste Agenda om, al syste-
met skal være obligatorisk ved internationale kon-
kurrencer med undtagelse af VM og EN,l.

Af ovennævnte årsag blev det vedtaget at degra-
dere den italienske konkurrence i i\laniago, såle-
des at den ikke har status af FAI-konkurrence.

Fra FAl-Bureauet var fremkommer el meget
interessant forslag - desr'ærre ikke udformet til-
strækkeligt smart - r'edrorende srarrafgifter/ob-
ligatoriske frivillige mm. Harde derre iorslag gået
igennem i den modificerede form. som fritfl1'',er-
ne havde stillet til plenumforsamlinger:. haide det
betydet, at de danske ønsker igennem længere tid
helt var gået i opfyldelse - nemlig ar ledsagere og
supporters ikke skal betale der obligaroriske sran-
gebyr samt at de har fri og uindskrænker adgang
til flyvepladsen. Forslager \ar meger ræ: p3 ai
være gået igennem, indtil man beg)'ndre ar angribe
andre punkter i forslaget .... hr,orefier Sandl'
Pimenoff (leder af plenum-mødet) afbrød diskus-
sionen ved at trække lorslaget tilbage.

USSR havde foreslået, at hver nation kunne
medbringe en tidtager - det viste sig, ar de her-
med mentg at denne tidtåger skulle tjene for deres
eget hold ..... Vi diskuterede meget - og fik modi-
ficeret forslaget derhen, at hver nation for fremti-
den har ret til at sende 6n tidtager - samt at orga-

nisationen har pligt til ar anvende denne tidrager
(til tidtagning) under konkurrencen - o,s ar disse
tidtagere indgår i >puljen< af tidtagere - ikke
udelukkende for at tage tid på deres egne narionale
hold.

Frankrig havde foreslået to regler angående tid-
ragning. Den ene vedrørende gennemsnittet af de
to ur-aflæsninger - nu kan der ses bort fra det ene
ur. safremt det er tydeligt, at der er sket en fejl
enren med uret eller med betjeningen af det. Bag-
grunden er nogle slemme afgørelser ved sidste
\/\1, hvor man fastholdt gennemsnittet på trods
af, at der var åbenbare mangler eller fejl med det
ene ur.

Det andet forslag var et krav om, at de to tidta-
gere ikke må tage tid ved siden af hinanden ..... og
heller ikke stå ved siden af hinanden under tidtag-
ningen. Under det tekniske møde blev det aldeles
klart, at dette regelforslag ville skade mere end
gavne .... men den franske delegerede kunne ikke
trække forslaget tilba-ee. Selvom forslaget blev
nedstemt på det tekniske møde blev det vedtaget
på plenarmødet dagen efter - hr,ilket viser det
helt umulige i afstemningsformen. Subkomrteen
vil herefter fremsende et forslag til ophær'else af
dette forslag.

Det af Tyskland fremsendte forslag vedrørende
FIC blev trukket tilbage .... og det af Holland
fremsatte forslag om ny periodefordeling ved

afvikling af VM'er blev indgående drøftet og
sendt til Subkomiteen for videre behandling.

Thomas Køster

VM-hold i klasse FID
For anden gang i dansk modelflyvnings historie
bliver Danmark repræsenteret ved et indendørs
VM, denne gang med fuldt hold. Holdet bliver:

Jørgen Korsgaard
Hugo Ernst
Frank Dahlin
Ho Id Iede r: Lene Korseaard

Sådan blev EM-holdet
Det landshold, som Fritflyvnings-unionen sender
til Europamesrerskaberne i Rumænien midt i sep-
tember, er efter nogle afbud og ændringer endt
med at se således ud:
FIA: Per Crunnet

Henning Nyhegn
Jes Nyhegn

FIB: Jens B. Kristensen

FIC: Thomas Køster
Kim Køster

Et hold, der er præget familieforbindelser. Jes er
som bekendt Hennings søn, og Thomas og Kim er
brødre.

Der er ikke udnævnt nogen holdleder, men Jens
har indtil videre fungeret som sådan mht. tilmel-
ding af hold, betaling mv.

Ko nkurrenceindbydelser
22-21/8: Free Flighl Days in Poitou
Den srore, traditionsrige franske konkurrence ple-
jer ar trække mange danske deltagere. I år har in-

teressen på forhånd vist sig begrænset, men skulle
no-een onske at komme med, kan det muligvis nås

endnu. Kontakt enten sekretariatet eller Thomas
Koster (tlf. 02 25 03 19) for yderligere oplysninger.

30-31/8: Eifel.Pokal 1986

Eilel-Pokal er normalt en stor, r'elorganiseret
international konkurrence. som afJtoldes nær
byen Zrilpich knap 600 krlometers korsel fra den
danske greense.

Man kan komme ind på pladsen allerede fredag
d. 29. august fra middagstid. Der kan camperes på
pladsen. Flyvepladsen er forholdsr is god, dog kan
der være majsmarker, som er særdeles ubehageli-
ge at lande i.

Startgebyret er rimeligt - kun 30 D-Mark, hvis
man tilmelder sig inden d. 20. august og 40 D-
Mark, hvis man først tilmelder sig ved konkurren-
cens start.

Yderligere oplysninger om konkurrencen kan
fås ved henvendelse til sekretariatet eller Henning
N1'hegn (tlf . 02 26 35 25).

7/9: Sjællands-Cup, Ringsled
Det er Peter Buchsald, der star for efterårets før-
ste danske konkurrence. Der foreligger i skrivende
stund ikke oplysninger om sted, men man kan
kontakte Peter på 03 64 33 88 og høre nærmere om
konkurrencen.

21 -28 / 9: Danmarksmesterskaber
Årets forhåbentlig største og vigtigste danske kon-
kurrence skal afholdes på Sjælland i år. Ellers
foreligger der ikke yderligere oplysninger, men
reserver week-end'en og afvent iøvrigt yderligere

oplysninger i det informationsbrev, som unionens
medlemmer vil modtage med bl.a. DM-indbydel-
se.

Kontakt evt. Henning Nyhegn, tlf.02263525
for de nøjagtige oplysninger om mesterskaberne.

5/ l0: Høstkonkurrence Vest, Otterup
Hoitkonkurrencen i distrikt Vest afholdes pa

:ia;:e: rel O::erul nLrrd ior Odense. Yderligere

--:-..:.t:.-::: s:: =: ::3 kOnkur:r'nCeleder Finn
B-;::: :" :,:. ,9 9-< S: tt9.

4'l



Lineslyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for model-
flyvning med linestyrede modeller. Unio-
nen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae:oitiub
og F6d6ration Aeronautique I nrernariona-
le. Arskontingentet er l-15.-kr. for clirekte
medlemmer. \ledlemskah lan ogir opnas
gennem indmeldelse i en af de klubber, der
er tilsluttet unionen. \ærmere opllsnin-
ger herom fas fra unionens -sekretariat.

Bestl relsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen

Østergårds A116 28, 2500 Valby
Ttf. 0l-30 05 5l

Bestyrelse iøvrigt:
Combatpilot Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.tv.,2450 Kbh.
SV
Tlf. 0t-46 28 64

Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølsty'kke
Tlf. 0l-17 66 6l
\1odelfl ) r er Jorgen -\agaard
Tjornerej 13. -11i0 Bo::1.
Tlf. 0_1-61 6J ls

Team-ra;e pilor hu;: Pel::::;r
Østergade 10. 6100 Haciers,er
Ttf. 0.{-51 5l 01

\1odelfl y ver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand
Tlf.06-26 l3 53

Combatpilot Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlt. 07-22 50 89

T/r-GlY-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tti.08-31 91 98
Giro: 5 20 87 69.

Li nesty ri n gsred a ktø r:
Benny Furbo
Samsør'ej 2, 7400 Herning
Tlf. 07-22 50 89

U ngd omsskol eko nlakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Ttf. 03-62 68 37

Konkurrencekalender
16 I Gauerslund Speed, F2A, MS
li-1J. 8 Hedeslaget, Herning, Ul DM i DC,

F2D
-10-31/8 DM, København, UT, alle klasser,

undt. DC, MR
l4/9 Høst Øst, København, UT, alle klasser
28/9 Høst Vest, Aalborg, alle klasser

undtagen F2D
12/10 KM, København, alle klasser
2? Århus konk., Arhus, UT, F2D DM i

MR

Konkurrenceklasser
F2A: Speed, 2,5 cm' hastighedsflyvning
MS: Mini-speed, op til I cmr
F2B: Stunt, kunstflyvning
F2B beg.: Stunt for begyndere
F2C: Team-race, EAI-holdkapflyvning
GY Good-Year, holdkapflyvning
MR: Mouse Race, 0,8 cm' holdkapflyv-

ning
F2D
DC:

FAI-combat, kampflyr,ning
Diesel-combat. kamp|h r ning

FAI-kalender 1986
l-i ! D:::: C..:::a: i;ri::r-aiioi:al. -\ne-

rernS.n \L. F:B. FID
Ii-16. I Open International, \\bgnez B, F2A,

F2B.F2C
6-7 /9 MBZB-Cup, Breitenbach HB, F2B,

F2D
l4/9 Cold Cup, Lugo Di Romagna I, F2A,

F2C
20-21/9 21. Int. Bochum, Bochum D, F2A,

F2B, F2C
4-5/10 Europa Cup, Utrecht NL, F2A, F2C

Konkurrenceindbydelser
1618: Gauerslund speed

Trekantens Modelflyve Klub indbyder hermed til
konkurrence i F2A samt mini-speed lørdag den 16.

august kl. 13.00 i skolegården på Gauerslund sko-
le.

Startgebyr: 10,- kr. pr. deltager.
I år bryder vi traditionen med ikke at udlevere

præmier, men uds€etter en flot vandrepokal imini-
speed.

Alle kan være med, men kun 6n får sit navn først
af alle på pokalen.

Tilmelding senest den lll8 til:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Tlf. 05 86 62 19

23-24/8: Danmarksmeslerskab i Diesel-Combat
Det er en stor fornøjelse for Sumetra at kunne ind-
byde til dette højdepunkt i Danmarkshistorien -
danske mesterskaber i Diesel-Combat på vores
baner i Herning i weekenden den 23.-24. august
1986. Samtidigt med DM'et i Diesel-Combat vil vi
også afvikle Hedeslaget i Diesel-Combat og i FAI-
combat.

Alle medlemmer af Linestyrings-unionen kan
deltage uden hensyn til køn eller dygtighed, og
dermed fortsætter vi den gode tradition fra Syd-
fyns Combat Rally.

Skulle der blandt læserne være nogen, som des-

værre ikke kan deltage i konkurrenceflyvningen,
men som har lyst til at hjælpe lidt til midt i begi-
venhederne, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det
er jo også tosset ikke at fylde bilen op, når turen
går til Herning.

Lørdag aften arrangerer vi lidt fællesspisning
under hyggelige himmelstrøg - både deltagere og
andre kan deltage i dette.

Overnatningen vil blive arrangeret i en fælles
sovesal eller hos medlemmer af Sumetra.

Praktiske oplysninger:
Sted.'Sumetras baner i Herning.
Tid: Lørdagd.23,/8 kl. 12.00 og søndag d. 24/8k|.
9.00.
Deltogergebyr:50,- kr. pr. næse.

Fællesspisning:50,- kr. pr. næse.

Tilmelding: senest mandag den 18. august 1986.

Ved tilmelding til tiden vil du få tilsendt tegning
over flyvepladsen og )seneste nyt(. Seneste nyt
kunne f.eks. være >vandrepokal til junior-
mester((.

Tilmelding til:
Aage Wiberg
Valdemarsvej 245, 7 400 Herning
Tlf. 07 t2 82 42

Betaling jfr. ovenstående kan enten sendes eller
betales på pladsen.

2l19: Høstkonkurrence Vest, Avialor
Aviators Modelflyvere indbyder hermed alle
modelflyvere til årets høstkonkurrence.

Efter konkurrencen er der kaffebord i klubhu-
set.

Aile opfordres til at tilblde sig som dommer
og elle::ic:ager.
S:ortiid: Sondag 1i. september kl. 9.00.

Sred. \iarors tllrepiads. Hesteskoen, Rørdal,
-A.alborg.
K lasser: Alle, undtagen FAI-combat.
Tilmelding: Absolut sidste frist er onsdag d. 17.

september. (Husk, en tilmelding uden penge er
ikke en tilmelding).
Startgebyr:25,- kr. pr. mand (m/k) pr. klasse.

Tilmelding og startgebyr til:
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66, 9000 Aalborg
Postgiro nr. 5 62 0l 7l

Special
færdigblandet
high-power
brændstof
Kom selv med din dunk og få
fyldt op lor 20,- kr. pr. liter.
Vi sender også i fem- eller ti-
liters dunke.

E. J. Trading
Brændstrupvei 60
8200 Århus N
Ttf. 06 16 00 59
OBS: Kun salg til medlemmer af
modeltlyve-, modelbåd- og
modelbil-unionerne!
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n0 untonon

RC-unionen er den danilc l:r,..'-i:rtr:.
tion for modelfl! \ ninS r.lr- r:i -r.i] rr.ir.
modeller. Unionen er ::li.u:::: K..:-;:lig
Dansk Aeroklub o,c F.da:i:ia.-. -\r-:..::i:1-
que Internationale. {::\a:.:::j::.::: :: kr.
180,-. \td indmelc:i.:.i.*. J;:,.::i :::.-
les et fuldt ar.koni;:._:e::. \l;;-;nmer.
som indmeldei i arel. .ii.:.' :.3.\del. \il
automatisk fa orerskli::j. t;.,-'b rL.fun-
deret i næste ars koit:;rS3i:.r:kr:r\ ning.

Bestl relse:

Flemming Pederi.'n. \':.r::: {r'or-
mand), Holdgard,srej ,iS. -160 Sdr.
Omme, tlf. 05 34 l8 3,1. Ole \\endel-
boe, RFK Slangerup (næ,srformand),
Anders Breiner Henriksen. Falcon.
direktør Erik Jepsen, KFK, randl;e,se
Bjørn Krogh, NFK, John Lorenrzen.
AMC, programmør Preben Nørholm.
Midtjysk Mfk.

Sportsudvalget:
Prebcn Nørholm,
6o.111131,rej 7. 7400 Herning.

St1 ringsgrupper:

KunstJ'l.t v ninz
Ejner Hto::
Slrenrei j. 66jr., B:..:
Tli.05 is i_: i-.

Svceretn ocl.l!.. r
Han. R. G:.-::::
Lcnc.r;t 9. -1. ::-.. .ll
Tli. 06 :5 iNr i<-.

SkLt lLi tt:o.i a i.a .
Hil_:.r D';ehoin
Tinghu:rej 16, 96.10 Farso
Tlf. 08 63 10 40.

Helikopterntode ller
Rasmus P. Thorsen
Nørregade 25, 4970 Rødby
Tlf. 03 90 2t 27 .

Hobbyudvalget
Benny Steen Nielsen
Solvænget 8, 2791 Dragør
Tlf. 0l s3 60 14

F lyveplads-udvalgel
Flemming Pedersen

Holdgårdsvej 38,7260 Sdr. Omme
Tlf. 05 34 l8 33

Rekordsekretær
Børge Cramer Hansen
Favrholmvænget 100, 3400 Hillerod
Tlf. 02 25 16 65

Frekvenskonsulent
Frede Vinther
Violvej 5, 8240 Risskov
Tll.06t7 s644

RC-unionens sekretariat
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf. 06 22 63 t9
Giro: 3 26 53 66

\1'e adresser
Firc klubber har ændret kontaktadresse, og de er
som følger:
Østjysk RC Modelflyveklub, v. Jens Larsen, Syd-

vestvej 34, 8700 Horsens, 05 6473 43.
Faaborg Modelflyveklub, v. Svend Fauerholm

Christensen, Hesselbjerg 5, 5700 Svendborg,
09 21 58 66.

Københavns Fjernst!ringsklub, v. Eric Huber,
Banestokken 14, 2630 Tåstrup, 02 99 37 20.

Haderslev RC har fået ny adresse: Birkevej 18,

Hammelev, 6500 Vojens.

A-certifikater
629 Ole Kristensen, Hadersler RC
630 Ingolf Mortensen, Nuserne
631 Kaj Pedersen, Sandmose N'lfk.
632 Jan Jacobsen, Sandmose Mfk.
633 Kim Klæstrup Kristensen, Sandmose Mfk.
634 Ole Steen Hansen, Grenaa Mfk.
635 Kurt H. Larsen, Sydfyns Mfk.
636 Harry Hougård, Cudenå l\lfk.
637 Mogens Lykke Olesen, Haderslev RC
638 Preben Larsen, Haderslev RC
639 Hans Keseler, Nordvestjysk RC
640 Thorbjørn Jørgensen, Hobro

Fj ernstyringsklub
641 Henrik Nedergård, Hjørring Mfk.
6,12 Henrik Larsen, NRC
6-13 Hans Henrik Aab1,. Skir.e \' fk.
6 -.1 -1 .l .- - 

-: 
; l: S.. : ., :1. i. 1 . D i u r I I a n d _r \ I o d el fl 1 v r.-

Of ficiel stævnekalender
f)ato Stævne, opllsninger, kontaktmand

2-3/8 DM kunstflyvning, Jysk Luftcirkus, A + B + Junior Stunt + Jumbo, Frederik P. Frcdcriksen,
07 35 28 74

3,/8 Fll For l'un, Sydjysk Ntfk., A. Kuselcr, 0.1 65 02 08
l0lll Opvisningsstævne, Kalundborg Modelflyvcklub, Ebbe Andersen,03 50 ll 83
l0/8 Als Cup. F,1B, Sonderborg, UT NN,l-87, VNI-87, EM-88, SP, Torben Krogh, 0.1 46 18 23
9-10l8 Arrou Heli:Træf (FAl-rræning), Toftlund, Lars Høeg, 04 83 ll l3
16/8 Hobblfllrertræf. RC-moror, Vestfyn, Jorgen Nt. Madsen, 09 7'1 l7 08
17/8 }lodelflrredag E6, NFK, Søren Hanscn, 0281 67 75
23-24/8 DIl skala. Borup. F{C + Dan-skala + Jumbo, UT landshold 87, Kai Andersen,03 67 0l 09
23/8 Aktil Fritid. ucirriiling, opvisning, Arrorv Toftlund, Michael Nielscn, 04 83 20 22
24/8 Indvielsesstærne. Thv RC, Jorgen Larsen, 0'7-97 13 63
24/8 Brøndersler [.uft:hon. Rolf Kjclgaard, 08 82 50 80
24/8 2-meter plus Open. S\1SK. John Jusresen, 02 84 50 83
24/8 Luftcirkus, Sond.rhor,i. John Schuartz, 04.13 00 68
24/8 AMC Open, F3B. Lr:irun. LT \\1-37, V\l-87, EN,l-88, SP, res. 7/9, Jan Tofi,06 l8 29 -18

21/8 Hobbyfllr'ertræf, KFK. E:ik -L.n.cn. 02 8l 29 52
30-31/8 Helikopter-lræf. Srdllnr \1f\. (F.\l-rrucning), Per Srrandhauge,09 56 l9 2-l
30-31/8 DM Højslart, B\1C, UT \\1-S-. \'\l-87. E\l-88, SP, Hans R. Gronne, 06 25 00 67
3lltl Elektroflylræf, Arsl*. \ie ls Rorkj;r:r. 09 62 2.1 40
6/9 Klubmesterskab Vingtreff og \ iborg Silent 1986, Lars Pilegaard, 06 6l 59 51

6/9 Storsvæyer Træf, Gudenar-r. H:.r. Dnhl Christensen. 06 43 .16 78
1/9 Flyslæb stævne, Gudenaen. H:;:. D:hl Chrisrcnsen. 06 .13 .16 78
1/9 DM Helikopter, Vibor-c. ..\ - B. LT \\l-St?. Lars Pilegaard.06 6l -i9 5l
ll-ll/9 NM Højstart og Skrænt. Han<:i.r1nr (iuklct merterskat' ior l:nd.hoici). Hans R. Gronne, 06 25

00 67
2lt9 SMSK 2-meter Cup (uofl. D\l). -Tt:tit Jr.lr.:n. 0l S+ 5() S-r

27/9 DM Skrænt, Hansrholm, UT \\1-S-. SP. rc.. lS 9. Jrrr,gcn Lar:cn,07 97 l3 63
4-5/10 Helikopter-seminar, Krogager, K. H. \ir.licn. 05 8E 5-+ 5-l
5/10 NFK Open/Ekspert Cup, NFK. LT \\1-S-. SP. Bjtrrn Krogh,02 ltl 70 94
12/10 Mols Cup, AMC (skrænt). UT \\l-S-. SP. ;e.. 19,10. Jan Tolr,06 l8 29 38
26/10 Repræsentantskabsmøde,N1bor,r

Indbydelser
l7lE: Grossflugtag i Tarp
\lodelfllreklubben i Tarp, Vesttyskland, arran-
gerer sit traditionsrige stormodel-træf med opvis-
ning d. ll. aueust.

Der er tr;:ningrfl1r nin-eer søndag d. 17. august
om formiddagc'n kl. l0-12. mens opvisningen fin-
der sted om eircrmiddagen kl. l4-18.

Fl1'r'epladsen iigger r ed bl en Jerrishoe lige syd
for den danske gr;cn-se i Sonderjl lland. Yderlige-
re oplysninger kan fas fra \1. Hornecker, Tho-
mas-Thomsen Str. I l, 2399 Tarp. tlf. 01638/457.

17l8: Junior Stunt, Varde Flyreplads
Esbjerg Modelflyveklub glæder sig til at se alle de

>skrappe< piloter, som vi hører flyver Junior
Stunt i området.

Junior Stunt-stævnet afvikles søndag den 17.

august kl. 14.00 på Varde Flyveplads mellem Var-
de og Alslev.

Vi har planlagt et rigtigt hyggeligt komsam-
men, så mød roligt op. Yderligere opll'sninger kan
las ho-s Ejner Hjort, tlf . 05 38 l3 17.

30-31/E: DII i højstart
Brabrand \lodelfl1re Club indbl'der hermed til
årets danske mesterskaber i højstart, klasse F3B,
på BMC's flyveplads nord for Lading, 15 km
nordvest for Århus.

Konkurrencen tæller med til NM-87, VM-87,
EM-88 og Pokalkampen 86.

Brieling lørdag kl. 9.30 punktligt. Gratis rund-
stykker og kaffe til piloterne indtil kl. 9.15.

Tilmelding med oplysning om navn, frekvens,
evt. reserve-frekvens, RC-nummer og telefon-
nummer til Hans R. Grønne, tlf . 06 25 00 67 senest

tirsdag d. 26. august.
Startgebyr betales på pladsen og er 70,- kr.; r'ed

for sen tilmelding dog 100 kr.
Overnatning kan tilbydes hos de lokale piloter

.'ller ie_set telt på fllrepladsen.
\ll; r jloir.r. lrj:':lpcre o,e officials er relkomne

: .:::. :::.::::l:::-l: nizz.r sOndas aften.

49



Opslagstavlen
Opslagstavlen kan benyttes af blodets lcesere
til ikke-.forretningsmcessige køb- og salg-an-
noncer a;f model;fly og tilbehør til ntodel;fly.
Annoncer for ikke-modelflyvegrej smides
uden videre i papirkurven! Redaktionen bort-
redigerer skdnselsløst pladskrcevende
beskrivelser af effekterne mv. Opremsninzer
aJ sm()ting bliver udeladt eller - i bedste./uld

- sldet sornmen i el >metl rttere<. lntlsender-
ne bliver ikke orienteret orn tor ert. rerlige-
ring i teksterne.

Til gcnzæld er Lrnnon(crnL ':rLr!i<.

Annonc'er til Opslatstuvlen skal indsendes
en tttdnerl før blaclets uclziyelse til:

Modelfll re \1t
Blomstenænget 21, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til
indsendle annoncer rnodtages ikke under
n o g e n o m s t ce n d i g h e d e r p r. t e I efo n. V i fo rt ce l -

ler ikke under nogen onstrzndigheder, hvod
der stitr iet kommende nutnnters Opslagstav-
le, hvis man forsøger at fd det at vide. Utyde-
ligt skrevne onnoncer og annoncer uden tele-

fonnummer (husk omrddenummer!) eller
adresse srnides uden videre i redoktionens sto-
re papirkurv!

Hjælp, min krumtapaksel er knækket, har du
en krumtapaksel til en Hcirnlein Profi 3,5
cm'. eller en sådan motor men med en
anden defekt, vil jeg gerne købe den. 07 85

l3 53 (Nlorten Weile).

Påbegyndt Pitf s Special ril 10 cm' nrotor :r-.1-
ges 1br 800 kr. Desudcn Junio: sr::r..no-
del, spr. ll00 mm. -r00 kr. 0l 9- 65 6l
(Henrik).

Sælges: lrlultipler 35 \1Hz 7-kanals moduler,
I sender HF-modul, 4 modtager HF-mo-
duler, I sæt krystaller kanal 77. Sælges
samlet for 450 kr. 05 33 84 46 (Otto Niel-
sen).

Kato byggesæt af lavvinget model til l0 cm':
Blue Angel, meget elegant fly, 700 kr. Evt.
bytte med højvinget model til l0 cm' fir-
takt. Færdigbygget SIC Jonny, aldrig flø-
jet, 750 kr. K8B skalasvæver, 2,80 m, 600
kr.07 52 37 51 (Bent Dybaa).

Propeller i træ sælges billigt. N1'e l4 x 6, 30 kr..
15x6,35 kr., 18x6,50 kr.,20x8. E0 kr..
24x6, 150 kr. Dcsuden bl.a. 3- og -1-

bladede propeller. 06 96 .15 -16 (Hans-
Erik).

Sælges: Robbe \lars Rex 35 MHz S-kanal
modulsender og modtager med akku,
uden serr oer. 01 62 72 76 (Ren6).

Sælges: Craupner Bell 212 helikopter, flyve-
klar. 2.000 kr. Pitts Special 130 cm, gul,
uden motor, 1.000 kr. Piper Turbo Arrorv
med Cox-motor, ny, 400 kr. Helikopter-
krop Bell 222, malet i italienske farver,
passer til alle Schliiters modeller, 1.000 kr.
Futaba S-33 servoer, 19 gram, nye, 275 kr.
pr. stk. Graupner Beaver byggesæt, 250 kr.
Tåxi 350 kr. Volksplane 400 kr. Enya 60 X,
ny, 1.200 kr. OS l5 RC 300 kr. Købes: Heli-
kopter eller løse kroppe, evt. Heim. 02 29
73 0l (Henrik Rasmussen).

Sælges: MIG 25 Foxbat som den uden på
Modelflyve Nyt 2/86. Pilot Twin Ace til 2

stk. 4 cmr motorer. 03 75 30 86 (Arne Han-
sen).

Brand Professionel 7-kanal RC-anleeg 27 og
35 MHz FM moduler, to mixere incl. akku-
er, to modlagere 6 og 7 kanal modulmod-
tager og meget tilbehør, 1.100 kr. FS 61 OS-
firtakter, 1.100 kr. Big Lift byggesæt GFK-
krop og flamingo-vinger, 600 kr. Alt sam-
let 2.500 kr. 08 48 85 89 (Rudiger).

Sælges: Byggesæt Pilot Diabolo Jumbo. Ny
Hegi Super Fli. Ny Turbulent Jumbo. Ny
Laser 200 Jumbo. Ny Byron Pitts Special
Jumbo, samt llere brugte fl1. N1r akroba-
tikmodul ni. 8951 lil Roi.l.c Pr..r:;;. R:r.
RcrL,L. : \ I ;l i : I :. i :: : :. : l -l 9 nr. \ i : ..: : : : ;.-

'-.'.' f.'--{.:. \r l::t::. :.: -:-.. \}
\\cb:a Buill -r-i- \) \\et,ra 6l speed :amt
ilere bru,cre mororer. 25 srk. n1e og brugte
servoer, bt.a. FP-S20, 526, Sll, Sl6l mm.
Nlotorfundamenter, spinnere, balsa, folie,
varmeblæser, strygejern, link osv. 0239 44
85 (Palle).

Købes: WIK Super Tiger, 1.500 mm spv.

Brugt, evt. m. l0 cm' motor med propel.
05 12 17 23 kl. 19-20 ma.-ti. (Lars).

Købes: Flair Legionaire brugt, evt. m. rilhø-
rende brugt 4-takt motor og propel. 05 l2
17 23 kl. l9-20 ma.-ti. (Lars),

Multipler Europa Sport 3,s \lHz m. tre Nano
serroer, akku. lader. sælges. Næsten fær-
digblgget Snoopel m. 6,5 cm' \\'ebra
motor. tank, hjul mm., alt er nyt. Samlet
pris 2.500,-. 06 69 92 l0 (Bent Jensen).

Tegning til Hegi Leader Jet ønskes til låns, da
jeg savner nogle oplysninger. To stk.
Thunder Tiger 20 RC seelges, 200 kr. pr.
stk. 05 88 21 0l efter 17 (Tommy Olsen).

Sælges: Bullet kunstfly samt Webra Speed 6,5
cmr nyrenoveret med reserve karburator,
1.200 kr. 09 22 21 07 (Benny).

Falcon med tre nye servoet uden sender. Med
helt ny 6,5 cmr motor. Kun fløjet 6 timer,
god begyndermodel. Rummelig tran-
sportkasse i vandfast krydsfiner med
næsten nyt power panel medfølger. Samlet
kr. 2.000. 06 98 80 06 (Claus).

Sælges: Flyveklar Graupner Tåxi med OS 30
RC motor. Fløjet to gange. Sælges pga.
tidsmangel. Pris 1.500 kr. uden RC-anlæg.
05 66 11 19 (Niels).

Annoncer til Opslagstavlen i nr. 5/86 skal
være os i hænde senest d. l. september 86.

31,28: RC-Hobbyflyvertræf 86
Københavns Fjernstyrings Klub, KFK og RC-
unionens Hobbyflyverudvalg indbyder hermed
alle medlemmer af RC-unionen til Hobbyflyver-
træf hos KFK i Soderup.

Vi håber at se dig, hrad enten du er medlem af
en lokalklub under RC-unionen, eller du blot flyv-
er for dig selv uden for en klub. Stævnet henvender
sig til såvel begyndere som til mere erfarne piloter.
Fra træf de tidligere år ved vi, at mange har høstet
erlaringer og skabt nye kontakter os venner ved
vore træf, så kom med og mød vennerne igen i år.
Der er som sædvanlig ingen konkurrencer, så du
kan roligt slappe af og nyde KFK's dejlige flyve-
plads.

Der vil blive arrangeret flyveopvisning med for-
skellige typer RC-modeller, således at der bliver
mulighed for at se et bredt spektrum af RC-model-
ler.

Vi håber i år at se flere svæveflyve hobbypiloter,
vi skal nok få plads til jeres gummitov, men for en
sikkerheds skyld så medbring selv et tov.

Vi afholder som sædvanlig loppemarked, med-
bring venligst de RC ting og sager, du alligevel
aldrig anvender.

Vi starter kl. 10.00 med briefing og regner med
at slutte ved 1S-tiden.

Vi ses ved Hobbyflyvertræf 86!

6/9: Gudenå Storsvævertræf
Den 6. september 1986 løber nævnte årrangement
af stablen. Alt, hvad der smager af storsvuevere ser
vi frem til at kunne pr:L-sentere for hinanden!

Vi har ikkc'tænkt os no,sen som helst konkur-
reneeaktiri:rr. rncn nasscr al pæn og god flyv-
;::: 

-: 
.

!i r ii r:.:re'be os pa ar kunne tilblde alle kend-
te startmetoder. men ))pri\ate(( metoder er også
meget relkomne.

Vi håber, at alle med sådanne modeller kan hid-
ses op til at komme til vor plads til dette arrange-
ment.

En anden af tankerne med træffet er ar tilbyde
interesserede hjælp, råd og vejledning ved flyv-
ning med storsvævere.

Skal vi specielt indbyde skalasvævemodeller
også? Det må vi hellere! Kom fra nord og syd og
øst og vest!

Evt. spørgsmål vil blirc besvaret på tlf . 06 43 46
78.

Der vil være mennesker lra kl. 10.00 på pladsen,
som er beliggende i Helsrrup En,se. r'est for Ran-
ders. Pladsen er godkendt til srormodeller, og der
vil være mulighed for at ga op ril Dstors\'æver-ek-
samen((.

Vel mødt til en rigtig stcevetlu-!;

7 /9: Gudenå Flyslæb
Den 7. september 1986 attlolde: der traditionelle
flyslæbsstævne på \1KC': ilrrepiads i Helstrup
Enge med start kl. 10.00.

Dette stævne vil folge de :ædranlige regler,
måske med enkelte ændringe r.

Vi vil tilstræbe aI gennemfLrre mindst tre runder.
Vi vil selvlølgelig gire nulighed for at blive

slæbt op af klubbens slæbei'11. men vi opfordrer
kraftigt til at medbringe egne slæbefly.

Pladsen er godkeni: : jl \tormodeller.
Vel mødt!

21,29: Sl\tSK 2-meter Cup (uofficielt DM)
SN'ISK blder aiter relkommen til en hyggelig dyst
med de sma l-meter RC-sr'ævere.

Der i'11 r es pa Srensletten ved Herstedøster med
brieling k1. 9.00, og vi regner med at være færdige
ca. kl. 16.00.

Der l11 r es efter SMSK's 2-meter regleq der vist
efterhånden er almindeligt kendte, ellers findes de
i \lodelflyve Nyt 2/85.
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Tilmelding ved indbetaling af startgebyret på

kr. 35,- på girokonto I 75 33 55, SMSK, Tjørnehu-
sene 20, 2600 Glostrup eller pr. check til sammc
adresse.

Skriv navn og adresse samt RC-nr. og frekrens
på girokortet eller skriv oplysningerne i et foige-
brev til checken.

Sidste frist for tilmelding er 12. sepr. (poirs:en-
pel).

27-819: DM skrænt
Thy RC Klub indbyder til D\l <k:r:nt. :om i ar
foregår i Jylland. Vi modes lorda_s den l- 9 kl.
9.00 på parkeringspladsen rcd Hanrrholm cam-
pingplads, hvor der vil blire girei e: crieiing redr.
flyvested. Reservedag sondag den 28,9. Hvis det
bliver nødvendigt med reserredag. kan man over-
natte på pensionat Vigso Bugr. ilf. 07 96 50 83 eller
campingpladsen rll. 0:96 51 98.

Tilmeldin-e til Jorgen Lar-<en. rlf. 07 91 13 63,
senest onsdas d.21;9. Der kan muligvis blive tale
om, at der kommer et hold piloter fra England og
deltager i DN{ skrænt. Hris derre blirer tilfaeldet,
bliver DM skrænt er ro-dages stævne. Det r,il I få
besked om ved tilmelding eller I kan ringe til Jør-
gen Larsen.

4-5l10: Helikopterseminar
Så gik den sommer, og vi er nåer til efterarssemina-
ret, som jo traditionen tro er for dem, der er kom-
met lidt længere.

En del af tiden vil gå med snak om, hvordan vi
får apparaterne til at flyve endnu bedre både i hoi.
er og under flyvning. Dertil er landsholdet just
kommet hjem med nye indtryk fra Frankrig.

Endvidere vil der være orientering om FAI pro-
grammet, som det blev fløjet ved EM.

Selvfølgelig skal de medbragte apparater også
røres. Den side af sagen fore,tår på \usernes flyve-
plads i Filskor'. -iandsr nlisr is om sondasen.

Men vi modes til selre .eninare: lJrC3g den J.
oktober kl. I 3.00 på er n1 r .ied. nen, : g ..\i::- :ncr s.
4, Lindeballe, mellem \e,jie grg Bii;: jr;. ..S .--::::
søndag kl. ca. l?.00. Orern;i:i:-: ::.u.:_:. ::,: .---.

drikke kan kcbes pa srecier. Ge'b1 : r:. 1i.-.
Tilmelding inden l. okrober iii K. H. \iei<er. lj

88 54 54.
Vel mødt på der n1e sted!

5,u l0: NFK Open/Ekspert Cup
NFK indbyder herved til NFK Open/Experr Cup
søndag d. 5. oktober. Resultaterne tæller med til
UT:87 og Pokalkampen.

Ved visse vindretninger kan det blive nødven-
digt at benytte skrænter med vanskelige flyve- og
I andi ngs forhol d.

Tilmelding til Bjørn Krogh 02 l8 70 94 senest
torsdag 2/10.

Startgebyr kr. 40,-.

Om flyvested og slarllid ril der blive ringet
besked på flyvedagen mellem 7.30 og 8.00.

12110: Mols Cup skrænt
Mols Cup holdes heller ikke i ar pa A\IC's banel
men som navnet jo antyder pa \lols.

Som sædvanlig mødes vi på parkeringspladsen
ved Kalø Slotsruin lige uden for Ronde. kl. 9.00.
Her finder vi ud af, hvilken vej rinden blæser og
kører derelter.

Tilmelding til Jan Toft, 06 18 29 38 sene:r d.
5/t0.

FRA SVIEVEFLYVESTYRINGSGRUPPEN
FRA SVÆVEFLYVESTYRINGSGRUPPEN

FRA SVÆVEFLYVESTYRIl'lGSGRUPPEN

Slutstilling ved udtagelse
til NM i skænt og højstart
F3B. højstart:

l . Karsten K. Jeppcsen .. . . 3.000 pr.
2. Keld Sørensen 3.000 pt.
3. Peter Mikkelsen .................... 2.963 pr.
4. Orla Abildgrcn ...........2.905 pt.
5. Peter Juul Christenscn . 2.860 pt.
6. Niels-Ejncr Rasmussen 2.84,1 pt.
7. Morten Juul Christensen 2-184 pt.
8. Poul Madsen 2.'159 pt.
9. Torben Rasmussen ......2.123 pt.

10. John Rasmussen ................... 2.101 pL.
ll.LeifMikkelsen.................... 2.683p1.
12. Jan Abel 2.598 pt.
13. Hans Hansen ............ .2.271 pt.
14. Peer Hinrichsen .................. .............. 1.91'7 pL.
15. Hans L. D. Christcnsen .....-................. 1.967 pr.

l'3I', skrænl
l. Bjørn Krogh 3.000 pr.
2. Knud Hcbsgård .................... 2.997 pt.
3. Klaus Untrieser .................... 2.895 pt.
4. Nils Vium 2.194 Dt.
5. Jan Abel .... .....2.701 pt

NYT
NYT

NYT

13. Hans Hansen ............,........
14. Tommy Persron .................

....... 1.540 pr

....... l.451pr
15. Carsten Berg .................................... 1.449 pt.

Elelfiroltik & Hohhy
lmport*Engms*Delail

Bredt udvalg i motor- og
svævefly - f.eks. Charter
byggesæt KUN 398,-
RC-anlæg til billige priser for
fly, bil og båd.
F.eks. 2|4-kanals anlæg med
to servoer KUN 682-
El- og glØderørsmotorer, kØre-
akkuer fra ............... kr. 145,-
10 stk. penlight akkuer,
500 mA KUN 127,-

ALT ITILBEHøR!
5 amperes panel meter
tit ............. KUN 28,-

Elektronik - komponenter og
byggesæt - CB-stationer og
tilbehør - armbåndsure
herrer .. KUN 28,-
Få mere for pengene hos:

TREKANTEN's
ELEKTRONIK & HOBBY

Vesterbrogade 9, 7000 Fredericia
s 05 93 41 09 (daglig kl. 10-12)

Vr sender som postordre over hele landet.
Telefonordrer modtages hver dag mellem

kt. 10 og 12 på ttf. 05 93 41 09.

Modeller
HR/Bauer:
Duo 170. spv. 170 cm ............ kr. 998,-
Duo220, spv. 220 cm ............ kr. 1.080,-
Disse nrodeller med færdigvinger Eppler
387 prof rl er en virkelig fin nyhed fra Bauer,
du får en kornbineret motor og svævemo-
del.
Spitfire. spv. i50 cm . . ....... kr. 1.250,-
Super Falco. spv. 146 crn ...... kr. '1.250,-

Begge fly har glasfrberkroppe og skum-
vrnger.

Wik Modelle:
Charly kunstfly i træ .

Simprop:

...... kr. 750,-

Super-Chart ......................... kr. 480,-
Aeromaster, todeekker itræ ... kr. 890,-

Restlager:
Tarka Pylon sportsmodel,
itræ .................................... kr. 220,-
Hot 20, Pylon sportsmodel,
itræ ....................................kr. 250,-
Blue Bird Prince 25,
færdigmodel, spv. 128 cm ..... kr. 795,-

Olie
Polyglycol, blandes 1 :10
i 1-liters dunke, pr. liter ......,...... kr. 55,-
i 5-liters dunke, pr. liter ............. kr. 48,-

Tilbehør
7"x6".....,..... ... kr.'11,00
8"x6" .......... ... kr. 12,50
9"x6" .......... .., kr. 15,50
10"x6" kr. 17,00
11"x7,5" ... ..... kr.20,00

Bartels epoxy/glas
11"x10" for LS motorer kr. 90,-

Trebladede propeller
Zingali'10"x8" ..................,.... kr.
Tornado glasfiber'10x6" .......... kr.
Tornado glasfiber 9x6" ........... kr.

. kr.

Diverse
IT se,.vc:,. Fu:aba el. JR ......... kr. -170,-

TT servo triandre anlæg .......... kr. 180,-
PV skumlirn. 750 ml ,. kr. 89,-
Stabilit epoxylim .................. .. kr. 32,-
Plastlim til canopy kt. 12,-
Alu. motorf undament til
6,5 cm3 motor ............. kr. 39,-
Alu. motorf undament til
10 cms motor ..... kr. 45,-
Quartz prof. stopur ................., kr. 89,-

Vi har også tanke, hjul, spinnere, hængs-
ler mm. til dit modelfly.

Motorer
Ring og hør om vores mini-priser på OS,
Tartan og Webra-motorer.

Vi fører også Simprop radioanlæ9,

Der tages forbehold for trykfejl og pris-
ændringer.

Etilr lolt

59,-
45,-
40,-

137,-

Modelhobhy
Dalby A116 27
9230 Svenstrup J

5l



Tilbud fra
HOBBYKÆLDEREN
Graupner EB 4-kanals f.jernstyringsanlæg
med to C505 servoer ....... kun kr. 1.200,-
Graupner Trend RC-motormodel med OS
35 FP motor og dæmper .... kun kr. 985,-
Graupner Cherokee med styropor vinger
og mange færdige dele samt OS 61 FSR
ABC 10 cm3 motor, normalpris kr.4.020,-
- hos os får du den til ...... kun kr. 2.500,-

,-*.kx-, c4s \bÆ
Graupner Proud Bird med OS 25 FP
motor koster normalt kr. 2.061,- - og hos
os får du den til ............... kun kr. 1.250,-
Graupner Maxi med styropor vinger samt
OS 40 FP 6,5 cm3 motor, normalpris kr.
2.195,-, vores pris ............kun kr. 1.200,-
Graupner Elektro-Fly med speendvidde
179 cm til el-motor kun kr. 485,-
Graupner C-505 servo har en trækkraft
på 3,2 kg og plejer at koste kr. 318,- -men hos os er prisen kun 198.-

Tilbuddene fra vores annonce i
Modelflyve Nyt 2/86 gælder stadig!

HllBBYI(ÆTDEREN
v. Jørn Pedersen

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06 61 08 32

Balsaplader og lister
sorteret ivægt- og
hårdhedsgrader efter Ønske.

Priseksempler:
Balsaplader 100x 1000 mm:

1 mm .......... kr. 10,90
'l ,5 mm kr. 11,15
2 mm ,......... kr. 1 1 ,40
3 mm .......... kr. 12,95
4 mm .......... kr. 13,75
5 mm .......... kr. 14,55
6 mm .......... kr. 16,30
8 mm .......... kr. 19,15

10 mm .kr.22,60
15 mm . kr.30,25
20 mm , kr. 36,50

Fyrre- og balsalister 1000 mm
i over 20 forskellige størrelser,
f .eks.:
5 x 5 mm .................. kr. 2,60
6 x 6 mm .................. kr. 3,50
7 x7 mm .................. kr. 4,35
8 x 8 mm .................. kr. 5,20
10 x 10 mm .............. kr. 5,50
10 x 20 mm .............. kr. 6,40

Vi kan også levere tegninger og materialer til
skala-RC fly fra Brian Taylor, Mike Smart
Designs, Complete-A-Pac. F.eks. :

P-40 Kittyhawk, spv. 165 cm, tegning 125,-.

Bf 109F. spv. 154 cm, tegning 135,-

Desu d e n føres forskel I igt t i lbehør, bagkantsl i ster,
balsaklodser, krydsfiner, pianotråd, materialesæt til
CL-unionens tegninger. Rekvirer prisliste!

Næstued Model Hohhy
v. Jørgen Andersen, Øverup Erhvervsområde 10, 4700 Næstved

Telefon 03 73 44 22, bedst mellem 17.00 og 18.00

JS teknik tilbyder YUASA

BAIIERIER tir
modellen eller
startkassen

6 volt, 3,0 Ah kr. 168,00
6 volt, 6,0 Ah kr. 206,00
6 volt, 10,0 Ah kr. 178,00

'12 volt, 3,0 Ah kr. 210,00
'12 volt, 6,0 Ah kr. 250,00
PS: Selvfølgelig har vi også den

"rigtige" lader (der selv slukker) til
disse og andre gastætte bly-
akkumulatorer.

VEDLIGEHOLDELSESFRIE
GENOPLADELIGE

GASTÆTTE

Os tager man ikke strØm på!
Vi har også NiCd celler fra 50 mAh til
4 Ah samt et righoldigt udvalg af
ladere til disse, samt selvfølgelig det
meste af det tilbehør du har brug for
til modelflyve-hobby.

Se vores katalog!

Da Modelflyve Nyt nu også
er blevet annonceorgan for
bl.a. biler, skal vi ikke
undlade aI gue
oprnærksom på, aI også
dette er vi gode til.
Prøv os til din næste
TAMIYA off-roader - det vil
du ikke fortryde.
Specielt off-road-katalog
med tilbehØr til denne sport
koster 10 kroner incl. porto.
JS teknik's "hovedkatalog"
koster 10 kr. samt porto 10

kr. for soloudsendelse.

JS teknik
Uglevan g 52, 1.,
DK-3450 Allerød



MoDEL HoBBY eO bFarLF. 
oa 6z 35 61

Bredgade 84, 9670 Løgstør

Optima
l:10 skala off-road buggy fra Kyosho ....... kr. 1.425,00

QB 40 fra Pilot
Markedets bedste RC-træner. 150 cm spændvidde. Modellen har
krængeror og er meget let at bygge .......... kr. 195,60

Servo-tilbud:
Thunder Tiger-servoer fra ... ......... kr. 169,85

Multiplex Domino
RC-svævemodel, spændvicide 2.300 mm . ......... kr. 839,50

Multiplex Panda
RC-svævemodel, spændvidde 1.340 mm .. ........ kr. 335,00

Hornet
1å

ir\.æf

Thmiya 1:10 skala off-road buggy kr. 807,50

El-starter
Royal Heavy Duty 12 volt starter ... kr. 388,75

RC-undervandsbåd
Krick U-25, el-drevet RC-undervandsbåd på over en meters længde.
Der krær'es tre servoer for fuld manøvrering af u-båden ..... .......... kr. 918,00

*

Ovenstående er blot et lille udpluk af vore mange
gode tilbud til modelbyggere.

Ring og få pris på de ting, du iøvrigt har brug -for.

-"/1-

T/ .,-

"'iP
iE trffitF Ælrr! 6xeAssoclATEltEucnrcslrlc xa-tÆ @Elffi*Jllil



MtO Uortensen nonngæ
Balsa
Balsafiner I plader på 100 x 10 cm:
1. mm kr. 10,00
1.5 mm kr. 11,00
2.0 mm kr. 12,00
3.0 mm kr. 14,50
4.0 mm kr. 17,50
5.0 mm kr. 18,50
6,0 mm kr. 21,00
8,0 mm kr.24,00

10,0 mm kr.27,00
15,0 mm kr.36,00
1000 x 80 x 20,0 mm . kr. 42,00

Balsalister, 100 cm længde:
2 mm x 2 mm ............. kr. 1,50
2mm x 5 mm ............. kr. 2,25
2 mm x 10 mm ,,......... kr. 3,00
3 mm x 3 mm ............. kr. 2,00
3 mm x 5 mm ,............ kt. 2,75
3 mm x 10 mm ........... kr. 3,25
3 mm x 15 mm .. ........ kr. 4,00
4 mm x 4 mm ............. kr. 2,50
5 mm x 5 mm ............. kt. 2,75
5 mm x 10 mm ........... kr. 4,50
5 mm x 15 mm ........... kr. 5,40
6 mm x 6 mm . ..... . kr. 3.75
8 ,.nrn x 8 mrl ....... ....... kr. 5,00
10 mm x 10 mm ........... kr. 6,00
20 mm x 20 mm ........... kr. 13,00
25 mm x 25 mm ........... kr. 16,00
Forkant til HR-46 ...... kr.'13,00
Forkant til Little Bugbear kr. 7,00

Bagkantlister, balsa. længde 915 mm:
5 mm x 20 mm ........... kr. 6,75
6 mm x 25 mm ........... kr. 8,00
B mm x 32 mm ........... kr. 9,50

Trekantlister, balsa:
915 mm x 10 mm x 10 mm ........... kr. 5,25

Rundstokke, balsa:
915 mm x 6 mm ...... kr. 4,75
915 mm x I mm ...... kr. 5,25

Ved køb af balsa for over kr. 300,- gives
150/o rabat!

Billing Boats Krydsfiner
Pladestørrelse 400 mm x 300 mm:
0,6 mm,3lag ............. kr.20,00
0,8 mm, 3 lag ............. kr. 20,00
1,0 mm, 3 lag ............. kr. 20,00
2,0 mm,5 lag ............. kr. 25,00
3,0 mm, 5 lag ............. kr. 28,00
4,0 mm, 5 lag ............. kr. 31,50
5,0 mm, T lag ............. kr. 35,50

Pladestørrelse 620 mm x 310 mm:
0,4 mm,3lag
0,6 mm,3 lag
0,8 mm, 3 lag
1,0 mm, 3 lag
1,5 mm, 3 lag
2,0 mm,3lag
3,0 mm, 3lag

US Coast Guard. længde 73 cm.

Polar, længde 90 cm.

African Queen, længde 74 cm.

Nyt katalog f ra Billing Boats ........ ..... .. kr. 20,-

Propeller
Master Airscrew:
51/zx4"..., kr.'l 1,00
6 x 3" ....... kr. 1 1 ,00
6x31/2" .... kr. 11,00
6x4" ...... kr.11,00
7x4" ...... kr.13,00
7x6 ....... kr. 13,00
8x4' ....... kr. 14,00
8 x 6" ....... kr. 14,00
9 x 4" ....... kr. 18,00
9 x 6" ....... kr. 18,00

91/2x6".... kr. 18,00
10 x 6" ..... kr.22,00
10x7" ..... kt.22,00
11 x7" ..... kr. 25,00
11 x71/z .... kr. 25,00
12x6 ....... kr.37,00
13 x 6 ....... kr. 43,00
14 x 6 ....... kr. 58,00
'14 x 8 ....... kr. 58,00
16x6 ....... kr.72,0O

....... kr.22,50

....... kr.22,50

....... kr.26,50
.. kr. 29,00

..... kr.29,00

Tornado, nylon:
5 x 3" ....... kr. 8,50 9 x 6" ....... kr. 14,00
5x4" ....... kr. 8,50 9x7" ....... kr. 14,00
51/zx3 ...... kr. 8,50 9 x 8" ....... kr. '14,00

51/2x4".... kr. 8,50 10x4" ..... kr. 15,00
6x3" ....... kr. 9,00 10x6" ..... kr. 15,00
6x4" ....... kr. 9,00 11x4" ..... kr. 17,50
7x4" ....... kr. 10,00 11x6" ..... kr. 17,50
7 x 6" ....... kr. 1 0,00 1 1 x 8" ..... kr. 1 7,S0
Bx4" ....... kr.'l 1,00 12x4" .....kt.24,0O
Bx6" ....... kr. 11,00 12x5" ..... kr.24,OO
8xB" ....... kr.'11,00 12x6" ..... kr.24,00
9x4" ....... kr. 14,00

Tornado, nylon, skubbende:
51/2x3" ..., kr. 9,00 8 x 6" ....... kr. 15,00
51/2x4" .. kr. 9,00 9 x 6" ....... kr. 17,50
6 x 3 ....,. kr. 9,50 10 x 6" ..... kr. 19,00
6x4 kr. 9.50
Tornado 3-bladede:
5 x 3" ....... kr. 9,00 8 x 6"
5 x 4" ....... kr. 9,00 8 x B"
6 x 3" ....... kr. 9,50 9 x 6"
6x4" ....... kr. 9,50 10x4"
7 x6" ....... kr. 17,50 10 x 6"
7 x 8" ....... kr. 17,50

Tornado glasf iberf orsiærket:
7x4" .......kt.12,25 10x6" ..... kr. 18,50
B x 6" ....... kr. 't4,00 11 x 8" ..... kt.22,OO
Vi har også Tornado 3-btadede skubbende pro-
pel I er samt g I asf i be rforstæ rkede 3-bl adede Tor-
nado propeller.

Alle priser er incl. 220/o moms. Det tages forbe-
hold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurset,
afgifter og andre forhold, der kan indvirke på
prisdannelsen.

LEIF O. MORTENSEN
HOBBY
Nørremarksvej 61
DK-9270 Klarup
Telefon 08 31 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandagJredag kl. 1 6.00-1 8.00

CHLORIDE batterier:
* Økonomisk
* Pålideligt
* Forseglet
* Vedligeholdelsesfrit
* Robust konstruktion
* Kompakt design
* Alsidigt
* Sikkert
* Lang levetid

CHLORIDE
Genopladelige batterier
Type Volt

F1 ................ 2
F2 ................ 6
F4 ................ 6
F5 ......... 6
Fb ......,......... b
F7 ................ 6
F8 ............... 12

Længde Bredde

44 44
134 34
151 34
108 70
108 70
151 50
151 65

Højde Pfls

80 kr. 68,-
67 kr. 113,-

103 kr. 132,-
103 kt.142,-
103 kr. 150,-
103 kr. 159,-
103 kr. 226,-

Ah

5,0
3,0
7,0
7F

10,0
10,5
7,0

vægt

0,33
0,57
1,24
1,40
1,57
1,58
2,09



RC-anlæg
Graupner Herregårdsanlæg
med I servo ........ kr. 1.950.-
Graupner Herregårdsanlæg
PCM med I servo kr.3.450,-
Graupner 4-kanals anlæg
med I servo ........ kr. 1.165,-

Futaba Conquest PC\l
med 3 servoer ..... kr.3.195,-
Multiplex 4-kanals anlæg
med I servo ........ kr. 1.548,-
Multiplex 4-kanals PC\1 anlæg
med I servo ........ kr. 2.985,-
Simprop Start 12 anlæg
med I servo ........ kr. 1.995,-
Robbe Supra PCM anlæg
uden servoer ....... kr. 2.950,-

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

Vi sender overalt

Flv
Hegi Piper PA 18 .................. kr. 795,-
MK Astro 40, lavvinget ........... kr. 995,-
Kyosho fly med motor ............ kr. 1.995,-
Pilot Foster T2 ..................... kr. 795,-
Robbe Super Cub .................. kr. 1.650,-

Carrera ASW 17, 3,2 m spv. ..... kr. 1.250,-
Multiplex Flamingo kr. 1.250,-

Forskelligt
Elektronisk stopur ................. kr. 149,-

Elektronisk omdrejningstæller .. kr. 195,-

Robbe 5 liter brændstof
med 6Vo nitro ....................... kr. 245;
Seito 4-takt rØr ..................... kr. 40r

Multiladere
Robbe Multilader _5 ................ kr. 295,-

Graupner Multilader .............. kr. 348,-
Lynlade-kabel ....................... kr. 148,-

Lynlader med sluk-ur ............. kr. 445,-

Brændstofsikker dope
% liter klar dope ................... kr. 65,-

I liter klar dope .................... kr. 120,-

5 liter klar dope .................... kr. 395,-

Akkuer
12 V,5,5 amp. (s)'re) ............... kr. 215,-

12V,9,0 amp. (tør) ................ kr. 595,-

2V,5,2 amp. (tør) ................ kr. 125,-

12y,5,7 amp. (tør) ................ kr. 454,-

HC multitestere
Voltmeter .......... kr. 120,-

Multitester, lille ..................... kr. 195,-

Multitester, stor .................... kr. 295,-

Multitester, gigant ................. kr. 548,-

Servoer
Futaba mini S-33/133, kun ...... kr.
Futaba S-32 ......................... kr.
Futaba S-20 ......................... kr.
Robbe RS-l0, kun .................. kr.
Multiplex Nano .................... kr.
Graupner 505 ....................... kr.
Simprop servo \'1\'1 ................ kr.
Futaba 5-128 ........................ kr.

395,-
395,-
395,-
180,-

295,-,

248,-
285,-
285,- Terra Top 27 , 35 eller 40 MHz .. . kr. 1.795,-

KSS HOBBY
RC
Mandag kl. 14-19

Futaba,
brændstol
mm.
Ring til
KSS!

KSS, Rødovrevej 47, 2610 Rødovre
01.41 29 98

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
Tft.02.27 64 20

MÅLøV

Alle mål i trælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69,2760 Måløv.
Tll. 02.65 23 33
Åbenl hverdage l3-.17.30, lørdag 9-13.00.

VIBORG

Hobbykælderen er din spectalbuttk
inden for fiernstyting og Iinestyring.
Alt i byggesæt. Ring ellet skriv, og
vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
Til.06.61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23, '.l360 Kbh. K.
T|t.01.14 30 10
Ma lr to. lr '3 17 J 'C'2 :-s::E ihi::'

RANDERS

Vi kan levere et bredt udvalg af
kvaiitetsprodukter fra f.eks. Modelhob,
Multiplex. Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og
elektronik.

Randerc Elektronik & Hobby
Klostergade 5, 8900 Randers
Telefon 06 42 58 14

Schli,iter & Heim
helikoptere
SchlUter og Heim helikopter-
modeller - reservedele -
Futaba fjernstyringsanlæg -
OS-motorer mv.

BATRONIC
Kløvervænget 26,
5935 Bagenkop
Telelon 09-5614 67, elter
kl. 18.00:09-56 19 24

VENDSYSSEL:
Vi er bare billigst med MULTIPLEX,
OS, FUTABA, TAMIYA og mange
andre. - Byggesaet, fjernstyring,
tilbehør og brændstof - vi sender
overalt.

v. Erik Christensen
P. Munksvej 58
9300 Sæby
Tll. 08.46 21 44
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N i Cad-højstrømscel ler med professionel
hurtigladnings- og afladningsegenskaber.
Den ekstremt lave indre modstand
garanterer, at cellen også ved ekstreme
belastninger ikke mister spænding.

Panasonic lndustri-batterier er blevet
navnet på verdens bedste akkuer!

H øjstrø ms-af lad n i n gskarakteristi k

Ladezeit (Stunden) Kapazltåt (mAh)

TEKNISKE DATA: Min. kapacitet: 1.200 mAh. Typisk gennemsnitlig kapacitet: '1.350 mAh. Ladestrøm: standard 120 mAh, ved
hurtigladning max. 1,8 A. Max. afladestrøm: 30 A.

ø 12

E
6Å
th

Panasonic Red Amp

DMI

Nye hovedkataloger fra
MULTIPLEX og Aero-Naut kan
nu købes hos din forhandler eller
direkte hos os.
Multiplex kataloget kan købes i en
tysk og en engelsk version.
Du bør have disse kataloger, der
har en meget høj informations-
værdi.

Tænker du
på nyt
RC-anlæg?
Ja, hvorfor egentlig ikke?
Selvom det, du har, er godt nok,
er det altid rart at få noget nyt -og det kunne jo være, at et nyt
anlæg havde flere udbygnings-
muligheder end det gamle.
Se derfor bagsiden af Modelflyve
Nyt 3/86 med specialtilbud på
Multiplex Commander.

a€ffirrt

Messingvej46
DK-8900 Randers
Telefon - fra
Danmark: 06 4475 44
Norge: 095 45 6 4475 44

Ladekarakteristik


