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Måske sejler du af og til med modelbåd eller kører
modelbil (ellers gør din søn/datter det måske), og du
ønsker ikke at bruge dit dyrebare fly-radiogrej til
disse formå|. Måske flyver du også mindre motoreller svævefly og foretrækker at spare overflytning af
modtagere mm. fra de større modeller.

Og priserne

-

I disse tilfælde
- og i mange, mange andre - er
det rart at have et "lille-sæt", så du problemløst kan
dyrke alle former for radiostyring.
Har du ikke allerede et "supplement-sæt", så kig lidt
på Oet følgende. Her kan du altid finde et sæt, der
passer til netop dine formå1.

io, de er bestemt lave. Tal med din forhandler og bliv overrasket!
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Alle selvneutraliserende styrehåndtag kan let og hurtigt
og tilbage igen, når det
ændres til ikke-neutraliserende

Alle sæt er i amplitudemoduleret SSM-smalbåndsteknik
og indeholder: Sender, modtager, kvartssæt, 1 servo,
batteriholder/forsyningskabel med afbryder.
Alle 16 forskellige servoer (vist i bladet nr. 3/86) kan
anvendes i alle ovennævnte RC-sæt.

-

ønskes.

Alle sendere og modtagere kan bestykkes med batterier
eller med genopladelige akkumulatorer.
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Går du med tanker om at anskaffe

Modelbil

Svævefly

så kommer du ikke uden om Graupner
der har det helt store udvalg af typer til såvel
el- som gløderørsmotorer og med 2- eller
4-hjulstræk. Af udvalget kan nævnes følgende
el-biler:

-

så kommer du ikke uden om

n!4!!it

Graupner
PEGASUS nr. 4903

off-road buggy skala 1:10
Uathængige hjulophæng i triangler
med skruefjederdæmpere. Dilferentiale
med indkapslede tandhjul. En ideel
model at starte sin off-road sport med.

ffi*t:

Graupner
ICARUS nr. 4898

Off-road buggy skala 1:10
Uaf hængige hjulophæng: Triangler for,
svingarme bag. Oliestøddæmpere med
stilbare skruefjedre. Rullegitter.

400

Graupner
OPTIMA nr. 4928

Off-road buggy skala 1:10
Uathængige hjulophæng med
nede triangler og oliestøddæmpere

Graupner
JAVELIN nr.4899

Off-road buggy skala 1:10
Rullegitter og hurtig akkuskift. For- og
bagaksel med differentiale. Uafhængige hjulophæng med langbenede triangler og oliestøddæmpere med stilbare skruefjedre. Valgfri trækkraft ens
for/bag eller mest for.

med stilbare skruefjedre. For- og bagaksel med differentialer. Valgfri trækkratt ens for/bag eller mest for. Klatrer
som en bjergged.
OPTIMA er den bil, der har vundet de
fleste off-road konkurrenceløb i år .....

SPECIFIKATIONER PEGASUS ICARUS OPTIMA

4903 nr.4898
Træk..............
baghjul baghlul
Motor............
RS-540S 360T
Længde, mm ............,.. 388
388
Bredde, mm ................. 232
232
Højde, mm
133
133
188
Sporvidde for, mm ........ 188
190
190
Sporvidde bag, mm ......
Frihøjde, mm ............... 25
25
1450
1550
vægt, gram
nr

JAVELIN

4928 nr. 4899
4-hjul 4-hlul
RS-540 RS-540
405
405
240
240
130
130
194
194
196
196
36
36
1550 1550

nr

Og priserne ....? Ja, de ligger fra under 800 kr. og opefter. For at kunne
køre modelbil, skal der bruges: RC-sæt med 2 servoer, køre-akku 7,2voll
samt oplader (evt. opladekabel)
Vi lagerfører alle reservedele og har service-værksted.

Husk: Der skal slå Graupner på din bil!

Graupner har naturligvis mange andre
modeller, også de lidt mindre RC-modeller som
f.eks. UHU, AMIGO, DANDY og diverse
udgaver af ASW 22.
Der er mange
- rigtig mange at vælge
imellem, så du kan altid finde den, du søger.
Du kan læse meget mere om RC-anlæg,
modelbiler, svævefly og alt det andet
hobbygrej i Graupners store
hovedkatalog 39FS på ca. 550 sider,
som du kan købe hos din forhandler.
N æ rm

este forh and I e r oplyses ge rne.

Forbehold for trykfejl.

OS modelmotorer i 50 år
OS 61 LONG STROKE

OS 61 RF (bagudstødning)

OS 61 SF (sideudstødning)
Endelig kom OS 61 Long Stroke motorerne. OS
t'

61 Long Stroke leveres med sideudstødning
"SF" og bagudstødning "RF" i ring og ABC.

å

res.

Cyclone er en helt ny helikopter fra Kalt i Japan.
Den er let at flyve og kan samles på få timer.
Rotordiameter 140 cm. Vægt ca. 4 kg. Til 7-10
cm3 motor Til 4-5 rormaskiner.
Kalt
........ kr.3.295,00

Cyclone

Modeloversigt: OS 61 SF
OS 61 SF ABC
OS 61 SF-P
OS 61 SF-H
OS 61 SF.H-ABC-P'
OS 61 RF-ABC
OS 61 RF-ABC.P
OS 61 RF-H-PMotorerne kan leveres ca. 10/10.
De med " mærkede dog først 10/1 1.

Helikopter med kollektiv pitch. Meget velegnet
til begyndere. Som motor anbeiales OS 25 FSR
H, men også andre motorer mellem 3,5 og 5 cm3
kan bruges. Rotordiameter 110 cm. Længde 109

OS 61 SF-H (helikopter)

w>

kr. 2.995,00
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Quest gyro

(engelsk).
Quest

gyro

Takket være dolla!'faldet behøver du ikke at
være 'herremand. tor at købe en omdrejningstæller. LCD display med tre cilre med 100
omdr./min. visning.

Quest gyro letter helikopterflyvning for begynder og ekspert. Quest gyro er opbygget i dn
enhed 4x4x5 cm. Den kan derfor også indbygges i små helikoptere. Følsomheden kan
justeret permanent eller med en kanalfunktion.
Vi sender gerne yderligere oplysninger

P.D.Q. færdigmodeller

.T. 642
Digital
omdrejningstæller
T

+SEFYO

cm. Vægt 2,2 kg. Kan udstyres med autorotation. Komplet byggesæt uden motor og RC-an-

20

ry,)

caln 6 xzwaat
- AD,'UAr "DF,'Fr AD"i'UsT

G^,

Baron 20

læ9.
Baron

fitu

Også helikopter- og pumpeudgaver kan leve-

Kalt Cyclone helikopter

642

omdrejningstæller

kr. 437,00

kr. 995,00

PD.Q. er en ny serie af færdigmodeller fra Thun-

der Tiger. Modellerne kan samles på få timer,

Coverking

det tager længere tid at montere radioanlægget
end at samle
Coverking er beregnet til lorbehandling af folieTelstar 40, nyhed ...................... kr. 1.993,00 beklædte modeller. Med Coverking hæfter fo........... kr. 1.425,00 lien urokkeligt fast til underlaget.
Telstar
Chipmunk 25 ............................ kr. 1.425,00 Coverking 250 cm: dåse ......,.......... kr. 67,00

modellen.

25

Cessna18240,nyhed

kr.

1.993,00 Coverking400cmrspray................kr.73,00

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985/86
Simprop Minikatalog

Hovedkatalog
..........

Pilot 86
Pilot EZ katalog
Hos din forhandler eller mod frimærker eller check fra importøren

kr. 54,00
........ kr. 6,00
........ kr, 36,00
....... kr. 15,00

Simprop Mini-Chart
En robust og velf lyvende begyndermodel til 1 ,63,2cms molor. Spændvidde 120cm. Hurtigbyggesæt med finerbeklædt skumvinge.

Mini

Chart

kr. 647,00

Silver Star Models
Sjællandsvei 3, 9500 Hobro
Telefon 08 52 02 55
Anviser gerne nærmeste lorhandlet
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Bredgade 84, 9670 Løgstør

Christen Eagle

II

Jumbomodel skala l:3,7

.

.

kr. 3.500,00

QB 40 fra Pilot
Markedets bedste RC-træner. 150 cm spændvidde. Modellen har
krængeror og er meget let at

bygge

.....

kr.

195,60

.........

kr.

169,85

.........

kr.

839,50

.......
.............
.............

kr.
kr.
kr.

120,00
150,00

200,00

........

kr.

388,75

Krick U-25, el-drevet RC-undervandsbåd på over en meters længde.
Der kræves tre servoer for fuld manøvrering af u-båden .....
..........

kr.

918,00

Servo-tilbud:
Thunder Tiger-servoer fra

......

...............

Multiplex Domino
RC-svævemodel, spændvidde 2.300

åh

mm

....

Iæxan karrosserier
30 forskellige modeller på lager.

l:12
Skala l:10 ........
Skala l:8 .........
Skala

El-starter
Royal Heavy Duty 12 volt

starter

RC-undervandsbåd
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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.
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KAVAN Shark 40
Type 502 med kollektiv pitch, autorotation og padler.
Kan flyves med simpel 4-5 kanals radio på grund af
præcis og friktionsfri mixersystem indeholdt i sættet.
En ægte førstegangs-helikopter med en masse
muligheder og til den rigtige pris.

Kr.2.670,lncl. HP40 Gold Cup kr. 3.250,Motor: 6,5 cm3. Vægt: 3,4 kg. Lasteevne: 500/0.
Rotordiameter: 1 130 mm. Længde: 1 120 mm. Styring: 4-5 kanaler.

KAVAN nyheder til introduktionspriser
no

149

Krympeflex til samling af akkuer,

...............
kr. 15,no. 1so Gas loddekolbe. Justerbar 10-60W.
Effektiv, også ude
..... kr. 330,75 x 1000

no.

152

mm

Friktionsfrit mixersystem specielt
for delta og

KAVAN FKsO MK. II

no.

153

no.

275a Gløderørs-driver

no.

1 1

,å

L.=-

..,..

kr.

84,-

Som 152, men for helikoptere .......... kr. 112,-

og hurtiglader
(op til 7 celler). lnput 12 V. Forbrug
ved tilsluttet gløderør 0,6 A. Handy
størrei.. , 50 x 30 x 20 mm ................ kr. 210,-

50 cm3 4-takter Twin nu igen til levering i glødeudgave til stærkt reduceret pris. Rost til skyerne

af udenlandske fagblade.
Mk. ll-udgaven er en yderligere forfinet version
af den tidligere model.
En ægte skalamotor for liebhavere kr. 8.500,-

V-hale

4

1
''

Starter mr ,l ijear.
lndbygget ; 'rnargear giver en
handy og lei starter med et stort
drejemoment. Ny lavere pris ............ kr.480,-

Tilbudshjørnet
Webra Speedy 2 cms ABC. bagudstødn., venturi carb. ................ kr. 320,OS 35 FP u. dæmper, 5,9 cma 2-takt
....... kr. 450,Kavan Ranger, koll. pitch for 10 cm3
....... kr. 2.500,Kavan Lockheed 286 L komplet, foræringspris ..........
kr. 4.990,Eismann Hai,2100 mm, E-178, skræntracer ..........
... kr. 1.200,-

Lavpris-svævere til begyndere og skoler
Termik, fritflyvende 41 model, '1200 mm
....
Cikada, fritflyvende 41 model, 1200 mm
.....
Nordic, fritflyvende 42 model, 1900 mm
.....
Blue Phoenix, RC-svæver, 1990 mm ...........
BS1, Bjørn, RC-svæver,2200mm
Kestrel, skalamodel, glaskrop og ribbevinge,2840 mm ..................

:

kr.
kr.

kr. 180,kr. 320,kr.390,kr. 760,-

Oracover

KAVAN's kval itets-tilbehør
Link, hængsler, horn, tanke, hjul, propeller,
spinnere, stænger, bowden, skruer, møtrikker
osv., osv.
KAVAN laver det hele i allerbedste udførsel, og
AVIONIC lagerlører det til lave priser.
At annoncere alle disse ting er næsten umuligt,
vi har derfor nu fremstillet en overskuelig prisli-

-

ste med nøjagtig beskrivelse.
Fremsendes mod 6 kr. i frimærker.

85,90,-

Mange har tilkendegivet deres tilfredshed med dette nye
beklædningsmateriale. Prøv det selv.
Fås i mange spændende farver, stadig til kr. 25,- meteren for almindelige
farver og kr. 30,- for selvlysende.
Nu også i selvklæbende til stafferinger, foreløbig i gul, orange og sort.
Pris kr. 30,- pr. meter.
Spraylak i ORACOVER farverne samt klarlak. 400 ml dåser kr. 40.-.
Gode argumenter for ikke at bruge ORACOVER for fremtiden vil blive
belønnet individuelt og efter skøn!

Trods de mange kombinationer er
indstillingerne enkle og logiske.
Man kan eksempelvis vælge

krængrorsdifferentiering, lineær eller
eksponentiel reduktion, mixe sideog krængeror eller klapper og
krængeror, altsammen trinløst
justerbart.
Komplet beskrivelse af mulighederne
kan rekvireres.

Vejledning på dansk.

Ny Digicont PCM
Et væld af kombinationsmuligheder,

mixere, reduktion, servovending osv.
er standard-udstyr i den nye
Digicont.
Alle funktionerne er dækket af et
klart plastlå9.

Komplet sender
m. 1.200 mAh akkuer ..
PCM-modtager
med krystal

DIGICONT PCM når det skal flyves sikkert.
Billedet viser Svend Hjermitslev med sin Pitts.

kr. 1.040,-

Eksempelvis Futaba servoer kan,
ved ændring af stik, anvendes til
Digicont.

Fuitaba radioer

Attack 2NR,27 MHz AM, m. 2 S-38 servoer .. kr. 640,Conquest 4NLG 35 MHz FM
med 3 stk. 5-128 servoer
kr.2.185,Conquest PCM SNLP 35 MHz
med 3 stk. 5-128 servoer
kr.2.810,Alle sæt i fabrikspakning med diverse tilbehør, men uden
NiCd akkuer og lader.
Futaba servoer:
3-281128 standard servo ..........
kr.21O,5-30/130 m. kuglelejer
...... kr.390,S-31S/1 31S kraftig servo
... kr.495,3-321132 hurtig

kr. 3.000,-

servo

Et antal nye og brugte Digicont sende-

re af første udgave til salg til nedsat
pris.

HP motorer
Flere og flere finder, at HP er et godt alternativ, og der er
mange gode grunde hertil, bl.a.:

*
*
*
*

Højydelse
Startvillighed og driftsikkerhed
Fornem bearbejdning og finish
Lav pris
specielt på reservedele

-

........ kr. 360,..... kr.360,...... kr.200,-

S-33H/133H mini-servo
S-38 billig servo ..........

Cup
HP 61 Gold Cup
HP 61 VT
kr.650,- ABC, pris .. kr.900,- Pris ........... kr.900,Dæmper ... kr. 120,- Dæmper ... kr.'150,- Dæmper ... kr. 95,Krummer .. kr. 95,- Krummer .. kr. 100,- HP 49 VT .. kr.800,Reso-rør.... kr.250,- Reso-rør ....kr.270,- HP25VT... kr.600,HP 40 Gold

Greven Cyano

Pris ...........

Velkendt og påskønnet af mange.
Mest kendt er den tyndtflydende version. Fås nu også i
langsommere, tyktflydende udgave (den gule), som
udvider anvendelsesmulighederne betragteligt. lsær ved
anvendelse af aktivator, som er en spray, man pifter på.
Den tørrer limen på sekunder til stenhård cement.
Gul cyano koster kr. 60,- for 25 g og aktivator kr. 50,-.
Greven Cyano holder
også til store
modeller.
Peer Mikkelsen med
sin Fokker DRl.

HP lnhibitor

Anti-rust-middel for motorer (specielt 4{aktere).
Med dagens reservedelspriser på visse motorer kan det
være en god investering. 40 ml. rækker til 20 liter
brændstof

.

Bogen om
radiostyrede
modelfly
Den nye danske udgave af Pår
Lundqvists kendte og glimrende
radiostyringshåndbog kan du
købe hos os.
224 sider, ill., solidt indbundet.

Kr. 158,Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy

F. KAVAN

DIGICONT PCM
PRACTICAL SCALE

CAMBRIA
EISMANN

IAVIONIC!

o Violvej

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

5.

DK-8240 Risskov o Tlf.06 17 5644*

FUTABA >Guldanlæg< FP-7FGK
Nu kommer FP-7FGK >Guldanlægget< på lager igen.
Fabrikspakningen indeholder:
* Sender og modtager

* 4 servoer
* NC-akku til sender

og modtager samt oplader

Guldeloxeret kabinet med åben kardansk ophaengning af
styrepindene (>open gimbal<).
* To-trins omskilter med trim for krængerors-udslag
* To-trins omskifter med trim for højderorsudslag

*
*
*
*
*
*
*

Omskifter for indbygget trænersystem
Servoreversering på alle kanaler
Mixning mellem side- og højderor
Mixning mellem side- og krængeror
To-trins omskifter for siderorsudslag
Programmerbar servoudslag på kraenge-, højde- og sideror

Dansk brugsanvisning

FUTABA har radioen
Du kan f.eks. vælge det prisbiilige FUTABA Attack FP2NR RC-anlæg.
Attack-anlægget har reversering på begge kanaler. Det er
særdeles velegnet til en model som f.eks. KYOSHO Duet
1200
og iøvrigt til RC-biler, RC-både og RC-

-

svævemodeller.

Futaba har et specielt helikopter sæt med PCM-system,
der giver maksimal sikkerhed mod radioforstyrrelser og
driftstop. Det hedder FUTABA FP-8HP.
Hele FUTABA Conquest-serien er på lager. Det er anlæg
på AM 2'7 MHz, FM 35 MHz og PCM 35 MHz.
Der er et FUTABA-anlæg til ethvert formål
- ialt 12
forskellige typer på lager, der rækker fra de billigste 2kanals All427 MHz anlæg til de kostbare PCM-anlaeg
-- HUSK
som

FP-ESGAP.

NiCad batteri
1.200

mAh m. 6 celler (7,2V). Samlet

KIT

med krympefolie og monteret med stik.

RtvtEgå

.

- Futabq

er

joponsk kvalitet!

s

No. 2252
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FUTABA Rate-Gyro
Stabiliserer din model, så du får lettere
ved at styre den uden uheld.

Import & engros
(nærmeste forhqndler anvises)

FP-S38/L38 servo
Ny præcisionsservo fra Futaba til en
særdeles

Futaba:

attraktiv pris.

Drejningsmoment: 2,5 kgxcm
Hastighed: 0,23 sek/60'
Størrelse: 40,5 x 20x 35,3 mm
Vægt: 41 gram
Spørg din forhandler om prisen på
denne servo. Den er billig!

Kyosho Riviera
Flot sejlskib beregnet til
radiostyring med 2-kanals anlæg.

Danmarli
Kastagervej 27, 2130 Herlev
Telefon 029101 01

Modelflwe IYyt 5/86
Undskyld forsinkelsen

En sørgeligt velkendt, men alligevel.relment overskrift i Modelflyve Nyt.
Hvor bliver Modelflyve Nyt aJ? Er det kun mig, der ikke har fået mit
- bladet?.... Telefonerne har ikke stået stille
Modelflyve Nyt?
Hvornår kommer
hos modelflyveunionerne i den sidste måneds tid, hvor modelflyvere med helt
klare abstinenser har ringet på stort set alle tider af døgnet.
Hvad er der sket?
Der er sket det enklg at jeg
- bladets ansvarshavende redaktør - i de sidste
to måneder ikke har haft fritid. Det arbejdg som jeg tjener mine penge ved, har
på grund af anskaffelse af nye maskiner og indførelse af nye arbejdsgange
krævet min tilstedeværelse 12-14 timer i døgnet inklusive de fleste week-ends. Og
så bliver der jo ikke tid til at være redaktør for Modelflyve Nyt.
Som en konsekvens af , at jeg ikke kunne få tid til at lave bladet, bad jeg om at
blive fritaget for arbejdet. Bestyrelsen i Dansk Modelflyve Forbund ønskede
imidlertid at beholde mig som redaktør og foreslog derfor en ordning, som
indebar, at en del af den tid, jeg bruger på Modelflyve Nyt, bliver betalt, således
at jeg har kunnet ansætte medhjælp i mit firma og derved få bedre tid.
Disse ting træder først i kraft fra nr. 6/86, som udkommer midt i december
måned. Fra Modelflyve Nyts første nummer i 1987 skulle bladet herefter komme
til tiden, dvs. den første i hver af de >lige måneder< plus/minus en uges tid.
Dansk Modelflyve Forbund, redaktionen og ikke mindst jeg undskylder
naturligvis den helt ekstraordinære forsinkelsg dette blad kommer med. Og vi
håber, at vore læsere trods alt synes, at bladet vil være ventetiden værd.

REOAKTION:
Ansvarshavende & lritllyvnrng:
Per Grunnel. Blomstervængel 21,
5610 Assens

Radiostyring:
Lars Pilegaard, Teglmarken 65,
8800 Viborg
Tlf. 06 61 59 51 (aften)

Linestyring:
Benny Furbo, Samsøvei 2,
7400 Herning
Ttt. 07 22 50 89

MedaåeideE ved d6tle nummer:
Torkild Balslev, Henning Forbech,
Aksel Risberg Hansen, K.
Hermanni, Ejner Hjort, Benny
Juhlin, John Justesen, Ole
Jørgensen, Hans Jørn Vedby
Jørgensen, Jørgen Korsgaard. Jens
B. Krislensen, Torben Krogh, Aild
Larsen, Karen Larcen, Jan Laursen,
Børge Martensen, Leif Mikkelsen,
Stig Møller, Benny Steen Nielsen,
Preben Nørholm, Luis Petersen,
Jesper Buth Rasm0ssen, Pia Buth
Rasmuss€n, Steen Høl Rasmussen,
Bjarne Schou, Johannes
Thorhauge, John Wilsfeld.

Per Grunnet

Redaktion:
Tidsskriftet Modelllyve Nyt

Flyvning med skalamodeller ........... side
Lars Pilegaard har som andre undret sig

Blomsteruænget 21,
5610 Assens
71 49 50 (kun

Tlf.09

automatisk
telefonsvar€( der tager imod
besked)

over, at mange skalaflyvere bygger så

Ekspedition:
Tidsskrittet Modelf lyve Nyt
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flot

og flyver så dårligt. Han har derfor
bearbejdet en artikel af David
Boddington, som muligvis kan hjælpe
skalaflyverne til at få modellerne til at
flyve bedre og sikrere.

Strandgårdsv€j 25
5762 Vester Skerninge
Postgiro nr 7 15 10 77
Tll.09 71 49 50 (kun automatisk
telefonsvare( der lager imod
bestillinger mv.)

Udgiver:
Dansk Modelllyve Forbund
v. gjørn Krogh (tormand)
Elmedalen 13, 3540 Lynge

RC-unionens

F3B-spil

...

side 18

Iæif Mikkelsen har været hovedkraften
bag fremstillingen af RC-unionens to
meget kraftige højstartsspil, der bruges
ved konkurrencer for termiksvævemodeller. I artiklen fortæller han,
hvordan spillene er blevet til.

Abonnement og løaaalg:
Arsabonnemenl lor 1986 koster kr
96,- for alle seks numre.
Løssalgseksemplarer kosler kr 18.og kan købes i en række kiosker
landet over sant på bladels
ekspedition.

Udgivelsesterminer:
Modelflyve Nyt udkommer i
begyndelsen af månederne februa(
april, juni, august. oktober og
december Annoncemalefi aie skal
være os i hænde senesl ved den
opgivne dead+ne

Læserbreve

side 20

En læser efterlyser nogle informative
artikler om RC-kunstflyvning. En anden
gør opmærksom på ungdomsskolernes
mulighed for at tage på sommerlejr. Og en
tredie har et problem med en skæv GFKkrop til en svævemodel.

Oplag: 4.700 ekspl

Ppduktion:
Sats, montage. repro: H P Sats
Assens
Trykning: A-Otlset, Holslebro

Materiale til l,lodelllyve Nyt:
lndlæ9 og anikler lrl ModelllWe N'1
sendes enten trl den pågældende
lagredaktør (se adresser herove4
eller til bladets redaktion. Matenale
til unionsm6ddelelserne skal dog
sendes til den relevante unions

Skala-\-\I i

sekretariat.

Redaktlonen slultet d. 311 1986.
De.dline for nr. llttt 511 19gI
Nr. 6/86 udkommor medio december 86.
FoBiden Fra 2-meler postkonkurrencen
Hjørring d.31. maj ses her Børge
Martensen kasle den norske
"Klubbens 2-meter". Hlørfl ngklubben fløt på Torkrld Balslevs pri
vate flyveplads, og det er Torkild
Balslev, der har tagst billedet.

.....

i

\orge

........

side 21

Bennl' Juhlin giver en f1'ldi-e rapport om
sine opieveiser red sommerens

V\1 for

skalamodeller i \orge og i forlængelse al
Bennl's referai. fonæller John \\'ilsfeld,
hvordan det var at \'ære dommer ved
sådan et stæ\'ne.

VM for linestyrede
....... side 25
Et lille dansk hold var til VM for
linestyringsmodeller i Ungarn. Stig Møller
fra combatholdet fortæller om
combatkonkurrencen, hvor danskerne fik
sølvmedalje som hold og Bjarne Schou
vandt broncemedalje individuelt.

I Israel til VM i klasse F3B .............

side 26
Preben Nørholm fortæller om holdlederen

til EM uden landshold. Og
kommer undervejs ind på både det ene og
det andet, ikke mindst Reinhard Liese's
>Epsilon<, som der også er tegning til her
der kom

i bladet.

Til VM for indendørsmodeller ........ side 31
De danske indendørsflyvere havde både
hold og holdleder med, da de var i
Cardington, England for som første

fuldtallige danske landshold at flyve VM.
Jørgen Korsgaard fortæller
og der er
tegning af hans model.

-

EM i Rumænien for fritflyvende ..... side 34
Per Grunnet var på det danske EM-hold,
der tilbragte en uge i Rumæniens
mønsterby Pitesti, hvor Europamesterskabet blev afholdt. Det blev en
kontrastfyldt oplevelse for danskerne og
de øvrige vesteuropæiske deltagere.
Spændende og deprimerende.

IOGLISTE

-

>Fjernstyring og modelbygning(

tedder en bogliste udarbejdet af Birthe Hansen og
)ia Schack Pedersen. Boglisten findes eller kan
)estilles på alle biblioteker. Listen angiver titler på
)øger og tidsskrifter, der beskæftiger sig med
rmrådet. Under de nagelfaste oplysninger om de
brskellige publikationer er der for det meste nogle
tikord til, hvad man kan læse om i bøgerne og blalene. En glimrende oversigt til dem, der ønsker at
inde oplysninger om specielle områder inden for
jernstyrings- og modelområdet.

)PFINDSOMT

- Ved et fransk srævne for 2reter svævemodeller klarede man for nylig opgaen med at få svævemodellerne i luften ved hjælp
f modelhelikoptere. Svæverne blev løftet og
dløst fra helikopternes meder.

IORSIKRING

om i sommerlandet
- Rundt
flittigt med modelflyveop-

reklameres der hvert år

i forbindelse med diverse arrangementer. Disse opvisninger er aldrig omtalt i RC-unioens stævnekalender, så hvordan mon den forsikringsmæssige side af sagen er klaret?
visninger

HøJDEREKORD

- Ewald Heim, der er hovedkraften bag de velkendte Heim modelhelikoptere,
har fornylig sat ny verdensrekord i højde for
modelhelikoptere. Den tidligere rekord var sat af
en russer og var på 1.120 meter. Heim benyttede en

af sine egne >Star-Ranger< modeller og fik _eiter
rekorden et krafrigt skub opad ril 1.620 merer.
Rekorden blev sat i Sch*eiz ved blen Zermart
nær bjerget Matterhorn. Vi har ingen opll sninger
om målemetoden ved højderekorden, men mon
ikke Schweiz blev valgt, så man kunne forerage
højdemålingen >oppefra< på en bjergside.
En af sponsorerne ved rekordflyvningen var firmaet Graupner, der netop havde overtaget forhandlingen af Heim's produkter (så de havde en
vis interesse i PR-effekten af rekordforsøget).
Rekordforsøget kostede ialt omkring 35.000 kroner at gennemføre.
Den danske Graupner-importør Ib Andersen
har iøvrigt meddelt, at Graupner har overtaget alt
salg af Heims helikoptere, således at Ewald Heim
fremover kan koncentrere sig om produktion og
udvikling. Man fører også det komplette reser\edelsprogram.
Tilgangen af Heim-helikopterne får ingen konsekvenser for Helimax-helikoptermodellerne hos
Graupner. De fortsætter uændrer.

norske kunder.

FFn 200

-

ei na\ ne'. pa den jubilæumsbog. som

det engelske trirfllrningsblad Free Fiighr Neus
har udgivet i anledning af, at blader har udsendr
sit nummer 200. Bogen indeholder en række arrikler og tegninger, hvoraf kun få har været publiceret

tidligere.
>FFn 200< koster I 6,20 incl. porto, hvis den
skal sendes almindeligt. Som luftpost koster den f
9,00. Bestil den ved at sende en check på beløbet
til: Ian Kaynes, 7 Ashley Road, Farnborough,
Hants, England, GU 141EZ. Og hvis du samtidig
vil tegne abonnement på Free Flight News for
1987, skal du betale ! 9 ekstra for normal forsen-

delse og f 15,50 for luftpost.
Skal vi lige tilfoje, ar Free Flight r\-es s absolur er
det bedste informarionsblad ri kendcr pa lritfl1'rnin,ssomradet. Dr- nvh:der. son-r ikkc dukkcr forrt

op r \loiel;1yre

Fl!qht

\eu.

.....

\1 :. c:n iir;cier n::t i.-r.::

Frcc

- De russiske

modelflyvere har i 1986 kunnet fejre 60 års jubilæum for organiseret modelfl1,r'ning. Den lørste
officielle konkurrence blev ailoldt på Moskvas
centrale lufthavn i august måned 1926.
Siden da er tingene vokset ganske enormt i Sovjetunionen. Modelflyvning er som teknisk idrætsgren et af de områder, man fra centralt hold har
gjort mest for at styrke. Og det er virkelig lykkedes
for de sovjetiske modelflyvere at nå et meget højr
niveau, ikke mindst inden for fritflyvning og linestyring, hvor man i mange år har været dominerende nation i EM- og VM-sammenhæng.
Nogle tal: Der er over 350.000 organiserede
modelflyvere i Rusland. Af disse er ca. 1000
))master of sports< og yderligere 300 >international masters of sports(, altså modelflyvere på et
højt sportsligt niveau nationalt og internationalt.
Russiske modelflyvere har omkring halvdelen af
de modelflyveverdensrekorder, der er registreret
hos FAI (russerne har iøvrigt ca. halvdelen af alle
FAl-rekorderne i det hele taget).

ELEKTRONISK TIMER

-

Mens Thomas

Køster er ved at lave en ny serie FlA-timere, har vi

modtaget meddelelse om, at man kan kobe en
anden type elektronisk timer hos J. Dumont i Vesttl skland. Dumonrs limer korer kun 2 % rime på et

9 rolt' barreri (omireni som den

amerikanske

Bauer-rimer). o_E den har dimensionerne 68x27
rnm. \egi 25 g uden batteri. Prisen er kun 55 D\lark. altså ca. 200 kr. incl. porto. Nærmere oplysninger eller bestilling: J. Dumont, Kleinmanschierstrasse 18-52, 5100 Aachen, Vesttyskland.

TERMIKSNIFFER
- Et amerikansk firma har
lavet en digital termiksniffer, som kan købes for
den type guld, der hedder US-dollars. Termiksnif-

feren er digital, og det betyder, at den reagerer
øjeblikkeligt på temperaturændringer. Den viser
temperaturen på et display med 0,1" skala. Selve
apparatet fylder ca. 6x6x1,5 cm og vejer ca. 50
gram. Det er batteridrevet med et lille ur-batteri.
Hvis man vil, kan man købe en stander sammen
med snifferen, således at man kan montere målesonden ca. 2,5 meter over jorden, mens udlæsningen foregår i øjenhøjde.
Apparatet fås uden stander for 32,50 $, mens
apparat plus stander koster 49,95 $. Begge priser
er incl. norro. Besril fra Starline International, Sal
F:::;::ro Siere Rile1. 61J6 E Cactus Wren Road,
S:..::.;.i=. .\2.. .ili-r L S.\.

NY RC-BOG
- Med fremkomsten af en
dansk version af Pår Lundqvist's svenske
>Nya radioflygboken< er der for første gang i

der kan lide at fl-vr

mange, mange år kommet en god dansksproget modelflyvebog på markedet. Den danske
udgave hedder >Bogen om radiostyrede
modelfly< og den er bearbejdet af modelflyvekapaciteter som Benny Juhlin, Hilmer Petersen, Ole Hilmer Petersen, Per Hilmer Petersen, Gerlof Sijtsma og K. H. Nielsen.
Et hurtigt gennemsyn af bogen tyder på, at
fordanskningen er sket på bedste måde
man

Man kan købe et sådant færdigt spil for 35,schweizerfrancs (45,- incl. højstartsline, flag og
ring) hos Werner Heiss, Guggimoos, CH-5425

kan ikke mindst glæde sig over, at

RC-

unionen, Modelflyve Nyt, de danske RCklubber, danske regelsæt osv. er medtaget. Det
er en meget god service over for nye modelflyvere
god reklame for RC-unionen
- og det er
at blive omtalt i en sådan bog, som givetvis vil
vinde meget stor udbredelse.

>Bogen om radiostyrede modelfly< er
udsendt af Clausen BøgerlAschehoug Forlag.
Den solidt indbundet, har mange illustrationer på sine 224 sider og koster hos boghandleren kr. 158,-.
Udførlig anmeldelse i næste nummer!
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EKSPANSIOn- Modelflyve Nyts læserkreds
breder sig uden for landets grænser, o_e et par af
Vore annoncorer kan allerede nr.t meld!. om ialc til

60 ARS \IODELILYVNING

HøJSTARTSSPIL

-

Der er no_gie F1.{-flyvere,

med gummimoior-drevne selvoprullende højsrartsspil. Disse iar me-sel nonulære for 20-25 år siden
- og kan i nogle siruarioner måske være gode, f.eks. når der flyves på heder
eller pladser med højt græs.
e

Scheisingen, Schweiz.

Werner Heiss har iøvrigt mange andre spændende produkter for fritflyvere, bl.a. byggesæt,
propelsystemer til wakefields, propelforme af
gips, osv., osv.

FRITFLYVNINGS-VM 1987

-

Der er nu kom-

met de første oplysninger om VM-arrangementet
i Frankrig i 1987. Men oplysningerne er foreløbige
og endnu ikke godkendt af FAI's fritflyvningssubcommittee. Til gengæld er de fremsendt af Pierre
Chaussebourg, så der er nok en vis sandsynlighed
foq at de holder: VM'et afholdes d. 10.-17. august
med konkurrencedage d. 13., 14. og 15. august.
Stedet bliver Thouars. Der bliver lavet en cam-

pingplads for deltagere, der ønsker det. Poitou
International flyves d. 21.-23. august.

Videofilm fra RC-unionen
I RC-unionens sekretariat får vi mange henvendelse om unionens videofilm, både om
kvaliteten og indholdet af de forskellige film.
Derfor har vi i sekretariatet selv prøvet at
anmelde nogle af filmene. En anmelders
mening er selvfølgelig helt hans egen, og
anderledes skal det heller ikke være. Det vi
synes er en god

film, kan andre mene direkte

det modsatte om, men vi prøver alligevel at
begive os ind på dette farlige område. Numre-

ne ud for de enkelte filmtitler er filmenes
bestillingsnumre hos RC-unionens sekretariat.

i

5. Modell-Helikopter-

Præsentation
Spilletid: Ca. en halv time, filmen er på tysk.
Der er en god film med tydelig og klar tale.
Førsr ser vi fl1'r'ning med et par helikoptere,
derefter montering af rotorer, det hele ledsaget

50 år med Aeromodeller
Det engelske forlag Argus Books, som udgiver en
lang række modelblade, bl.a. det hæderkronede
Aeromodeller, der netop havde 50 års jubilæum
sidste år, har for nylig udsendt en jubilæumsbog
for at fejre det flotte jubilæum for dette blad.
Jubilæumsbogen har A4 format, er på 96 sider
og rummer en smule tekst samt en utrolig bunke
tegninger, udsnit af artikler, annoncer, osv.
Princippet i bogen er, at man har klippet tidstypiske ting fra Aeromodeller igennem alle årene,
arrangeret dem nogenlunde kronologisk og så har
skrevet en kort tekst, som forklarer, hvad der var
nyt og spændende ved de pågældene modeller
eller fænomener, da de først dukkede op. Det er
måske ikke historieskrivning i ordets almindelige
betydning, men en gennemkigning af bogen giver
et godt indtryk af, hvordan modelflyvehobbyen
har udviklet sig siden 1935.
Jubilæumsbogen er redigeret af Vic Smeed, en
af Aeromodellers mest produktive skribenter
igennem årene.
En bog som denne må vurderes på samme måde
som man vurderer et fotoalbum med familiebilleder. Hvem ville finde på at kalde det godt eller dårligt? Det ville være meningsløst. Tilsvarende for
denne bog
den kan være inspirerende og spæn-

dende

-

for nogle læserg rodet og ligegyldig for

andre.

Modelflyvere med blot den mindste interesse
for Old Timer-modeller vil sandsynligvis finde
den utrolig interessant, fordi den rummer en masse spændende tegninger og tekst om halvtreds års

modelflyvning. Og som et ekstra plus for disse
mennesker, så er den billig
udsalgsprisen fra
forlaget er kun

!

4.95

+!

-

0.50 i porto.

FRANSK VM-HOLD
I Frankrig har der været
fløjet udtagelseskonkurrence om hvem der skal på
fritflyvningslandsholdet i 1987, hvor Frankrig selv
er vært. Det blev i FlA Galichet, Godinho og den
nye Europamester Barberis. I FIB blev det Cheneau, Dupuis og Lepage. Og i FIC blev Ferrero, Braire og Roux de heldige.

-

ENGELSK VM-HOLD

Også englænderne er
færdige med at udtage landshold, og her blev FIA

-

holdet Chris Edgg Gary Madelin og \\'illiam Colledge. Wakefieldholdet blev G. Foster, Ron Pollard
og Ivan Taylor. Og endelig gasholdet: Stafford
Screen (der meget mod sin sædvane droppede 5
sekunder i sidste start!), Roger Baggott og Ra1'
Monks. Mike Fantham, Bernard Aslett og Ken
Faux fik de fire fjerdepladser.

af instruktive opll'sninger.
Filmen slutter med en opvisning i helikopterflyvning inde i en stor hal. En af speakerens
bemærkninger er, at det vil være en fordel at
være klaverspiller, og det er nok rigtigt.
En film der kan anbefales til kommende og
øvede helikopterpiloter.

7. Thrbo Fan
Filmen varer ca. I time og er med engelsk tole.

Tiods filmens dårlige lyd og billedkvalitet
giver den et godt indblik om ducted fan motorer og konstruktionen af flyene.
Vi ser tre fly, et MIG 15 og to F-86 Sabre.
Disse tre maskiner sammenligner man så, men
her svigter kameraet. Det er næsten umuligt at
se rallene, og lyden er dårlig.
Men filmen må kunne hjælpe mange, der

går i ducted fan-tanker.

E. Barkaby 1984
Filmen varer en time og er med svensk tale.
Den bygger på 14 interviews med de deltagende piloter, og på samtaler med flere hobbyhandlere, som viser deres produkter.
Mange af optagelserne forekommer ret
mørke. Jeg savnede flere nærbilleder af de
enkelte maskiner og flere byggetekniske forklaringer.
Det sidste interview er efter min mening
mere

informativt, både hvad angår bygning og

nærbilleder.
Oplysningerne om de enkelte modeller er i
det store og hele tilfredsstillende. Filmen kan
absolut anbefales.
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Model Grand Illusions

Denne bombemaskine skal ud på sit 25. togt

til

Tyskland. Vi følger bombeeskadrillen på
togtet, hvor de skal bombe forskellige områder
i Nordtyskland. Vi ser deres møde med det
tyske antiluftskyts og angrebene af de tyske
jagermaskiner.
Filmen slutter med eskadrillens returnering
til deres base. Af de 36 fly, som startedg er der
ikke mange, som returnerer, og næsten ingen
er helt uskadte. Det ene fly er mere masakreret
end det andet, i det hele taget er det utroligt, at

de kunne flyve

i den tilstand.

14. Spitfire
Varighed ca. I time.
Filmens egen reklame lyder således

i fri

over-

sættelse:

Historien om den mest berømte jager, der
nogensinde er bygget, meget af filmen har ikke
været vist før. Vi ser Spitfiren i testflyvning,
masseproduktion, armering, service og kamp.
Vi ser enkelte sekvenser af slaget om England og som en kuriositet Spitfires på hangarskibe. Drønet af Merlin motoren og halsbrækkende landinger gør denne film til mere end en
teknisk film for entusiaster.
Filmen slutter med en af de få maskiner,
som endnu er tilbage af de 18.298 maskiner,
som blev bygget. Vi ser kunstflyvning og lavtflyvning fra cockpittet i en Mk. IX.

Og vores egen anmeldelse: Filmen er i
sort/hvid, hvilket er meget naturligt, da det er
klip fra krigen om bl.a. bygningen af maskinen, der vises. Det er en meget interessant
film, som kommer ind på mange detaljer.
En klub har brugt filmen som indfaldsvinkel til diskussion af RC-unionens tegning
Spitfire. Denne id6 er hermed bragt videre.
Filmen kan absolut anbefales.

23.

til

VM Skala i Norge 1986

Filmen var ca. 2 timer og er optaget af unionsmedlem Lars Nøhr.
Der er ingen talg men der er flere undertekster
på flere af flyene. Det er en film for skalaentusiaster og alle andre, som interesserer sig for

flyvning.
Filmen er en af de bedre af RC-unionens

film. Der er mange gode næroptagelser, hvor
man virkelig kan se selv den mindste detalje.
Filmen har også det positive i sig, at man
ikke ser så meget flyvning, som man normalt
gør på ikke professionelle film.
Hvis man skal anke over noget vedrørende
optagelserne, så kunne fotografen godt have
holdt kameraet i lidt længere tid på flyene. Der
mangler også en væsentlig ting i filmen, nemlig billeder fra afslutningen af VM.

Varighed 45 min., engelsk tale.

Filmen er meget professionelt lavet. Den viser
alle tre flygrene. Især en del om skalabygning,
specielt på et linestyret bombefly, det er virke-

lig for eksperter.

11. Memphisbelle,
Fight for the Sky
Filmen varer 38 minutter og er med engelsk
tale.

Det er en autentisk flyverfilm om en amerikansk flyvereskadrille i England under anden
verdenskrig.
Memphisbelle er navnet på en B-17, også
kaldet flyvende fæstning.

22.Det 19. internationale KZ
Rally i Stauning 1986
Varighed ca.

I

time.

Filmen er optaget af Kurt Pedersen, der styrer
unionens videofitm. Det er hans første forsøg
inden for denne genre.
Det er ikke modelfly, filmen handler om,
men rigtige fly, lige fra eksperimentalfly til de
sidste n1'e film inden for civilflyvningen.
Optagelserne er af rimelig god kvalitet.
Arild Larsen
Opll'sning om lejebetingelser m* fås ved henvendelse til RC-unionens sekretariat.

Skala-DM, set med
tilskuerens øjne
.l
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Drttinturkstrtesterskabet

sottr Iilskuer overvceret

.for RC-skalafly

hos

Borup .\todelfll'vere. Han har taget denne

-

nuske Iidt nrakabre
af Rene Jeppe- billedserie
sens srtrukke Pfalz D XIIL sont desvcerre kom sci
gruelig galt ofsted under konkurrencen. Desuden

har Aksel Risberg kommenterel D\{-stævnet,
som er udførligt omtah andetsteds i bladet:

\
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v

€*

x*

For anden gang oplevede jeg som ydmyg tilskuer et
veltilrettelagt skalastævne i Borup, hvor skalafolket dystede om Danmarksmesterskabet. Hvor er
det dog skønt at se flyhistorien få vinger i et meget
velarrangeret stævne. Som tilskuer fik jeg masser
af dramatik (måske lidt for meget, vil nogle mene),
særligt på den første dag.
Som nostalgiker med stor interesse for flyhistorie måtte jeg dog lidt nogle smertelige afsavn. Jeg
:e\ ncdc nolet nlere om dc enkelte flys historie og
:.:tSS:und. som udmærket kunne være fortalt i de
..::r' -:.1: Lr:r:c p:u-<er mcllcm de spændende flyvr:::::. \1 :,r i.. ::::1.' it-r a ir e\.lingens skyld have to
:ia:\3:a. :: :i- ':-l; ::":ri;:l5r'i-l ai kOnkUffenCgn
o5 -;t:;. a: :o::-:-..;:*:-:!.ut:.i !r:r llenes historie
ogmærkr;rrdighede:. De: ::: ri.:. f::clcltagernes

side foreligge nogle hrr:ori:ke iaci: ont ll)ene,
noget som netop har faer dem tii ar
kærlighed på netop det fly.
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VERDENSREKORD
- To ansatte ved SAS har
fremstillet verdens største papirfly. Nu bliver det
spændende at se, hvilken modelflyve-union de ro
rekordindehavere melder sig ind i.

SORT UHELD
Den
Beaver model med
- vist påflotte
pontoner, som blev
hobbl'fl1-rerseminaret i

Dragør dette år, har lidt roralharari inden sin
jomfruflyvning, så vi gik i denne omgang glip af
historien om, hvordan man forsrorrer en oprinde-

lig 0,8 cmr model op ril ei jumbo-fl1.

STøJLUKNING

- Endnu en modelflyveklub
har oplevet at få sin fl1'replads lukket for bestandigt på grund af srøj. Denne gang var det Vejle
Amtskommunq som har svunget miljølovens lange sværd, sA hat du gode råd om dæmpning af
motorstøj, der reere sig alt lige fra små tips til hele
artikler, som måske kan redde andre klubber fra en
lignende skæbne, så har Modelflyve Nyt også den
fornødne spalteplads.
TOPILA,RAKTERER
- Et stort engelsk modelfl1r'eblad, som råder over fint måleudstyr, har nu

Tre nye LSF-piloten

testet den lille OS 3,5 cm3 firtakter og har ved den
lejlighed fundet ud af, at ingen anden firtaktsmotor til modelfly yder så meget pr. cm'.

Jra venstre: Børge Martensen, Tbrben Christensen og Søren Bolet.

Nyt fra LSF
LSF har nu over
mark.

DøVE FLYVER LINESTYRING

Ved en specialskole i Stockholm har et hold døve elever lært

Jeg

piloter med L grad i Dan-

vil ønske følgende piloter tillykke med

deres første LSF

at flyve linestyring. Fint klaret, ikke mindst når
man tænker på, hvor svært det må være at indstille
motoren uden at kunne høre den, ligesom de jo
heller ikke bare kan slippe håndtaget og stille

100

diplom:

Hans Jørgen Jense, Næstved, LSF nr. 96.
Niels Wagner Sørensen, Næstved, LSF nr. 97.
Klaus Petersen, Ballerup, LSF nr. 98.
Søren Bolet, Hjørring, LSF nr. 99.
Børge Martensen, Hjørring, LSF nr. 100.
Torben Christensen, Hjørring, LSF nr. 101.
Normalt er underskriftsdatoen afgørende
for det danske LSF-nummer, men de tre fra
Hjørring havde samme dato. Derfor var det
nødvendigt at trække lod for at afgøre, hvem
af de tre, der skulie \'ære nummer 100. Lodtræknin-sen blev foretaget af regnskabschef

spørgsmål med tegnsprog.

duller efter bestilling til modelflyvning. For
rimelig betaling.
Bjørns faglige kunnen kan aflæses af hans forskellige motortests her i bladet
og det kan nævser og

en yderst

-

nes, at Bjørn var manden bag maskinen, da
BG-motoren endnu var i produktion.
Står du og mangler en dims, så kontakt Bjørn på

rlf.0l

95 93 13.

FOLDER

Oll RC-L\IO\E\

af fordelene red ai \=:3
=::-a= a: ::licnen. Tanken er, at folderen skal de::::"lJ:i- gæs:er på fl1.repladserne samt ar den kan bi-;gs a: kl;'sberne når
der laves PR-arrangemente:. red uds::lllnger osv.
Klubber kan rekvirere lolderen hos RC-unionens
sekretariat.

FINMEKANISK SERVICE

rindes næppe
- erDer
den modelflyver, som ikke på
eller ander ridspunkt står over for et problem, som krær'er brugen
af en drejebænk eller fræser. Indtil nu er allq som
ikke har eller kender en, som har udstyret og marerialerne, været henvist til at gå andre veje, men derte er nu løst. Bjørn Hansen er begyndt at lave dim-

der

meren er ovre.
Der er for øjeblikket ikke flere LSF mærker,
så I må vente med at bestille. Når mærkerne
igen er på lager, vil der i Modelflyve Nyt blive
bragt en oversigt med priser, så I hurtigt kan
finde ud af, hvad I har brug for og hvad det
koster.
Alle henvendelser om LSF til:
Steen Høj Rasmussen
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup

på den kontingentopkrævning, som de har modtaget i november måned, skal ikke tro, at man forsøger at få dem til at betale 1986-kontingent for
anden gang.
Der er såmænd bare sket det sjældne, at RC-se-

kretariatet har'lavet en lille fejl. Der skulle have
stået 1987 i stedet for 1986. Karen Larsen fra sekre-

EPOKE FORBI ..... I mange år har en af
CL-unionens medlemmer I ærel rrofast fulgt af en
sror. rod siunlmodel. som nogan har påsraet rar
usædranii_s grirn. men den har åbenbart tlojer
godt. ror den ha: runder adskiliige D\l i srunr,

\TODULPRISER

ligesom den også er kendr i udlander som den mest
larmende stunrmodel i Europa
- trods dette har
den også vundet konkurrencer i udlandet. De
mange konkurrencer har sat deres præg på model-

Eller en lang og

Det høje aktivitetsniveau fortsætter,

rekvireres og uddeles fortsat mange skemae\
og jeg vil håbe, at det fortsætter, selvom som-

tariatet beder medlemmerne om at strege det forkerte årstal over og skrive 1987 i stedet for. Så er
sagen klaret
- methanolforhandlerne og forsikringsselskabet er orienteret om fejlen og indforstået med, at den rettes på denne måde.

E\

Irålng pr.-dul::;:.s;::,::s ::i
RC-unionen
j::.qcudsendt en lille ro;i::.
:o::æiier om nogle

Hans E. Nielsen i firmaet A W Alarm System
(han er ikke modelflyver!).

Vi havde lavet en fejl i
Graupner-annoncen i nr. 4/86,idet der ved priserne over moduler til RC-anlæggene skulle have stået, at de pågældende priser var betinget af, at man
købte modulerne sammen med et radioanlæg.

len, som dog kun har været udsat for transportskader.

De fleste har nok gæIIet, at det drejer sig om
LeifEskildsens stuntmodel, og nyheden om denne
model er, at tæif har solgt den til Aage Wiberg
efter DM i Herning. Nu bliver det spændende at
se, om I-eif har flere stuntere, som rygterne vil vide,
og om han også kan vinde med andre modeller.
En anden spændende ting ved stunteren, som
kaldes Focus, er, at konstruktionen faktisk har
været udgangspunkt for mange af de stuntmodeller, som flyver i konkurrencer herhjemme.

GALT ÅRSTAL
Nej, det er ikke alle, der er så
forsinkede som Modelflyve Nyt. De medlemmer
af RC-unionen, som har undret sig over at der står
>\{edlemskort og forsikringsbevis for året .1986<

øRNEPOSTEN
- RC-klubben Ørnene har srartet et lille klubblad, som Modelflyve Nyt har fået
et eksemplar af. Det er et lille fotokopieret blad,
der specielt udmærker sig ved at teksten ikke er
almindeligt maskinskrevet, men tilsyneladende
sat på en fotosatsmaskine. I september-nummeret, som vi har fået, er hovedhistorien en oversættelse af Mick Reeves artikel fra Scale Aircraft
Quarterly om >Det frygtede tip-stall(.

FID YM-HÆFTE

-

Jørgen Korsgaards flotte

tegningshæfte med modellerne fra VM for indendørsmodeller kan købes hos Jørgen for 30,- kr.

incl. porto. Et meget flot hæfte med tegninger i
den kvalitet, som Modelflyve Nyts læsere må kende bedre end nogen andre.
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POLSK WAKEFIELD-BOG
- En helt ny bog
med masser af tegninger og teori, 175 sider,
A4-format er udgivet i samme udstyr som den
FIA-bog, der kom for ca.2 år siden. Bogens forfatter er K. Lapinski, som er en af Polens bedste
wakefield-flyvere. Eneste anke mod bogen set fra
en dansk synsvinkel er sproget. Men selv uden
kendskab til polsk, er det et godt køb for de 60,- kr.
incl. porto, man skal betale til Jørgen Korsgaard
for at få et eksemplar. Jørgens adresse er Ahornw eg 5, D -2397 Ellund-Handewitt, Vesttyskland.
volt
NøDSTRøM
- Duracell lancerer nu et nyt 6
lithium mangandioxyd batteri i slagfast plasthus
med en kapacitel på 1,25 Ah og en samlet veegt på
kun 45 gram.

Batteriet, som fungerer perfekt i temperaturer

fra +20'til +60", kan efter fem års stilstand stadig afgive 9790 af sin oprindelige kapacitet og kan
belastes vedvarende med 1A og i momenter op til

4

.

Det må være det helt rigtige batteri til stormodeller med nødstrømsanlæg. Den danske grossist
er Duracell-Daimon A/S, tlf. 02 45 33 00.

AMERIKANSK VM-HOLD
- I USA har fritflyverne allerede fløjet riThe Finals<, den afsluttende udtagelseskonkurrence, der bestemmer,
hvem der skal være fritflyvningslandshold

i

1987.

Resultatet blev, at FlA-holdet er Randy Weiler,
Jim Bradley og Don Elder. I F1B er det Jim Quin,
Bob White og George Xenakis. Og FlC-holdet
består af Bob Gutai, Bob Sifleet og Del Matear.
Imponerende at Bob White atter er på holdet.
Han har fløjet adskillige VM'er, normalt med placeringer blandt de allerbedste
- og får altså nu
endnu en chance for at vinde den VM-sejr, som
han mere end de fleste andre fortjener. Også George Xenakis hører til veteranerne med VMdeltagelse sidst i 60'erne.

FILM

EFTERLYSES
- RC-unionens Hobbyflyverudvalg vil meget gerne se gamle 8 mm-film
med henblik på evt. overspilning til video. Har du
gode, gamle modelflyvefilm, som fortæller noget
om RC-flyvning i >gamle dage<, dvs. for 5-10-1520 år siden, og har filmene en rimelig teknisk kvalitet, så gør en indsats for at andre også skal få glæde af dem: Ring til Hobbyflyveudvalgets formand
og aftal, hvem du skal låne filmene til!

FOREDRAGSHOLDERE HAVES
- RC-unionens styringsgrupper modtager med glæde
opfordringer til at skaffe foredragsholdere til
klubaftener, modelflyveseminarer mv. Kontakt
den styringsgruppe, som tager sig af det område, I
ønsker foredrag om. Så finder styringsgruppen en
dygtig modelflyver, som kan holde et inspirerende
foredrag om emnet.

KOBRA 20 BYGGESÆT
- Avionic har i oktober
udvidet sit virkefelt med fremstilling af byggesæt.
I første omgang har firmaet fået licens til Lars
Holmgrens Kobra 20, som tidligere blev fremstillet
af PeA's Rotorblad i Sverige.
Når Avionic markedsfører den store Kobra i
Danmark, vil der samtidig blive gjort et salgsfremstød i det øvrige Skandinavien.
Det forlyder iøvrigt, at Lars Holmgren arbejder
med udvikling af en decideret kunstflyvningsmodel i samme størrelse og byggeteknik som Kobraserien.

- Ved skalakonkurrencen i
Barkaby i Sverige blev to Focke Wulf FW 190 D i
år henholdsvis nr. 7 og 9 i klasse 4 på trods af, at
modellerne fløj uden understel og derfor ikke fik
points for start og landing. Modellerne var Fun
Fightere fra Cambria, som var blevet modificeret
som beskrevet i Modelflyve Nyt nr. 1/86.
FUN FIGHTERE
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RøNTGENBILLEDE AF MOTOR

- Ndr man
tager el røntgenbillede af en modeUlyvemoton så
kommer billedet til at se ud, som man kan se herover. Llotoren er en BG leam-race nrotor af den
t!pe, son blev produceret her i Danmark for nogle tir siden. Billedet til hojre viser motoren, som
den ser ud på et normalt billede.
Når Luis Petersen kan få den idd at få lavet et
det er naturligrøntgenbillede af sin motor
- for
vis ham, der er på spil
sd skyldes det, at røntgenbilledet kan afsløre eventuellefejl i materialer
og pasning, som man ikke kan se, når motoren er
adskilt. Som det fremgår af røntgenbilledet, så er
a lu m in iu msde I e ne I et gen ne m t ræn ge I i ge fo r rø ntgenstrålerne, mens ståldelene i motoren har bremset røntgenstrålerne.
EFTERLYSNING

-

Mange nye modelflyvere

kender ikke de modeller, som RC-unionen sælger
tegninger til. Vi efterlyser derlor fotos til en snarlig præsentation i bladet. Billederne skal helst
r'ære i sort/hvid, men llse farvebilleder kopieret i
det såkaldre format Super 10 kan o-sså bruges. Bil-

lederne kan eventuelt efier forudgående atiale
indsendes til unionens sekretariat eller bladets
redaktion.

- Ved skala-VM i Norge undrede
enkelte deltagere og ledsagere sig over, at de norske
VM-PRÆST

atrangører også havde sørget for, at der var en
præst til stede, når mesterskabet skulle afvikles.
På pladsen stødte man nemlig af og til ind i en venlig herre, som havde et mærke på sin jakke, hvor
der stod, at han var )VM-præst(.
Eftersom præster jo på mange måder kan
betragtes som den højeste retfærdigheds repræsentanter på jorden, så kunne det egentlig synes
ganske rimeligt med en sådan official.
Historien bag >>VM-præsten< har nu

ikke

så

meget med retfærdighed al gile. Og dog. Den
pågældende herre mente nemlig, at det var helt
urimeligt og uretfærdigt, at han skulle betale 500
norske kroner for at få adgang til VM-stævnet.
Derfor fik han sin kone til at sy et præste-mærke
på sin jakke, således at han uhindret kunne passere
igennem tælleapparatet ved indgangen med henvisning til, at han hørte til organisationen.
Og det lykkedes vist.
Modelflyve
ABONNEMENTSPRIS I 1987
Nyts abonnementspris i 1987 bliver kr. 124,50.
Opkrævning udsendes i december måned.

Arvid

Jensen med F-100 model udstyret
med Bauer BM 40-81 ducted fon-molor

Ducted fan
Er du interesseret i ducted fan modeller, så
er vi en gruppe, der forsøger at samle RCpiloter om dette emne. Vi vil forsøge at
arrangere seminarer og treef, altså i det
hele taget at samle interesserede ducted fan

piloter.
Skriv eller ring til:

Arvid

Jensen

Sdr. Vedby Skovvej 29
4800 N-vkøbing Falster
Tlf. 03 85 96 95

John Henriksens Kellet Aulogyro.

Arne Hansen med sin Pilot F-16.

Et kig ud over pitten

Hobbyflyvertræf 1986
Den 31. august afholdt KFK og RC-unionens
Hobbyudvalg det store årlige træf for hobbypiloter på KFK's flyveplads ved Soderup.
47 RC-piloter med deres 65 modeller var mødt.
Der var >gamle< søndagspiloter sår'el som nye
ansigter bl.a. den 13-årige Henrik Abrahamsen fra
RC-klubben, Den Røde Baron. Henrik har bade
A- og jumbo-certifikat, og han fl1 r er sin skala l:-1

Pitts Special som en sand mester. Der skal nok
blive noget ud af den knægt.

Af de

forskellige præmier

fik

Søren Busch

Pedersen præmien for den mest bemærkelsesr'ær-

dige model. Sørens Long-EZ skalamodel l:5 af
Burt Rutans konstruktion, hvor originalflyet bl.a.
findes i Roskilde, og hvor Søren har været en flittig
gæst for at studere originalen.
Der var mange andre dejlige modeller og herlige
piloter jeg kunne skrive om, men mon ikke hellere
jeg skulle anvende Modelflyve Nyts spalteplads til

i stedet at være billeder af piloter og modeller.

Til slut en hilsen og tak til alle søndagsflyverne
ved Hobbytræf 86 og ikke mindst en tak til formanden for KFK, Erik Huber, samt alle hans svende, der gjorde det muligt at vi fik denne dejlige
flyvedag.
Bennv Steen Nielsen

A rv

id

Jense ns F- I 00 ducte d fan m

en

fuldbeforen.

de I er fo rsy net

der er ikke nogen helt lille model. På billedet til
højre er ldget løftet af over fan-motoren, sd man
kan se, hvad den indeholder. Arvid er medlem af
klubben >Albatros<< fra Folster.
Alle fotos: Benny Steen Nielsen

Stævnets yngste pilot var Henrik .4brahantsen på 13 ar, der flaj denne Pitts
Special med spcendt idde 170 ctri o -z en t tegt pa 8 kg. .\lotoren er en Titan 38

cm'. Henrik fl-,-ver rnodellen sont

o

med en Bauer Fan BM40-81, der drives af en Rossi
6l motor. Modellen vejer 3,8 kg og har en spændvidde pd 132 cm. Modellens længde er 160 cm, sd

Dette billede viser Ole Veggerbys Boeing Steørman skalamodel. Modellen
har en spændvidde på 160 cm og den erforsynet med en OS FS 90 molor. Ole
er medlent af klubben Den Røde Baron.
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om

kabineindretningen

og

overfladebe-

handling står til en ærespræmie i den statiske

-\:$*****

bedømmelse.

Skævheder
Der er intet så frydefuldt for en skalamand,
som når han på den første tur blidt trækker
styrepinden tilbage og ser modellen graciøst
bestige himlen liggende på helt lige vinger,
men det sker sjældent, og oltest ser man fly,
som på grund af skævheder bliver ukontrollable allerede på vej ned ad startbanen.
Vinger i propellacon og kroppe som bananer skal undgås, og skulle en lille skævhed
snige sig ind i byggeriet, så sørg for at din
>før flyvning kontrol< afslører den, så du
allerede inden første start kan kompensere
med krængrorstrim.
Den bedste måde at se vingeskzevheder på
er for mig at klodse vingen op og studere den
forfra på et par meters afstand, og stående

der med mit bedste )lutterkik( strejfende
fladt hen over vingens centerlinie, kontrollerer jeg, at bagkanten flugter med centerlinien hele vejen n'ærs over vingen. Hvis vin-

Er skalamodeller
vanskelige at styre?
Året rundt og vel specielt i disse skaiaVM tider drømmer mangen en modelflyver om at skabe deres livs
supermodel, men næsten lige så
mange drømme kommer aldrig i
luften.
Skalamodeller flyver jo elendigt.
- Eller gør de? For faktisk synes
standardspørgsmålet til skalapiloter at
være ))er den ikke svær at flyve?<. På
dette spørgsmål har Brian Tayler, en af
Englands mest succesrige skalapiloter,
allerede for mange år siden svaret
følgende i Radio Control Models &
Electronics. Lars Pilegaard har
oversat.

Rigtigt. Det spørgsmål stilles jævnligt,

og

tyrkertro blandt modelflyvere på, at skalafly er langt vanskeligere at
flyve, bare fordi de er skalafly.
At generalisere på denne måde er simpelthen ikke rigtigt. Det er nemlig mere et
spørgsmål om at få bygget modellen rigtigt i
der er stadig en

gen er bygget med u'ash-out, skal bagkantsli-

Selvlølgelig kan man ikke se bort lra den
pilotmæssige side al sagen, og selvfølgelig
vil en veltreenet RC-flyver med hurtige
reflekser have størst chance for at redde en
model, som f.eks. er forkert afbalanceret
eller ude altrim, men forestil jer et øjeblik en
Spitfire, som vejer 500 g/dm', ikke har washout, har skæve vinger og har tyngdepunktet
pilot,
langt tilbage på vingen. Rigtigt
- den
som kan flyve den model, er ikke lødt endnu,
men ikke desto mindre har mange mere eller
mindre lignende modeller gjort deres første
og eneste tur til flyvepladsen for at vende
hjem i en plastikpose, båret afen ejermand,
der fremmumler noget om at skalaflyvning
ikke ligger lor ham.
Hvordan man undgar sadanne lralald al
n1'e skalapilo:er? De: gor nan red at iå n1.e

pilorer

tii aI ibrsiå. a: aii

aAænger

ar

omhl'ggeligt håndr'ærk og af. at modellen er
aerodynamisk korrekt, og på ingen måde af

nien selvfølgelig kommer nærmere og nærmere centerlinien ud mod vingertipperne.
Når wash-out'en skal kontrolleres, er det på
samme måde nemt at anbringe sig sådan, at
bagkanten ved den ene vinge netop ses ved
centerlinien, og så uden at dreje hovedet se,
om det også er tilfældet ved den anden vingetip. Hvis det er tilfældet, er du en dygtig
håndværker, men for at undgå ubehagelige
overraskelser er det en god idd at lave denne
kontrol flere gange under byggeriet.

Balance
Hvis du samler et byggesæt eller bygger efter
en købt tegning, burde du med rimelighed
kunne forvente, at det viste tyngdepunkt er
korrekt eller i det mindste ikke er anbragt for
langt baguden, men desværre, jeg har f.eks.
læsr eri artikel i et amerikansk modelflyvebiad om blgning af en P-47 Thunderbolt
(heldigris ikke en af mine tegninger), hvor
omtahe ma.'eiske punkt matte fl-vttes ikke

alle henseender.

Det virkelige spørgsmål i overskriften er
nok også nærmere >Kan en almindelig
RC-pilot, som kan flyve træningsmaskiner
og kunstflyvningsmodeller, risikere at bygge

en skalamodel uden risiko for økonomisk
ruin<, og svaret på dette er >ja< under forudsætning af, at originalflyet er en sund konstruktion, at modellen bygges med omhu og
med en fornuftig planbelastning, og at tyngdepunktet er placeret rigtigt.
Jeg har ligesom andre også ofte hørt den
påstand, at man skal være noget af en ekspertpilot for at kunne håndtere visse skalamodeller, men personligt er jeg ikke tilhænger af dette synspunkt. Hvis du ser en skalamodel, der flyver flot, er det nemlig meget
mere sandsynligt, at det er fordi modellen er
skruet rigtigt sammen.
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mindre end 2 cm fremad i iorhold til tegningen.

Tyngdepunktet skal faktisk være i højsædet lige fra konstruktionsarbejdet påbeg1'ndes, sådan at man om muligt allerede på dette

tidspunkt kan undgå senere at skulle læg-

modellen. I flere af mine egne modeller, f.eks. P-40,P-47, P-51 og Bl l09F er det

ge bly i

lykkedes og overraskende nok blev det også
tilfældet i min FW 190A, dens korte næse til
trods.
Super-tekniske metoder er ikke nødvendi-

til

tyngdepunktskontrol. Et par fingerspidser under vingeroden er såmænd mere

ge

end nok.

Jeg har iøvrigt endnu aldrig bygget en
model, som var for næsetung i luften, men
jeg har bygget adskillige, hvor tyngdepunk-

tet måtte flyttes fremad. En svaghed, der
synes at forekomme oftest på kortnæsede
fly, men ikke som man skulle tro på grund af

næsen, men fordi konstruktøren har lagt
tyngdepunktet så langt tilbage som overhovedet muligt ifølge hans kalkulationer, for
derved at undgå at skulle lægge bly i modellens næse. Jeg bruger i øvrigt i denne forbindelse ordet >kalkulation<, lordi det lyder
flot, for i virkeligheden er det som oftest et
skøn baseret på eksperimenter, der ligger til
grund for tyngdepunktsplaceringen.
På min Mosquito lagde jeg ved første flyvning tyngdepunktet så langt tilbage, som det
overhovedet var forsvarligt, og selv det
krævede 250 g bl1 i næsen. \lodellen fløj

lykkeligt rundt uden st1'reproblemer, men
den lå ikke som den rigiige \losquito i lul-ten, og da jeg sænkede flapsene. rog næse;l
helt op. Ved hjæ1p af 1'derligere 115 g bly bier
så rykker 6 mm lremad. og
nu fløj den som sir forbille-

tyngdepunktet
hvilket under!
de.

-

skalamodeller er lidt lumske under start og
landing. I mine øjne er det dog ikke noget
problem, men blot en interessant faktor.
Jo nærmere tyngdepunktet er ved understellet, jo bedre kører modellen ligeud, og jo
bedre reagerer den under kørslen på sideroret. Hvis tyngdepunktet derimod ligger for
langt tilbage i forhold til hjulene, vil der ikke
blot opstå problemer med at køre lige ud,
men modellen vil også være tilbøjelig til at
>hønse< (dvs. hoppe op i luften igen nogle
gange, før den endelig falder til ro på jorden)
i landingen, specielt hvis man forsøger en
trepunktslanding. Er tyngdepunktet derimod tæt på hjulene som på f.eks. en Spitfire
får modellen tendenser til at gå på næsen.
Min Spitfire vælter omgående forover, hvis
jeg forsøger at starte med neutralt højderor,
så derfor må sådanne modeller holdes nede
med højderor, mens der langsomt gives gas
og samtidig styres kontra med sideroret for

at imødegå propellens
Først når maskinen er

vridningsmoment.

i fart, kan halen hæ-

ves.

Fornylig byggede jeg forøvrigt en Cessna
120, og da jeg første gang studerede tegnin-

gen, bemærkede jeg, at skalaforbilledets
vinge havde mere indstillingsvinkel end
modellens. Det ville betyde, at med tyngdepunktet placeret på det rigtige sted, ville
modellen blive en >hønser<, lordi der var for
stor afstand frem til hjulene. Efter overvejelse besluttede jeg mig derfor til. at øge indstill i n g sv i n k l en o g s am t i d i_s fl 1'rte t -v n g d epu n kter tættere på hjulene med der resultat. at den

:ærd;g: :r:o:e. cadc cler :r::e lo_ag:i,e og

c;:.'ri: ::g ;::::k: pa tc:d:;:.
Sådann: incig:el r en koas:iukiion riser
tor mig mere om en skalapilots digtighed.
end nok så meget malerarbejde, og det
understreger samtidig, hvor vigtigt der er for
det endelige resultat, at tingene gøres rigtigt
fra starten.

Haleplansareal
Da jeg første gang fløj min Spitfire 1A, var

tyngdepunktet tydeligvis for langt tilbage,

Rorudslagene

men med et andet resultat end ved Mosquitoen, nemlig ustabilitet i modellens længderetning. Jeg måtte ustandselig justere højderorstrimmet, og hvis jeg trimmede >op< for
at flyve vandret, begyndte modellen at stige
efter blot et simpelt drej. Så trimmede jeg
>ned<, og efter næste sving påbegyndte
modellen i stedet et dyk. En lille smule mere
vægt i modellens næse kurerede lidelsen, og
i dette tillælde var tyngdepunktet fejlplaceret set i forhold til haleplanets areal.
Nogle år tidligere var jeg kommet ud af et
lignende problem på en Gauntlet ved at lime

Rorudslagene
- specielt store - er endnu et
område, der kan gøre skalamodeller vanskelige at styre. Jeg har godt nok hørt RC-piloter påstå, at store udslag kan redde modellen
i vanskelige situationer, men set med mine

balsaplader uden om haleplanet, indtil jeg
fandt den rette størrelse, men det var dengang, det var almindeligt anerkendt, at skalafly skulle have haler i overstørrelse. Da jeg

senere byggede

en Gladiator, der

som

bekendt har samme arealer og momenter
som en Gauntlet, fløj den tilfredsstillende
med skalarigtig hale, blot tyngdepunktet
blev flyttet fremad.
Tyngdepunktets placering har endvidere
også betydning for, hvordan modellen reagerer på understellet, og dette sammen med
haleplanslaktoren kan resultere i, at nogle

øjne bringer udslagene oftere modellerne
ind i disse situationer.
På en ordentlig tegning har man angivet
de rorudslag, som testflyvningerne har vist,
er de mest velegnede, så hold jer til dem i det

mindste under de første flyvninger.
Nogle RC-folk prøveflyver iøvrigt deres
skalamodeller allerede på grundmalingsstatiet, for at spare finish-tid, hvis modellen af
en eller anden grund skal ændres. For mig er
der imidlertid to fornøjelser ved skalafly.
Den første er at nyde synet af den færdige
model, og den anden er selvfølgelig at flyve
med den, så mine modeller kommer altså
først op, når de er helt færdige, og skulle de
havarere på første tur, så har jeg da i det
mindste nået at nyde synet på jorden. Jeg har
ganske vist tidligere prøvet at flr'r'e med
ufærdige modeller, men så er der altid endt
med, at flyvningen har varet lor længe. og ai
flyet først er blevet lai.et heh tæidigl narren

Spitfire Mk. IX
I flyvevåbnets gamle

håndbog for
Spitfire Mk. IX er anført, at tyngdepunktet for denne flytype ved tomvægt generelt skal være 14-20 mm foran spant 5 målt på en linie, der ligger

7.6 mm under og parallelt med propellens rræklinie. Det hele nøjagtige
t1'ngdepunkt var angivet i det enkelte
fl1's logbo-e, ligesom der i håndbogen

er angiret, hvor meget vægten af
pilot, brændstof, forskellige våben,
udstyr etc. forrl.kker tyngdepunktet.
Spitfirens t1'ngdepunkt, som altså
skulle passe både på den ene og anden
led al flyet, måtte under ingen
omstændigheder vandre mere end

+45 mm, når flyet blev lastet, så
summa-summarum:

Hvad får

os

modelflyvere til at tro, at vore små fly
vil opføre sig eksemplarisk, blot tyngdepunktet passer inden for en fingerbredde eller to?

før det skulle i konkurrence.
Mon ikke det sidste ligger uden for rigtige
flyveproblemer, og
- uden indblanding fra
er op til den enkeltes temperaos gamle
ment og arbejdsdisciplin.

JS teknik tilbyder
også UDVALG
For os er de små ting til modelhobby vigtige. Og vi nøjes ikke kun med 6n slags af
hver.
Fra danske og udenlandske leverandører
har vi et righoldigt udvalg i RORHORN og

HÆNGSLER, også stilbare og udgaver,
man ikke ser alle steder.
Vi har tanke, skruer, møtrikker, forskellige
glødeklemmer, hjul, spinnere og motorholdere. Kort sagt alt det, der skal sættes
på den nøgne flyver, for at den kan flyve.

Bygger du selv?
JS teknik har også glasfibervæv og epoxy
på lager samt et godt lager af lister og plader.

Propellen bliver leveret fra GRAUPNER

eller MASTER AIRSCREW. Så er der
træk i den.
Vi lagerfører også et stort udvalg i ladere
og ledninger til de enkelte anlæ9.

Til byggearbejdet
leverer X-acto værktøj fra lager samt
diverse lime: Cyanolit. super epoxy, kontaktlim mv.

Nyhed
Elektroniske omdrejningsteeller, uundværlig tii 4{akismoiorer.
Læs nærmere om alle disse ting i vores
store katalog. Prisen for kataloget et 10,kr. Heriil kommer 10,- kr. i porto.

JS teknik
Uglevang 52, 1., 3450 Allerød

02 27 55 51
t7

fremstillet, og det hele blev midlertidigt
monteret, så det var klar til afprøvning.

Min søn Peter og jeg drog ud på vores flyveplads for at afprøve og linde ud af, om
motoren havde den tilstrækkelige kraft, det
ville jo være rart at vide, inden vi byggede
videre.

Tiækkraft og hastighed var der nok af, det
var faktisk meget tæt på at gå rigtig galt.
Peter fik lov til at bruge min Lotus til den
første start, og det gik også fint på vej op i
højstarten, men i katapulten satte startrelæet sig fast, og spillet var nu ikke til at stoppe. Vi opdagede på brøkdele af sekunder, at
dette spil spolede ind med enorm hastighed,
og det lykkedes lige akkurat Peter at få vredet Lotus'en af linen (der findes stadig to
eksemplarer af denne type fly!) (se side 26
her i bladet om det andet fly, red.).
Der viste sig at være fejl ved relæet, så vi

RC-unionens to F3B-spil
Leif Mikkelsen har bygget to
højstartsspil, som står til rådighed for
RC-unionens medlemmer, når der skal
flyves F3B-konkurrencer, altså termikkonkurrencer for RC-svaevemodeller.
I vinteren 85/86 har Leif forbedret
spillene yderligere, således at unionen i
dag råder over et par særdeles
konkurrencedygtige spil
en
betingelse, hvis man vil lege med i
toppen af F3B-konkurrencerne.
Iæif fortæller selv om bygningen af de
to spil.

vendte efter nogen tids prøven af andre relæ-

En starter-motor (brugt) til en Mercedes
300 D blev købt og ændret (forklaring læn-

til noget, der begyndte at ligne
noget, vi kunne bruge. En tromle blev i hast

gere fremme)

t---

Akku

stilles

her

I

I

I
STY KL I

STi

:

1 stk, alumjnjums plade 350 x 4oo x 5
1 stk. U-profil l5o x 7o x 235 x 3 (alm.
jernpl ade)

rigt Modelflyve Nyt 5/84.
Der blev snakket og planlagt på hjemturen, og nogle ideer begyndte at tage form. I
januar 1985 blev der givet grØnt lys for to
styk el-spil, der skulle bruges til vore egne
nationale stævner og samtidig bruges til
internationale F3B stævner. Disse el-spil

1

stk.

endeplade l5o x 7o
ses på U-profil

ALLE I4AL

IR ANGIVIT

I

x 3 som svej-

I,lILLII',1ETER

overensstemmelse

med de regler, som FAI har for F3B.
Første skridt på vejen var jo at finde ud af,

+

var sikker, den skulle være kraftig. De gamle
Lucas typer som M-35 og M-45 var ganske
enkelt ikke kraftige nok. Vi havde en masse

billeder med hjem af forskellige spil-typer,
men det gav ligesom ikke rigtig nogen løs-

oplysninger, og så var det jo bare om at komme igang.

med

motor og tromle

/
spær ronieres

efter

onske

ning.
Problemet blev løst af Frede Vinther fra
Avionic, der ringede til Ralf Decker (ham
med VM-titlerne) og spurgte, hvilken motor
det tyske hold brugte. Rall videregav, som

den flinke mand han er, de nødvendige

alu.plads + U-profil vjst
+ sPær, monteret

hvilken motortype, vi skulle bruge, 6n ting

l8

-----l

II:
sl

overlegne i kraft og hastighed, men læs iøv-

i

23s

T

RC-unionens to nye el-spil er blevet helt færdige, og følgende er en kort beretning om
deres tilblivelse og opbygning.
Det drejer sig om F3B, og i den forbindelse
var det danske hold taget til EM i Holland i
1984. Resultatmæssigt blev det ikke det helt
store, men vi drog hjem med en masse erfaring. Vores fly var lidt for gammeldags, men
især manglede vi el-spil, der var tidssvarende. De el-spil, vi så dernede, var vores spil

skulle selvfølgelig være

typer tilbage til Lucas start relæet, og vi har
da heller ikke siden haft problemer. Vi bruger som en ekstra sikkerhed nogle hurtig
aftagelige lynkoblinger på akkuerne.
Nu skulle vi gøre det lørste spil klar til

MOTOR FLANGE

Ilr

2 stk. 6

mm

trimhul +

un-

de rsæn kn i ng

res her

I
--{ c l--

35

lo6

-----ri.rjr

------------.-;r

9l
c en

mm

trum

brug og samtidig begynde at tænke på nummer to. Det første spil blev afprøvet ved konkurrence i Lystrup d. 9. juni 1985, og alle deltagerne syntes vældig godt om trækkraften
og hastigheden
- en undtagelse var måske
John Rasmussen, BMC, han trak for hårdt
og rev vingerne af sit fly.
Motoren havde stået sin prøve, og nu måtte vi i gang med det andet spil, de skulle jo

være klar

til

både DM og

NI'I. Med stor

hjælp fra brødrene Peter og Morten Juhl
Christensen blev det næste spil gjort klar og
de nødvendige akkuer og opladere indkøbt.
Det eneste ))svage( punkt på spillene var
spolerne og de tilbageløbsspær fra en knallert, som vi brugte. De nav holdt ikke længe

og måtte sommetider udskiftes midt

i

Tromlen, der monteres på akslen, består
af et nav og to endeflancer i aluminium. Tilbageløbsspær kan monteres på flere måder.
RC-unionens spil er forsynet med specielle
nav monteret mellem tromlen og motoren.
En lidt nemmere måde er at montere et knallertnav yderst på tromlen og låse den med en
kæde. Til konkurrence-brug, hvor der er tale
om mange starter, anbefales det specielle
navn,

Af tegningen fremgår, hvordan spillene er
samlet.
Et startrelæ er jo nødvendigt, og her bruges som tidligere nævnt et standard Lucas 12
volt startrelæ.

2. SPITFIRE
3. DART 2

i 1986, og de stilles til rådighed
disse stævner uden beregning med alt
komplet udstyr. Det kræver blot en henvendelse fra stævnearrangørerne mindst en uge
i forvejen, og da jeg normalt seh' deltager i
disse stævner, tager jeg spillene med. ellers
må stævnearrangørerne selv sørge for lransport frem og tilbage.

I

meter over jorden.

Spillinen er en 1,4 mm nylonline med
brudstl'rke på 69 kg. Vi brugte i en lang periode en line af mærket Danlon, men den
bler umulig at skaffe i 1,4 mm. Scandic i
Randers var imidlertid i stand til at levere en
tilsvarende line, som har fungeret perfekt.
Hvis der er interesse for bygning af et
sådant spil kan jeg kontaktes for yderligere

tl

information.

..... kr.30,-

............

...... kr.45,-

.............

4. KLUBBENS 2-METER

........ kr.

85,-

.............

..... kr.

75,-

Svævefly i en standard ud over det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanaler.

5.

KATANA

kr. 90,-

Hø1i inger sidero:smodel specieli for begl'ndere.
Spærdr:ide 1-10 nn. \Iotor -i-j cn'. Til -i kanaler.

-<0

6.

\II\I

kr.35,

KOBRA

Lar vinger morormodel med k;ængror.
Spaendridde 730 mm. \lotor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

Data om spillene

7.

Begge spil er bygget op på følgende måde:
12 volt (starter
motor fra Mercedes 300 D eller Hanomag).

Flg. numre er påstemplet de to motorer:
r:547X226 - 0001 362003-004 - JF 12 V
2.5 PS

2; 425 - 0001 362027-028 - JF l2V 2.5 pS
Som motoren fremtræder, ser den ikke
umiddelbart ud til at være egnet til el-spil, da

MINI SUPER

KOBRA

.. kr.

35,

Lavvinget motormodel med krængror. Flyver meget hurtigt.
Spændvidde 680 mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

Motor: Bosch starter motor

8.

r

SAAB J-21

..........

........ kr.35,

Lavvinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-l cm3. Til 2 kanaler.

-l

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

aksel, på hvilken der

derfor nødvendig, og det gøres på flg. måde:
Startermotoren skilles ad, og >klokken<
omkring drevet samt det indbyggede relæ
fjernes. I stedet fremstilles en flance (evt. i

aluminium) med plads til kugleleje.
Akslen, der er hærdet, har lige netop et
måI, der ikke er standard mhr. kuglelejer,
derfor skal akslen slibes til pasning af kugleleje FAG 6003 2ZR, som derefter presses på
akslen. Inden den nye flance monteres, er det
måske en god idd at efterse kullene.
Nu spændes motoren sammen red hjælp
al de originale lange bolte, og den er klar til
at modtage en tromle og samtidig blive monteret. RC-unionens spil/motor er monreret
på et stykke U-profil, der igen er fasrspændt
på en aluminiumsplade. Denne måde at
monteret motoren på giver let adgang ril evt.
småreparationer og giver samtidig god

.. å kr.

stk. tegning nr.

kan monteres en tromle. En ombygning er

køling for motoren.

omløberen er ca.

Parasolvinget motormodel med sideror. Kan bruges som begynderfly.
Spændvidde 1300 mm. Motor 2,5-4 cm'. Til 3 kanaler.

til

fri

valg. RC-unionens er

Semiskalamodel til kunstflyvning.
Speendvidde 1600 mm. Motor l0 cm3. Til 5 kanaler.

F3B stævner

>kræves< en

lrit

af et tysk fabrikat, meget enkel i konstruktionen. Den er monteret på en stander, så

Højvinget motormodel med siderorsstyring.
Spændvidde 900 mm. Motor 0,8-1 cm'. Til 2 kanaler.

udført af
Kjeld Herbsleb, Silkeborg. De har i deres nu
færdige lorm været brugt til alle hidtidige

jo

Omløberen er efter

Modeltegninger fra RC-unionen
l. GROKKER ............

med nye spoler og tilbageløbsspær

der

bruges en

en

konkurrence. Det var et problem, som vi var
nødt til at finde en løsning på efter sæsonen.
Spillene, med de midlertidige spoler og
spær, stop klar til brug til NM i Finland september 1985, og de fungerede meget fint,
som man vil kunne læse i Preben Nørholms
beretning i Modelflyve Nyt 5,285.
Tidligt i 1986 stod spillene helt færdige

Interesserede kan ringe pa relelon 06 22
07 (helst i rveek'enden).

Til at styre kørslen med spillet

mikro-switch monteret på en fodpedal.

-

stk. tegning nr.

-

.. å kr.

stk. tegning nr.

-

.. å kr.

-

ialt kr.

_,
-,

ialt kr.

-,Samlet

Pengene skal vedlægges i check udstedt

ialt kr.

pris kr.

til RC-unionen.

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR.,ZBY:

Klip kuponen ud - eller skriv din bestilling pa et kort - og send ind til:

i
E_

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Telefon 06 22 63 79

___l

:
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ter, som givet ligger inde med værdifulde erfaringer.

Iøvrigt bliver det hele ikke lettere af, at det tilsyneladende er meget få forhandlere, som har byggesætltegninger til kunstflyvningsmodeller. Heri er
unionen ganske uden indflydelse, men hvor ville
det være rart at se en annonce for en F3A model.
Sluttelig virker det noget malplaceret at præsentere B-programmet ved sæsonens slutning, når det
allerede første gang blev benyttet ved JM i april.
Venlig hilsen,

Mere kunstflyvning
Efter at have ligget brak en 4 års tid med alt, hvad
der har haft med flyvning og især RC-kunstflyvning at gøre, er lyst og lejlighed vendt tilbage.
I den mellemliggende tid er der kommet et nyt
flyveprogram, som stiller andre krav til såvel pilot
som til fly og motor. Så meget vidste jeg, da jeg
genindmeldte mig i unionen, og for yderligere at
finde ud af, hvad der mere præcist skulle til for at
ja, så pumpede jeg
blive konkurrencedygtig
cyklen og kørte til nærmeste bibliotek for at studere sidste årgang af bladet.
Og hvad fik jeg så ud af det?
Helt sikkert en masse
men kun lidt om kunsr

-

flyvning.

Samtidig er det tankevækkende, at der til SM
var sølle fire piloter, og det er trist, men måske ikke
så mærkeligt: Hvis man har fået appetit på de
udfordringer, som ligger i kunstflyvning, og samtidig er eneste medlem af en klub med den interesse, hvor henter man så den nødvendige viden, der
skal til for ikke at blive distanceret flere sæsoner?
Mere konkret efterlyser jeg artikler som løbende følger udviklingen og giver konkrete oplysninger om f.eks.:

-

flyenes størrelse, udformning og idealvægt.

forskellige profiler.

prøvebygning eller gennemgang af egnede byggesæt/tegninger.
på typer af optrækkelige understel.
- eksempler
fordele/ulemper ved de mest benyttede motor- typer.
af resonansrør.
- afstemning
støjbekæmpelse.
- Hvis artiklerne blev udarbejdet og jævnligt suppleret med de nyeste erfaringer, kunne det måske i

sig selv virke inspirerende for potentielle kunstflyvningspiloter.
Dette er ikke udelukkende en appel til styringsgruppen om mere stof, men også til de aktive pilo-

#b

dit hold lave en fælles tur til Herning, hvor lejren
vil ligge. Husk, at ungdomsskolen kan planlægge
og støtte sådanne ture som forlagt undervisning.
Benyt denne enestående chance til en pragtfuld
ferie og skriv allerede nu til nedenstående adresse
og få tilsendt yderligere oplysninger om lejren
er
velkommen
samt tilmeldingsskema
- du også
til at ringe og høre nærmere om lejren.
Bemærk: Oplysninger og tilmeldingsskema
udsendes først omkring juni 1987.

BENNY FURBO

JOHN NIELSEN

Samsøvej 2, 7400 Herning
Ttf.07 22 50 89

Østervej 16, Vålse, 4840 Nr. Alslev

Tlf.03 83

ll

83

Kære John!
brev, som du får svor pd alt for sent
pgo. vore problemer med at ji bladet ud til tiden.
Det sidste først: Jd, det var et kedeligt kiks af
Tak

for dit

redaktionen, at den ikke fandt plads til Bprogrammet i et af de første numre i 1986. Men

heldigvis skal programmet vel ogsd bruges i 1987.
Vi i Modelflyve Nyts redaktion vil meget gerne
forene os med dig i ønsket om at få flere konkrete
artikler om kunstflyvning. Din liste over mulige
ortikler kan vi fuldt ud tilslutte os, og vi håber at
sdvel styringsgruppen som landets øvrige kunstflyvere vil bestræbe sig på at skrive disse eller
and re kunslf Iyv nin

gs a rt i k le r.

Vi skal dogfor god ordens skyld lige nævne, at
Per Andreasen i nr. 2, 3 og 1/84 havde en glimren-

kunstflyvning, som du muligvis ikke
har fundet pa dit bibliotek.
Per Grunnet
Med venlig hilsen,

Skævhed

kunststofkrop
Jeg har et spørgsmål angående en GFK-svæveflyverkrop, som jeg håber, I kan give mig et svar på.
Halvvejs inde i bygningen af en Robbe >Phoenix<
svævemodel opdager jeg til min rædsel, at den
bageste del af kroppen er skæv (hælder ca. 5 grader). Det jeg så vil spørge jer om, er, om det er
muligt at rette en sådan fejl ved f.eks. opvarmning.
Det er ikke muligt for mig at sende modellen retur
til forhandleren, idet jeg har anskaffet den ved et
ophørsudsalg for et halvt år siden.
På forhånd tak!

CASPER KØHL CHRISTENSEN
Eremitageparken 75, 2800 Lyngby

de serie ont

Ungdomsskoler kan få
glæde af sommerlejr
Linestyrings-unionen afholder hvert

år i juli

måned en l0 dage lang sommerlejr, hvor der flyves, bygges og hygges og afholdes små kurser i line-

styret modelflyvning.

Normalt kræver deltagelsg at man er medlem af
Linestyrings-unionen, men i 1987 tilbyder unionen deltagelse i lejren uden medlemskab af unionen, såfremt man har deltaget eller undervist i
ungdomsskolen i modelbygning i sæsonen 86/87
og har en gyldig ansvarsforsikring.
Du kan komme alene, eller måske kan lige netop

mmGlFiilipiå::liliE}ffi td*iilfrry*ll::rilil

i

Kære Casper
Jeg har forelagt dit problem

for Hans T, Lorenzen, Cobra Hobby, der har drelang erfuring i
fremstilling af kunststofkroppe Iil modeAly.
En eventuel redningsaktion, fortæller Hans,
afhænger af, i hvor høj grad glasfiberkroppen er
udhærdet, og problemet skol, som du selv er inde
på, løses ved varme, men der er kun plads til fd
forsøg, for hærdningen tiltager markant for hver
opvarmning.
Hvis du er heldig og hærdningsprocessen endnu ikke er helt overstdet, kan problemet mdske
klares med kogende vand og en >jig< (bedding).
Begynd med at lave

en

jig, altså enform/stativ,

som kroppen kan spændes fast i i de helt rigtige
vinkler. Læg sd modellen i et badekar eller Iignende og dæk den med masser af kogende vand
(naboirnes gryder og komfurer må ogsti i sving),
og når kroppen efter et kvarters tid er blevet godt
gennemvarm og forhdbentlig blød, løftes den
hurtigt op og spændes /ost i din >jig<, hvor du
lader den std til afkøling og hærdning i mindst 7-8
dage.

l:!:

- og få hele 1986-årgangen helt gratis.
DMU-nyt er bladet for RO-folk til vands, men også
de flyvende RC'ere kan her få mange ideer.
Bladet udkommer 4 gange om året og prisen er
kun 40.- kr. pr. år. lndsend kuponen i lukket
kuvert til DMU-nyt, Roustvej5lD, 6800 Varde.

Hvis kroppen herefter stadig er skæv, skal der
anvendes grovere midler som varmetråde og
varmluftpistoler, men det er næsten untuligt for

foglærte hob byfo I k.
Udfra denneforklaring ville jeg alvorligt overveje at finde det nærmeste glosfiberfirma i telefonbogen, og så efter aftale med dem møde op på
virksomheden med >jig< ogmodel ogsdfdforetaget opvarmningen i virksomhedens varmeovn
ik ke

under sagkyndig bistand
Med venlig hilsen,

Lars Pilegaard

JA! Send mig venligst hele 1986 årgangen af DMU-nyt helt gratis
40.- kr. for 1987-årgangen.
Navn:
Adr.:
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Skriv til Modelflyve Nyt ogfå
svor på dine modelflyvespørgsmå1. Hvis du vil, sender
vi svsret til di7 strsks, så du
ikke skal vente indtil bladet
udkornmer med at få løst dit
problem.

Øj envidneberetning f ra

VM for skalamodeller:

#f

En oplevelse af de store!
Dansk modelflyvning var
repræsenteret i stærkeste opstilling ved
VM i Norge d.14.-20. juli, idet RCunionen havde sendt fuldt hold samt
holdleder til stævnet. Og på grund af
den korte rejse til Kjeller flyveplads,
hvor VM blev aflholdt, var der mange
andre danskere til stede
- blandt
andet vores medarbejder, Benny
Juhlin, som her fortæller om stævnet
og alle oplevelserne undervejs.

w
- rii

-ii

For tredie gang skulle jeg opleve et verdensmester-

skab for skalamodeller, den form for modelflyvning, som jeg er kommet til at holde meget af.
Mon der er andre herhjemme, der har været så heldige?

Det første var i 1982 i byen Reno i USA, det
andet i Paris i 1984 og denne gang i Norge ca. 25

km fra Oslo på Kjeller militærflyveplads. Lidt
underligt ville det nok være, hvis man ikke foretog
en vis sammenligning mellem disse tre stævner, så
lad mig lige få det overstået med det samme. Alle
havde de hver deres form og charme, men 6n konklusion kan man da straks fastholde, kvaliteten af
modellerne er bleret bedre fra stær'ne til stævne.
Den forste gang r ar aliså i Reno, hr or Danmark
startede sin deltagelse i skala-\-\1. Herbert Christoffersen stillede op som enesi3 nand nec
'in
dejlige Catalina. og jeg r:: ::n: :,.:.:,3ii:. :.:--.per og meget andet. O;cu;;:::: ...: i:.:-..:
modeller, det interneiic::.: .-. ::::.i:::i:i
.:.-.de, inspirationen. jo
ai:.::::--.::r'.:: -: ::r: ,-:

4r{!
Tre.fierdedele

:i -

a_f

det danske hold-følger konkurrencen opmærksotnt.

o? ,:ed ,;.2?zt:

:

jl si;r.ira,.enstre Oie ll2ndelboe. Ivor.\-obel

:i :.:::: ;J- l-j.:.i:::::.
::: :--'.....: :.rr::
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er lvar Nobels Nieuport
og Jørgen Holsøe.

llodellen

stærk opler el:e. S:ær i.<: i. :.-.:: :--...i.: l-."r = r
=:. :
bedre arrangeret. rnei ce: a:slu:::jes:.::::
imponerende iuitshori a: e:er:r:11. .c;:. r ;,

1--,

huskes længe.
Paris
igen e;r a:

japanere, russere, bulgarere, polakker, amerikanere, englændere, skandinaver og mange flere. En
egen meget positiv stemning, der er svær at beskrive, men berusende at opleve.
Stævnet indeholdt både VM i linestyring med
13 deltagere og VM i radiostyring med 47 modeller. De sidste vil jeg fortælle om, de første må linestyringsfolkene hellere tage sig af. Jeg kan dog
ikke naere mig for at fortælle, at russerne igen blev
nr. l, 2 og 3 i linestyring, ligesom de blev i Paris.
Men en RC-hold stillede de ikke med. Det havde

hojt. måtte alle sande. Imidlertid,
bler. Danmark placeret på en 10.
plads tor hold. Det rar nu slet ikke så dårligt i det
jeg
de forskelselskab.
- \Ien inden fortæller om
lige modeller, så Iidt om flyvnin-een.
Der var jo mange deltagere
- 47 - så man startede med første flyr,erunde dagen før annonceret,
nemlig om onsdagen. Det var en fornuftig beslur
ning, for det lykkedes først at slutte den sidste
flyvning i tredie runde lige før afslutningsceremonien om lørdagen.
Et hårdt job har det været for skala-dommerne,
der var i uafbrudt aktivitet først med statisk
bedømmelse og siden med bedømmelsen af de tre
flyverunder, dvs. ca. 140 flyvninger.
- Her var
Danmark også med for første gang. En af vore

de ellers lovet i Paris, men der var måske ikke
nogeq i RC-skala, der var sikre på at placere sig
som nr. l, 2 og 3?
Nu må vi vente med at se dem

erfarne dommere, John Wilsfeld fra KFK, var i
dette dommerpanel. Han må nu være der mest
erfarne skaladommer i Danmark. Og ikke blot var

til næste gang!

han med, han var også flere gange udslagsgivende
ved bedømmelserne. Se Johns artikel om oplevelserne som skaladommer umiddelbart efter dette

,.

Ce s:oie opler eiser. Kr aiiteten
af de deltagenci: .kaiamodeller r ar absolur bedre,
men nu \ ar d.: j!1 nelier ikke mere \'\l i stand-off

klassen. men i den n1e F-4C skalaklasse. Og franskmændenes udslilling af de deltagende modeller i

den store hal ; ie Bourget lufthavnen var dejlig.
Publikum kon : rneger .tort tal. og sikkerheden
ved stær ner ne,iired: alran-qorerne fuldkomment.
Denne sikkerhed ki::c de: derimod noget med i
Norge, men det ko:nne: jeg i:rd pa senere. Udstillingen af de deli:gsn;: :nodeller rar også her
noget klem:. o,q d:: :":.r nc :c; publikum. Skalamodeller klump.: i:=:.il: :e:m.s! hulter til bulter ser ikke ud ai ;io-:e: .=:,:g:. ::en modellerne i
Norge var r irkelig goJ;. D; r a: :a :nukke og kvaliteten om muligt b:cr: e:.1 : P:::s. sa her var virkelig noget at glæde si-: o'.::. o_: j3: \ar en sand
fryd at nyde dem både !3'!.:;3:] -r_:: lufien. Den
øvrige organisation af d::i: \'\1-:i::a:rærne var
ellers i orden og til dehag::::. ::-r::jshed. Resultatet fik I i sidste nummer a: \lr::i:11re \y;, sa
her kan jeg ikke komme med ncr,:er -.r s:=skelser,
men oplevelsen ved at orerrær;
':=:::: rar ikke
kedelig, og den kommer her. :or:. _:; ., :e:..

Deltagelse fra hele verden
Hovedkvarteret for skala-V\I i \orge ra: .u!i.ushotellet Olovsgaard ca. 3 km fra fly r epiac.::.. H:;
var så godt som alle samlet på nær nogle .. ol.a.
fra Danmark; de logerede på en campingpiads ca.
25 km fra Kjeller flyveplads. Det skyldes. ai den
plads, der lå i nærheden, og som skulle rære
benyttet af deltagerne, var )smuttet< for de norske
arrangører. Det var ikke så godt. Alligevel overnat-
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\il :.o,:]ira.:.r.i .urled.ier ai alle
'.t.
:un_eemå1. Det rar sldeuropæere, australiere,
.: :e.l
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Ændret dansk hold
Dette VM var det førstg hvori Danmark stillede
med et helt landshold. Ole Wendelboe var med

kort varsel trådt ind i stedet for Finn Rasmussen
fra Langeland, der var blevet forhindret, og Jørgen Holsøe, der er en af vore skala-dommere, trådte ind som holdleder i stedet for Ole, der på grund

af sin fjerdeplads ved skala-DM i

1985 var

holdets

førstereserve.

Vi mødte altså med Ivar Nobel, der stillede op
med sin veltjente Nieuport 28, hvis billeddokumenlalion nu var i orden. Han havde håbet, at
hans nye Nieuport 27 var blevet færdig, men det
llkkedes ikke. Holdets andenmand var Poul
\lunsberg med en meget smuk og helt ny model af
Pius Special og som trediemand altså Ole Wendelboe med sin gamle, men ny-renoverede KZ-8, og de
rar alle tre fulde af kampgejst til at dyste på det
internationale plan.
Men det internationale

-

c.an iå

meget

a; i- narioner

referat.
Bortset fra torsdag eftermiddag, hvor det styrtede ned i voldsomme tordenskl'ller, var vejret fint
under hele stævnet. I begyndelsen var der ikke så
mange tilskuere, men de sidste par dage kom mange til, og de fik glæde al besoget. Det var som et
kik igennem flyhistorien, nar man så disse 47 skalafly i luften. Der rar ikke mange gengangere, så
bortset fra de faste mano\,rer, var flyveprogrammerne lorskellige, og det var meget underholdende at se pa.

Problemer med sikkerheden
Der var lidt kiks i sikkerhedsorganisationen, men
gudskelov kom der da ingen galt afsted. En dramatisk episode fandt sted om torsdagen, hvor vinden
(fo rtseetles næste side)
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Den arnerikanske lremotorede >Stinson A.l< med to forskellige motorslørrelser monteret. Den
godt og blev nr. 10. Prototypen erfra 1936. (Foto: Benny Juhlin)
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Den 2l-årige tysker J. Steinberger havde lavet
denne meget fint byggede BE2e-jager fra første
ve

{r

w4lkøtua4iM,&1j%b.,

*H. Zeller fra Schweiz med det meget strømlinede racerfly fro begyndelsen of trediverne, De Hovillond
Comet. Zeller placerede

sig

på andenpladsen. (Foto: Ole Jørgensen)

drejede lidt rundt. En lille kær flyvebåd fra Finlands hold skulle i luften, men det kneb lidt. Flyvebåden var vist en russisk model, der hedder Savrov
S-2, og den flaksede underligt afsted hen ad
banen. Startbanen var af asfalt og buede på midten som en gammeldags vej. Modellen endte sin
færd i en vindmølle ude i siden, men hurtigt fik
finnen modellen til start igen, desværre uden at
kontrollere den ordentligt. Det viste sig nemlig, at

des

af, at publikum ikke kunne komme frem ved

siden af startbanen, hvor flyede havde deres rakeoff. Men kort efter vendte vinden 180". Det klarede man ved simpelthen at lade flymodellerne srarte i modsat retning. Man tænkte ikke på, at her
stod så alle tilskuerne ligesom før.
Først nogle

-

timer efter ændrede man afspærringen.
- Nej,
sikkerheden var ikke rigtig sat i højsædet i Norge.
Men ellers fungerede tingene rimeligt godt.

Nervøsitet på det danske hold
Hvordan gik så flyvningerne for det danske hold?
Jo, man var optimistiske. De statiske points lå
-nogenlunde
godt, med Poul Mtinsbergs Pitts Special som nr. 14 af 47 og Ivar Nobel som nr. 27 med
sin Nieuport. I løbet af fredagen fløj man anden
22

ri g. (Fo to:

O

le Jørgensen )

uheldig r ar Ole på denne sin anden flyvning. Han
-starrede, i lobet af få meter lettede KZ-8 modellen,
den steg krafiigt og faldt så igennem. >Det liter
den inte bra<, sagde en nordmand, og det var så
var nu ude af konkurrensandt, så sandt.
- Ole
cen, for understellet var så ødelagt, at det ikke
kunne repareres før han kom hjem til Danmark.
Nå, €n flyverunde havde han da nået.
Senere på dagen fløj Poul Miinsberg med sin
Pitts. Det er en meget køn model. Poul var lidt nervøs her i sin anden flyvning, og var ikke selv tilfreds med den. Men som han sagde, så ville han

Sidst på dagen var det Ivars tur med sin Nieuport. Også en køn model, og i luften er den skøn.
I sin anden runde var Ivar også noget nervøs og
heller ikke han var glad ved sin flyvning. Han fløj
sine manøvrer højt, men ved sin tredie flyvning
fløj han godt, virkelig godt, og selv var han da
også tilfreds.

Holdlederen
eller team-manageren, som det
hedder
Jørgen Holsøe er ikke skaladommer
hjemme i Danmark for ingenting. Han gav sit
hold råd og kritik mellem deres flyvninger som en
anden fodboldtræner. Og det er nu slet ikke så dårligt.
- Som flyvningerne skred fremad, begyndte
der at tegne sig et billede af resultatet, hvor vesttyskerne stod stærkt, efterfulgt af schweizerne. I
tiden mellem flyvningerne kikkede man på skalamodeller, og dem vil jeg nu også dvæle ved.

advaret ham, var flyet påny i luften. Nu kunne han

skade på nogen.
Næste morgen var tilskuerpladsen spærret såle-

k

satse på tredie rundg og her fløj han da også ganske dejligt. Det er en fin model han har skabt sig.

højre vingetip var brækket, og inden nogen fik
overhovedet ikke styre den. Som en vingeskudt
and tumlede den ind over publikum og faldt ned
lige midt mellem alle menneskene. Den kom tæt
over hovedet på Sven Abrahamsen fra >Den røde
Baron<, der var taget herop for at se skalamodeller. Det fik han virkelig set på nært hold, og den
endte for fødderne af hans kone, der forskrækket
sad i sin stol og så på modellen, hvis motor lystigt
snurrede videre, selvom resten af flyet var godt
ødelagt. Det var lidt af en under, at der ikke skete

rdens

Den nye verdensmesters smukke model a"f den
engelske I. verdenskrigjage4 Bristol Scout. Den
var enkel, smuk og velflyvende.
(Foto: Benny Juhlin)

fl1'rerunde, og lad os se, hvordan det gik for danskerne.
Ole r ar en af de forste, der skulle i luften med sin
KZ-8. Som for sagt rar startbanen som den plejer
at være ved skala-V\l nemlig al asfalt. Men den
belægning kan godt rære lidt farli-s, hvis man da
ikke har trænet godt på den sla,øs baner før. Den er
lumsk, for når solen skinner, og belægningen bliver varm, danner der sig en stor opdrift indtil et
par meter over asfalten. Det er det, man kalder
stor ground-effekt. Kommer modellen nu for tidligt i luften, så staller den, så snart den kommer
over det tynde lag af varm opdrift. Og nøjagtigt så

Pragtfulde modeller
Som jeg har fortalt, var der mange dejlige modeller til dette VM i Norge. F.eks. var der en stor tremotorers >Stinson A-1< der kom fra USA. Prototypen stammede fra 1936, og det var en rigtig gammeldags tremotorers flyvemaskine, hovedsageligt
malet i sort og med et særpræget ydre, som I selv
vil kunne se på billederne. Interessant ved modellen var, foruden at den fløj dejligt, at Mr. Sauger,
der havde bygget den, havde valgt at sætte to slags
motorer i. I vingen sad to 3,5 cm'. HB totaktere og
i næsen en 2,5 cm' OS-motor. Den placerede sig
som nr. l0 på resultatlisten.
En anden spændende model havde den berømte

rekordflyver fra begyndelsen af trediverne, de
Havillands )Comet(( som prototype. Et rigtigt
racerflli hvor man havde gjort alt for strømlinieformen. Modellen fløj skønt, motorerne gik som
symaskiner, men den blev også placeret som nr. 2.

Taylor, 48 år, o_e Pete \IcDermot,44 år. Den I'ørste
havde medbra_st cn meget smuk model af en Spitfire Mk. iA, og han ill rer dejligt. F.eks. måtte han
på et tidspunkt nødlande med sin model, fordi han

ved landingsrunden opdagede, at det ene landingshjul ikke ville folde sig ud. Han tog en hurtig
beslutning, trak det andet hjul op og landede en
meget smuk mavelanding, så præcist, at de små
>hudafskrabninger< modellen fik pa asfaltbanen,
var nøjagtigt lige store på begge vinger. Det så realistisk ud
og var sikkert også ofte forekommende under krigen.

McDermot havde sin skalamodel af Sopwith

,aa .'.

-.,.1::a:.. .1:
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Den berømte englcender Brian Tbylor med sin realistiske model af Spitfire Mk. IA, der kont ind pd en
15. plads. (Foto: Ole Jørgensen)
Der sad to firetakts OS 40 motorer i, den kom fra
Sch*eiz. og ejeren hed Zeller.
Verdensmesteren fia Paris, den australske
Masterton. stilledc med sin dc. Herilland Droter.
Den blev jo omtah omh1,e geli_ri ccrgang. sa d:n
vil jeg ikke ga nærmcre ind pa. D..i .r en ni,icl i irl
model, men denne gang naede han ,'kuit., ii-. ;!'ilteplads, men man la jo remmelig

it:r :a nina:ir::

i toppen.
Den nye vesttyske rerdensmesrer.

fly. J. Steinberger, der blev nummer 7,
havde bygget den kønnestc skalamodel af den
gamle BE 2a, et af førstc verdenskrigs tidlige fly,
der var sa stabilt tlyiende, at tyskerne skod mange
af dem ncd. lordi den ikkc kunne iare de kvikke
\annn3:r,rrier. Senerc udrikiede cn_glt.-nderne
io::::ri:rr\) r: den -::rilc BE la d!'iri-:rrrnla
,"-:;r:'r .l::-. S--:'.' :::... tsE 5. o; :ll::.jr-;:l;:.'. dir
engelske

\_.-....j

.'.\j.j

\lar \ler-

kenschlager, der havde sin kone med som mekaniker, havde brugt det kendte engelske første rerdenskrigsfly Bristol Scout som prototype. Hans
model var stor, han brugte en 120 OS firetakter 20
cm' som traekkraft, og denne motor gav en lyd til
flyet, som var meget naturtro. Og så fløj Max forbløffende skalarigtigt. Når modellen var i lufren,
gav det en fuldkommen illusion af dette gamle
krigsfly i lufthavet.
Tyskerne havde øjensynligt kastet sig over de

r

-' :

.1.

iio: i:;_:.,:;. \l::. j:::.; r-::;. .:-.: 3F l" :.:

r.llclil:Dluk O-:::.-::;:.:r-:::.:t -1-;s -r.1- 11 .r'.
Han rar 3l er gammc.. oJ :t3r.. mL': (ri ;;; :ui,-a
med i det hele som supporters. Det riser. at selr
meget unge piloter kan placere sig i skalasponen.
Her var ellers deltagere i alle aldre. Fra meger
unge til de skal vi sige noget ældre. Hele det amerikanske hold, der som landshold blev nummer fem,
var i alderen 40, 53 og 55 år og med en holdleder på
66, iøvrigt en særpræget kvinde.
Fra England var det gamle kendinge som Brian

lIcDenilot bler nuntner l2 nted denrte utroligt dejtigt byggedeførstet'erclenskri.zsjoger,
tvith 7 FI Snipe. (Ioto: ,lrilcl Lursen)
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Snipe med, den samme som netop var blevet færdig for to år siden til VM i Paris. Man kan ikke
blive traet af at studere den i alle ledder og kanter,
der er så utrolig godt lavet med alt, hvad der kan
tænkes af detaljer. En sådan model, og det gælder
de fleste af dem, der var med ved dette stævne, er
fra byggerens side en kærlighedserklæring til disse
vidundere af fly. De bygges nok til konkurrencer,
men lige så meget og om ikke mere for at tilfredsstille pilotens glæde ved at lave så ægte et minifl1,,
at man neermest får prototypen stående foran sig,
bare i overskuelig form og størrelse. Det er lidt af
en besættelse, næsten en kærlighedsakt, og så er
skalamodellen barnet, når barnet opfører sig helt
som det skal i luften, så er bare lykken hjemme.
En anden spændende skalamodel i den helt
anden ende af flyhistorien, var modellen af en F-l 5
C jetjagerfly med betegnelsen >Eagle<. Det var en
af de typer fly, der var med i konkurrencen med F16

tlyet, da den store flyhandel blev indgået for

nogle år siden, den handel hvor Danmark også var
med. Dette F-l5 fly var utroligt godt lavet. Det blev
iovrigt placeret som nr. 6 her i Norge. Bemalingen
r ar ibntastisk detaljeret og fuldkommen naturtro.
.{lt r ar med. .{llc bitte små tekster og tal, mærker,
lcnr:r.'. niiier o-c alt. O-s sa havde modellen også
:-.r: i:l: :i:l::rr.r. iom et fl1 må hare, nar det har
i 'o:;rg. OIr:.iribcr hi:t o-e licit afskrabninger

",';;:i

p::t. Og s" ;ioj dcn uh\'re naturtro. Larm larede
ciet. masi:e lidr for megei ril danske forhold, men
det gor prototl pen al F-l5 jo ogsa. Og tlyvningen
var sikker og rigri_e. Jo, del rar en oplerclse. Denne
model brugte til sine fan-motorer ro srk. 7,5 cm'
KB-totaktere, og radioanlægger \ar et \lultiplex.

Piloten hed Philip Avonds, 27 år, og han var fra
Belgien.

Italienerne var også godt med. Carlo Bergamaschi var mødt op med en højst pudsigt udseende
tremotorers bombeflyver, prototypen var fra slutningen af trediverne, og den var speciel. Den så ud

til at r'ære bygget efter de forhåndenværende italienske søms princip. Men han kunne flyve med
den o_u blev placeret som nr. 11. Han var ude for at
lii sin første flyverunde diskvalificeret, fordi han
harde fjernet nogle camouflageplader inden i
motorgondolerne, sikkert for at få mere luft til de
tre \Å/ebra firetakts 40-motorer, som modellen var
monteret med. Disse plader satte han så i igcn,
men det generede øjensynligt ikke hans lirerakrere, i hvert fald fløj han utroligt dejligt og placeringen var efter min mening fortjent. Han brugte et
radioanlæg, der hedder >Olympic<<. Prototypen
hedder Savoia Marchetti S 79.
Nlcn man kunne jo n.e\ ne manqe flere,

o-s r,i

vil

måske i kommendc numre af \lodelflire Nyt
komme ind på noglc a{' dem, m!-n delte referat
skulle jo ikke blir c alt for langt. Dog, en lille smulc
r il:
Dcr rar modellcr :om f.eks. schneizeren K.
Oetikers Buckcr 133 C Jungmeister, der meget
orerraskende kom ind på en tredieplads
- der var
dcn mærkelige franske N'loyne Jupiter, der i Paris
for to ar siden blei forvandlet ril byggesæt ved et
crash, men nu som en fugl Fønix var opstået igen.
Dct r ar fl1et med en motor både i næsen og halen,
( fo rt scet tes nceste

s

ide)
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'

plerede hinanden på udmærket vis under arbej-

-d-

t'

det.
DeI var også t)deligt under de følgende bedømmelser af de deltagende linestyringsmodeller, at de
bedste var så gennemtbrte, at der ligefrem skulle
ledes efter afvigelser. Pa så perfckte modeller vil
små afvigelser under bedømmeisen fremstå rela-

:."

Den nreget

fint

byggede anterikanske F

I5

-C Eogle var bygget af Philip Avonds, der er 27 år gammel og

kontnterfra Belgien. Han blev nr. 6. (lbto: Ole Jørgensenl

floj glimrcnde. Der var også en sch*eizisk
model al den amcrikanske Wildcat med det mest
fantastiske s1'stem af et optr:ekkeligt understel.
Der rar et amerikansk Herculcs fl1, en norsk Sop*ith Tåbloid fra l. rerdenskrig torudr'n \ore c',qnc
Nieuport 28, Pitts Special og KZ-t flv. \Icn margc
og det

svenske dommer var blevet forhindret i at deltage.
Dermed stod det klart, at jeg kunne glcmrnc alt
en arbcjdsuge
om turistplaner iOslo og ome,qrl
foresto d.

-

.:;:il.:Jcr. ue: iigt:leiop

redrorer den valgte
;:roi:1. rr:; r:rrkOen fcrr at Orerse noget er naturlig-

kunne med rette n!e\ nes. Et skoi.l: c1b'.:c .ri sial:modeller, der gl;cdede os i al dr':i rici :i,'i\ n.: \i::de og som red tanken igen lar ro;e h,cne: ll ai

bankc lidt hefiigcrc lang trd lremorer.
Dette skala Vtrt sluttede lordag med en kort hojtidelighed foran flagbastionen, hvor vinderne fik
overrakt deres trofæerm, og en lang nat på hotellet, hvor alle tumlede sig i et festligt samvær, og
hror Ivar Nobel rullede sig ud med guitarspil og
sang. Den russiske verdensmester i linestyring
dansede russisk dans, og alle smeltede sammen til
en stor, harmonisk familie, og sådan slutter alle
gode erentyr. Og dette \ar jo næsten et eventyr!

:,
Se resultotlisten og en lang rcekke billeder i
trfodelflyve Nyr nr. 1/86.

En skaladommers
indtryk af VM i Norge
John Wilsfeld var dommer ved VM for
skaiamodeller i Norge i sommer. Her

fortæller han til Modelflyve Nyts
læscre, hvordan hans indtryk af VM'et

t 1r ::P
Kr

Hensigten hermed ra1 at man sa hurtrgere kunne komme igang med RC-tlyvningen, da flyene
skal være statisk bedømt før første flyvning.
RC-dommertearnet, der bestod af fem dommere, var udtaget fra England, Schweiz, Tyskland,
Norge og Danmark.
CL-dommerteamet bestod al l'em dommere fra
USA, CSSR, USSR, England og Norge.

Statisk bedømmelse
hurtigt kig på de deltagende modeller, opstillet på række i et stort telt på flyvepladsen, stod det mig klart, at standarden generelt var
meget høj. ivlange fly s),ntes at nærme sig det perfekte, og der rar derfor ingen n,ivl om, at bedømmelsesarbejdet villc krær'e stor indsats.
Efter vor statiske provebedonimcl-se af cn model
uden for konkurrencen, kunne det fastslås, at
dommerteamet var funktionsdygtigt, idet vi supVed et første

Skalastyringsgruppen forcslog undertegnede
som emne, og eftcr de fornødne formaliteter var
bragt i orden, \,ar Norgesturen en realitet.
Som reservedommer regncde jeg derfor kun
halvt orn halvt rned at komme i funktion, hvorfor
jeg så frem til en afslappet uge med masser af
impulscr.
N'len det skulle gå anderledes: Vel ankommet til
hotellct nær flyvepladsen hlev jeg ved aftenbriefingen for dommere og holdledere budt velkommen som medlem af FAI-dommerteamet, idet den

ai

sr ingende

dokumentationsmaterialet var

lor lincstl'ringsn.rodellernes ved-

kommende, særligt når det tages i betragtning, at
det er et verdensmesterskab, det drejer sig om.
Eksempelvis varierede farvedokumentationen
lige fra dårlige farvereproduktioner til fine farvefotos bilagt signerede farveprøver. Selv om man
som dommer har stor forståelse fbr vanskelighederne omkring fremskaffelse af godt dokumenta-

tionsmateriale, turde det være indlysende, at tydelige fotos og tegninger danner et sikkert grundlag
lor bedømmelse af modellen.
Særligt for oldtimers, hvor dct altså ikke har
v€eret muligt at fremskaffe f.eks. farvefotos, er det
i høj grad dommernes >>fornemmelse< af den præsenterede model. der er bestemmende for bedømmelsesresultatet. Ekscmpelvis drøfiedes det en hel

del, hvorvidt en af modellerne var for lys eller for
gennemskinnelig i I:erredsbeklædningen i forhold
til prototypens. Ved en anden model var farvebilleder af så dårlig kvalitet, at det med dommernes

DenbetgiskbyggedeF-82BTwinMustangdersdheltejedomntetigudituften,sontontdenfløjfortnationsflyvning med sig selv. DeI var verdenstnesteren fra Reno, W. Reynders, der havde bygget den. Den
blev nr. 20. (Foto: Ole Jørsensen)

t"".-*"

,,

Baggrunden for følgende er Norges oplbrdring til
Danmark om at stille med en reservedommer til
rerdensmesterskabet i RC-skalaflyvning 1986, der
som bckendt blev aftroldr pii Kjeller flyveplads lidt
nord for Oslo midt i juli maned. Sideløbende
alholdtcs også r'erdensmesterskabet i linestl'ret
skalaflyvning.

5.

alireicn

noget

var.
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mere iøjnefaldende end på de mere jævnt
udførte, hvor tilsvarende afvigelscr ligesom sløres
af destørre. Derfor krær'er de allerbedste modeller
også virkelig granskning, for at indplaceringen
kan blive rigtig.
Efter de nye, lempede regler er trådt i kraft, foretages der ingen opmåling af modellcn ved den statiske bedømmelse, bedømmelsen af form og konturer sker altså alene på grundlag af en øjemålssammenligning mellcm model og de fremlagte tegninger og fotos.
Jeg kan måske lige her understrege betydningen
af, at dokumentationsmaterialet, som der flere
gange ei skrevet om her i bladet, er velafstemt og
overskueligt præsenteret.
Det var tydeligt, at de deltagere, der opnåede
høje statiske points, også mødte op med et klart
orerskueligt dokumentationsmateriale.
Det er nemlig sådan i praksis, at dommerne i
lobet ai rclativ kort tid skal genncmgå modellen
rr.rinutidit. og dct cr dcribr upraktisk, om der skal
l.lrie . ni;rilr i crii cr.c biade og boger for at finde

tivt

'ho

,.i:S:
,

,,i'

.,.:

i

'1'

. ,:'

:\i
'.!f'}r:
,,

kendskab til prototypen var klart, at modellens
farver var væsentlig rigtigere end det fremgik af
billedet.
Efter den statiske bedømmelse af de l3 linesrl.
ringsmodeller var tilendebragt, var tilslrækkeligr
mange af de 47 RC-fly bedømt til, ar fl1r ningen
umiddelbart kunne påbegyndes, ol forr entes ;or:sat uden afbrydelser evt. som folge af. ai i-ir r erunderne kunne >indhente< den stariske RC-bedommelse, som altså linestyringsdomrnerne slod ior.

Flyvning
Efter en prøvebedømmelse af en il r ning uden lor
konkurrencen og en drøhelse mellem dommerne
stod det klart, at vi ikke har de cie srore afr iselser i
bedømmelse og sl nspunkrer. og ai r i derfor kunne
begynde.
Jeg må her indromme. ar de: rar med en vis
spænding og forrentnin_s. a: jsg :aiie mig rilrette i
stolen med skriveunderla_s o3 bllan:. en stol jeg
vel ialt kom til at rilbringe -iir:i;:::r i.

Da det er et \erdensmesi3:sii:'o. d:r afholdes,
forventer man som nltllko:i:::r;:l F-\l-Commer, at
>nu skal der ses fl1 r ning ar karat
Det var derfor med nogen unci:el. a: ,:,: r eC de
første flyvninger, heriblandr den :o:.ia::ri; is:densmesters, måtte konstatere. a! den or ers:i a:d3
af karakterskalaen næsten ikke kunne anren,ie..
Her skal dog indskydes, at dehagerne med
enkelte undtagelser fløj sikkert, og at der \ ar mange fly, der

fløj endog meget godt, på trods af, ar der

er den >tunge( skalaklasse, der er tale om; en skalaklasse, der tidligere var berygtet for at være dårligt flyvende bl.a. på grund af flyenes høje planbe-

lastning.
Da den nye verdensmester \1. \lerkenschlager
(skulle det vise sig) påbegyndte sin forste fl1 r ning,
var det tydeligt, at her var tale om fl1rning.,<on
jeg ihvertfald aldrig havde set rilsra:ende ridl:ge:e.
Flyvningen var simpehhen sa gerne=kor::...i ::::
og korrekt ialle faser, al man :.=.:!:.:ri.:::.-:r:
.
sine egne øjne
- topkarait:::::: -::.= :.-:.=ligt noteres i stort omfang.
Efter afslutningen af \f::i.:.:----:3-;:: -:. llrning var der enighed lri::.;: J-\::::-::.3 oni ai Er\3
karakteren 10, den hr:j:>: ..::ie-;;a '.:C fra den
betragtning, at der alcr:,::i:.:,E;:e red er rerdensmesterskab var sei sa:i:: :1r;::::_s. .r_i at det rel rar
tvivlsomt, om r i noge:. s::.:: : :l s: de: blive gjort
bedre. (Realisme i :lii:.::::: .ial drofres dommerne imellem. o_e de: r: .: ii:aki:;. der helst skal

on).
Selve fl1'retorhLil:3:3

opnås enighed

t:.::c::

rar af

en

beskaffenhed, de: s:i ::.:::::; ::- io_re; diskussion på grund af en le.-:3: .;::;-:ende r:nd.

Banen, der benlr:;5:s.
startbane, men på g::l:::
var man en stor dei ai:ia:---

;: K'.:.ie: lllreplads'
:::- s::::g:nde rind
:.-:: : l. :: s:aiie oe lan-

de på tr aers af den 35 meter brede asfaltbane. Det-

te mediørte mindre elegante starter og landinger
hos mange af deltagerne, idet flyene ved landing
skulle sættes uhyre præcist, og alligevel kørte
mange ud over begrænsningen i det høje græs, da
de simpelthen ikke kunne nå at standse på de 35
meter asfaltbelægning.
Netop sådanne forhold kan medføre frustrationer hos en del piloter, der ikke er vant til at flyve
under sådanne betingelser, og det er vel også et
spørgsmåI, om ikke vilkårene var for skrappe for
de hurtige fly.
Nu vi er ved flyvningen, synes jeg, det er på sin
plads at nævne noget om praesentationen. Det er
tydeligt at de >rutinerede hold< eksempelvis de
amerikanske, tyske og australske, har indøvet
optræden og præsentation af programmet, idet de
forinden flyvningen kort meddeler detaljer om de
valgfri manøvrer, og under flyvningen placerer
pilot og hjælper sig således, at de ikke spærrer
udsynet for dommerne, men samtidig så tæt på, at
meldinger tydeligt kan høres. Selve manøvrerne
placeres også i et tænkt vindue foran dommerlinien, således, at man undgår at brække nakken
eller kigge over skulderen, eller blændes af solen
:or at se, hvad der sker. Under flyvningen gives
og:a nieldinger om, hvad der forestår i manøvren,
;is::r;elr i: meldes >hjul op .... hjul nede.... bom'c:l;::.:: .... oombe kastes nu!< Sådanne meldinge:::-:r:ei :ii a:
dommernes opmærksomllEU Ug

'rærpe

r; i:r

.la,- :--:U

\eåp :O::c-: :.1:

s\:i!e

:-i

her. er medvirken-

til at opla ie:: :;_::::::: ::lc:nmelse af præstationen. idei uheicr_=-: :.=::::ie :n3:ro\ rer altid vil
medløre larere lci:.:.. :..:- :,=:::-:9,, i. ikke altid
\'ægtes ens blandi do::::::::;. D;: :"::.:::e _cælder
fejiudforte ffi3nr-rr:r. D:i:r r:r.'t J:::.-:. ij: i:
de

lem ciommere.

D::rarr:d:lrr
:

;:a- i:" .' : :: ::

-:

: : : : : -:: : :::- : :::

:

:..,

:-

:-.::.-. : :

I:J .'.:I:I-- I:. .-.',-: ;lI31 i1"- ;lL;
:ir:-::::.I-.
.:.- -.- -:::-:.:::.(' --.-: *:l:::31::i:
1: i:;:t i3
1: i1:: :i :::: ::.,.::: i..n:tir:i:;
:; iansi Under
..]-orJrir.l n.-,i. ,n.,.r. En iing t'Ieie også o'erså,
\ar, ar mano\rerne skal påbeg-rndes og afsluttes
med vandrer fly'r'ning. Fejl der let kan rettes, og
som derfor siver >nemme points(.
Jeg tror nu, det er tid at afslutte disse betragtninger, der skal jo også være plads til andet i bladet, for der var simpelthen så mange pragtfulde og
interessante modeller, at en gennemgang ville kunne fylde hele bladet
og langt fra være fyldestgørende

I

-

-

det skal opleves!

skrivende stund, en måneds tid efter hjemkomsten, kan jeg se tilbage på en koncentreret,
begivenhedsrig uge, en oplevelse jeg vil huske med

tl

glæde.

Poul
Mi)nsbergs
Pitts Special
blev meget

fint placeret i
statisk

e'.
I nn'

bedømmelse

som nr, 14.

I

det samlede

Linestyrings-VM
i Ungarn d. 30. juli til
d. 4, august 1986
Hvis nogle skulle være i tvivl, så
eksisterer linestyret modelflyvning
faktisk endnu. Det blev blandt andet
demonstreret denne sommer, da der
blev afholdt verdensmesterskaber for
denne type modelfly i Ungarn.
Det stod derimod ret slØjt til med den
danske deltagelse i stævnet. Men hele
Danmarks Stig Møller (ikke ham, der
spiller blomster-rock, den anden!)
deltog heldigvis i combatklassen, og
her har vi
med eneret for
Modelflyve- Nyt
- fornøjelsen af at
bringe hans eksklusive referat af sine
modelflyve oplevelser på VM-turen.
Min sommerferie startede med, at jeg og min
elskerinde Helle Mortensen tog toget til linestyringssommerlejren i Herning den ll. juli. På trods
af, at vi ikke var mere end 30 mere eller mindre
aktive modelflyvere plus to, der fløj RC, blev det
en god trænings- og afslapningslejr før VM i
Ungarn. I løbet af ugen trænede Henning Forbech, som også var VM-udtaget, og jeg 15 træningskampe i combat med et minimalt modelforbrug. Sidst på lejren blev det noget udslidte grej
udlånt til dem, der ville prøve, og de fleste mente,
at det var noget al en >heftig tjald<, og at man
besierrt ikke kunne styre det i en kamp.
Jeg og Henning tog hermed til Århus for at se,
r:: nodelbl-egemaskinen Bjarne Schou stadig
::rgerede. (Bjarne havde måttet afskrive et som:re:ie_rrophold for at kunne bygge modeller til
\-\l). Bjarne rar red at læ,ege sidste hånd på sine
og Hennings 35 nye modeller, kaldet Skræp og
opbygget rimeligt traditionelt af skum. Foruden
disse 35 stk. pakkede vi 15 Mjølnere (mylarbeklædte med balsaribber) og 15 nye unavngivne af
mine egne i bilen. Dette var garanteret den største
nye modelpark i Danmarks EAI-historie.

På vej

til VM

Efter et par gode dage i Århus tog vi Hennings
nyindkøbte Mercedes Benz varevogn og kørte med
sikker kurs mod Ungarn. Grundet to fuldt udstyrede buffemaskiner (læs sovepladser) samt flere
flyvende chaufførskift med 120 km/t nåede vi
Østrig. (Redaktionen har her slettet et større afsnit
med diverse ferieoplevelser i Østrig og spisning af
utrolig lækker mad med tilbehør).
Efter to timers køkørsel var vi ved den ungarske
grænse og videre med Peis. Her tilbragte vi et par
dage på campingpladsen, hvor vi traditionen tro
færdiggjorde modellerne.
Efter både uofficiel og officiel træning samt en
lidet opsigtsvækkende åbningsceremoni på fejllrit
ungarsk og intet andet sprog, blev >Ihe games
begun<. Vi genså her en masse combatkammerater fra hele Europa, som vi normalt kun ser et par
gange om året.

resultal blev
den

&

-,.:',.

nr

24.

(Foto: Benny

Juhlin)

Selve

VM i combat

Fredag den l. august fløj vi seks kampe ialt, hvoraf

kun Henning tabte en af sine to kampe. Dette
resultat skl ldtes godt grej samt et godt fungerende
holdarbejde. På andendagen blev Henning slået
ud i en uheldig kamp mod franskmanden Emanuel Saad, mens Bjarne og jeg vandt vores. I 4. runde
(fo

rtsæt tes nceste s ide)
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fortsatte Bjarne

Resultater fra VM for
linestyrede modeller
F2A

l.

speed

Alexander Kalmikov, USSR ...... 293.63
2. Sergej Piskalev, USSR ............. 288.00
3. Jozsef Mult, HUN .............. ..... 287 .53
4. Carl Dodge, USA ...................286.39
5. Tomas Chojnacki, P ............... 286.39
6. Sandor Szegedi, HUN ..............285.26
7. Anatoly Kohaniuk, USSR ......... 281.91
8. Jozsef i\{olnar, HUN ............... 280.59
9. Andrzej Rachwal, P ................279.93
10. Chuck Schutte, USA ...............277.34
Iolt 42 deltogerefik points. Ingen dansk deltagelse.

F2A hold

l. Rusland

............863.54

2. Ungarn
............. 853.38
3. Polen
...............841.54
4. Kina ..........
...... 814.89
...... 807.79
5. USA ...........
Ialt l6 deltagende nationer, heraf II med
fuldt hold.
F2B kunstflyvning
l. Anatoly Kolesnikov, USSR .........
2. Zang Xiandong, Kina .................
3. Paul Walker, USA ....................
4. Wang Janzhong, Kina ................
5. Zhu Younan, Kina ....................
6. Niu An Lon, Kina .....................
7. James Casale, USA ...................
8. Sergej Klochkov, USSR ..............
9. Valentin Salonek, USSR .............
10. Bill Werwage, USA ...................

5753
5648
5457
5455

5442
5404
5367
5326
5306
5196

Ialt 50 deltagere fik points. Ingen donsk delta-

gelse.

F2B hold

l. Rusland

............

16.839

2. Kina ...........
...... 16.751
......16.228
3. USA ...........
4. Italien
............... 15.802
5. Ungarn
............. 13.772
Iolt 20 dehagende notioner, heraf l3 med
fuldt hold.

Resultatlisten er ganske ulæselig, men finalen
blev en rent russisk affære og vundet med en
tid under 7 minutter. Adgang til finalen gav en
heattid på ca. 3:25.
På resultatlisten lader det sig dog tyde, at en
tid på 3:58.92 gav et bekendt udseende hold
bestående af J. Rassmussen,/Carston Thorvaug (det står der!) en placering som nr. 38.
Måske vi hører nærmere fra Aviator i et kommende nummer angående denne præstation?
F2C hold

England
3. Australien
4. Vesttyskland
5. USA ..........
2.

..........
..........
.......
....
....

10:12.22

ll:02.02
ll:18.73
ll:19.92
ll:23.50

På resultatlisten er kun anført l0 deltagende
lande, men individuelt deltog 5l hold.
F2D combat

l.

Nikolay Necheuhin, USSR
Viasheslov, USSR
Bjarne Schou, DK
Mervin Jones, GB
Ingvar Abrahamsson, S
Oleg Doroshenko, USSR
Pertti Salerma, SF
Emanuel Saadi, F
Loet Wakkerman, NL
10. Charles Rudner, USA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. Stig Møller, DK
26. Henning Forbech, DK

Ialt 46 deltagere.
F2D hold
l. Rusland
2. Danmark
3. England
4. Holland
5. USA
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verdensmesteren

uforskyldt, men Bjarne påstod, at han kunne styre
sine modeller. Loet fik foræret en ny model
(Skræp) efter konkurrencen. Bjarne gik vanen tro
ud af dette med en sejr og fik fasttømret hollændernes danskerkompleks.
Jeg mødte eks-verdensmesteren Oleg Doroshenko fra Rusland. Efter en meget velfløjet kamp
I med klip i lav rygflyvning, var jeg en klar vinder,
op til 2 sekunder før kampen var færdig, men da
viste det sig, at et af mine håndtag lå i indercirklen,
samt at Olegs liner samtidigt havde krydset mine i
løbet af kampen. (Begge dele er diskvalifikationsgrund, red.). Dette betød meget uretfærdigt, at
vi fløj en omkamp, som jeg tabte, æv.
Trediedagen fløj Bjarne først mod Doroshenko,
som han dermed som den første fik besejret. Oleg
blev efter Bjarnes taktiske linevikling diskvalificeret for at have sit håndtag liggende i indercirklen.
Herefter fløj jeg en dårlig kamp mod Emanuel
Saad (Frankrig), som hermed slog mig ud af turneringen.

I sjette runde var Bjarne mod Ingvar Abrahamsson, Sverige, som på dette tidspunkt heller
ikke havde tabt nogen kampe. Her blev der fløjet
en meget jævn og god kamp, som Bjarne vandt
med tre klip mod to. Nu mødte Bjarne en af de
hårde nysere, den l9-årige Nikolay Necheuhin,
Rusland, som i dårlig russertradition startede med
at tage hele Bjarnes streamer, hrorefter Bjarne
havde frit slag og nøjedes med tre klip.
Efter omkamp, grundet pointlighed, tabte Bjarne til den tredie russer, Beliaev, med kun 20 points.
Nu var det så tid til at møde Nikolay igen, men
via en meget velfløjet kamp med 2-3 klip til Bjarne
og 3-5 klip til Nikolay, hvilket gav en pointforskel
på 110, blev Bjarne hermed også turist.
Den sidste kamp, også kaldet finalen, fik Nikolay som velfortjent vinder og dermed verdensmester.

F2C leam-race

l. Rusland

i fin stil mod

Loet Wakkermann fra Holland, hvor han efter de
var holdt op med at kæmpe torpederede Loet's
helt uskadte førstemodel. Vi mente, at det var

Et par konstateringer
Russernes succes skyldes, at de )kun( flyver combat, og har trænet 10 kampe hver dag i to måneder
op ril vl\I.
Vores resuhar, som gav solvet i hold, skyldes
godt grej og total mangel på mekanikerlejl. Og ri
så oven i købet ud som om vi haide det sjort

imens.
Vejret havde under VM været høj sol med tem-

peraturer fra 35-40'C.

Tirristinformation: Et stort måltid mad

+

Europamesterskab l
RC-svæveflyvning
klasse F3B i Israel
l7 .-23. august var der EM i
RC-termiksvæveflyvning. Preben

Nørholm rejste alene til Negev
Ørkenen og var ene om at
repræsentere hele Norden ved dette
noget specielle mesterskab, som han
her beretter om.
Men det skete i de dage, at der udgik en befaling
fra FAI, at Europas bedste F3B pilot skulle kåres.
Derfor drog Preben, der er medlem af MMF fra
Dronningens by til Beer Sheva i Negev ørkenen
for at lade sig indskrive der tillige med sin Lotus,
der var nypoleret. Og mens de var der, kom tiden,
da der skulle flyves .....
Men hvor blev landsholdet af? Et mesterskab i
Israel er noget specielt, måske navnligt ved at det
er dyrt og besværligt. Langt inde i planlægningen
fieg var dengang udset til holdleder) måtte vi
opgive og sende det triste budskab, at Danmark
ikke ville deltage, og var der så ikke sket mere, så
var denne artikel aldrig skrevet.
Direktøren for El-Al's
- det israelske luftlartsselskabs
kontor i København, Benjamin

-

Shliom, var særdeles ked af budskabet. Arick
Sinai, generalsekretær for Aeroclub of Israel, ville slet ikke acceptere, men protesterede gennem
officielle KDA-kanaler og afkrævede Dr. P. V.
Bri.iel en officiel forklaring fra KDA ved FAI's
Council møde i Paris i juni.
Når man har glædet sig vanvittigt, og derefter
oplevet skuffelsen, for endelig at blive konfronteret med et sådant pres, så kan man blive svag, så
der ikke skal så meget til at vælte læsset, f.eks. at
Benny Shliom ringer igen og spørger, om da ikke
i det mindste nogle på holdet har ombestemt sig.
Præcis dette skete, hvorved min situation blev
helt umulig, for F3B er jo en holdpræstation. Enmands-F3B på verdensplan er en umulighed, men
Arick Sinai havde tilbudt lån afisraelsk højstartsspil og israelske hjælpere. Alle dårlige (og gode)
undskyldninger syntes fejet af bordet, og de næste
par måneder syntes at flyve alsted indtil den 13.
august, h\ or jeg pludselig stod i Ben Gurion lufthar nen og r,inkede til min gamle ven fra VM 1983,

Zvika Nave, der r,ifrede med et papskilt med
påskriften F3B.

vin

med meget mere, kostede allerhøjst 60 kr.

Hermed splittedes vi op. Henning og Bjarne
fortsatte til en konkurrence i Holland, og vi vendte
næserne mod det dejligt kolde København.
D
Og det var den dejlige sommer.

En forklaring på det dygtigt udførte gruppepres var nok det begrænsede deltagerantal. Kun
syv landshold fra hele Europa er ikke meget, men
det var de stærke: Østrig, Schweiz, Italien, Tyskland, Frankrig og Holland stillede med fuldtallige
landshold foruden naturligvis Israel, og med mig
som eneste repræsentant for hele Norden blev det
22, halvdelen af EM i Holland i 1984.
Det kan forekomme umuligt at overlade et EM
til Israel, idet alle østlande naturligvis ville stem-

me imod, hvis de fik chancen. Men der blev i

FAI's demokratiske organer begået et ægte kup,
som jeg ikke kender i detaljer, men jeg kan ikke
frikende Deutsche Aero Club, og jeg er også ret
overbevist om, at hovedagenten gik under kodenavnet HQ.
Dr. Quabeck var iøvrigt ikke på holdet i år, men
han kommer senere på året til Israel bl.a. for at
forsøge verdensrekord i distance fra Beer Sheva til
Eilat ved Det Røde Hav
noget over 200 km!

-

Flyvning i ørken
Sikke et vejr. Og hvilken flyveplads. Skulle nogen
være i tvivl, så består Negev ørkenen af sand, fint
sand. Regnen dryppede engang dernede, men det
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Vcer!.slandets e set ho ld. Z t,. \'tt e iio Ide r _f l.r'et Jor -fader Zv ika Nave med 3 på rnaven, i midten A r ik .\'[eir
og 1'derst th. tned dokutn.nierne iioldleder.lrie Goldberg og (nr. l1) Avi Gueta. Hele holdet floj med

Pirania, konstrueret u.T'Dr. Helniut Quubetk, Tlskland.
var mere end et halvt år siden. \Ien Arik \lcir, iormand for den lokale klub og israelsk deltager, har
de hver anden time døgnet rundt i halvanden
måned flyttet rundt på vandingsanlægget på ca. 3
tønder land af den uendelige ørken, som en nærtliggende kibbutz havde været så venlig at tilså med
græs. 3.000 kubikmeter vand var hentet højt oppe
i Galilæa 4-500 km væk gennem Negev vandledningen
Israels hidtil kostbareste udviklingspro-

jekt.

3r'ni:ii : J::*::-j,:.-

Epsilon
&
ll

.

Det danske >hold<. Foruden mig selv med murer-

kasket rnin ntest lrofaste hjælpef l7-drige Ofer
fro den Iokale klub. Davidsstjernen på Lotus'ens
venstre vinge var en grum fejldisponering. Den
t,irkede som en magnet pi) journalister og fotografer fra aviser, ugeblode og TV
- neget tidskrcevende. Bemcerk, at vi praktisk taget stur pa
vores egen skygge.

lige så godt under mesterskabet. Vi skulle helt
frem til I'emte runde med højstart i medvind, hvor
en speed-runde første gang vandtes med over 20

Programmet tilpassede: r:ir::. ,:::::=: _t:k
førslestart præciskl. 7(6rl.rn.r ::-.. .. .. :..,::-.:,\
runder (6 flyvninger) pr. dag l:i .:. \.. :-:---:.-1r).

Vejret var aldeles ens hver eneste dag. Tiods svag
-sondenvind blev spillene kl. 6 stillet op til nordenvind. Kl. 9 var det vindstille, termikken udviklet,
og varmen oversteg langt det komfortable. Kl. l0il harde vi svag nordenvind, der hjalp noget på
den tiltagende hede, men til gengæld også fremmede fordampningen fra kroppen, således at

indtil vi var ved at opløses at eri :r-i. : r : i.,j::--.
fik konstateret i tal, men som lirei l:::.:..::: -:.,rc_:

45'C med solen lodret over horede..
Østrigerne viste sig overraskenc:- .::,::\.'.
Andreas Meissl viste sig allerede pa d:n oi::;:r1..træningsdag som den hurtigste i hasrighed.l:;:ven: 17,10 sek. var den officielle rid p3 ; .lt0
meter banen. Utroligt! Og de gjorde der n:l.ien

uc: ol:r litjei ai

re,eerende Europamester

Li!-i3 n_iuiper af meddesigneren Martin
uh1're sympa-

udbredt. Alle flyver med low-drag næsekonus.

gange hollandsk
sek., idet Joris Ten Holt
- 7
mester
vandt med 20,01 sek.

..

jeg laldt straks 1br min drommemodel, Epsi-

og F-1B-tl)rer i rerdensklasse. Reinhard
.tai for det aerodl namiske design og bygger vin,serne. mens l\lartin star for strukturberegningcr
og -design og bygger krop og hale.
Epsilon er et godt eksempel på dagens moderne
F3B sr'ær'er. 3-delt vinge med delt V-form, som
Stuart Blanchard, England >opfandt<, er nu vidt

da jeg til tider kun ha\ ci!' :.rr : :--...
re. Vel, de gjorde er r'ini r:::-meget omdet. men je_c h,,rJ.
til at kede mig.

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

fly

S;:i,r::. der lige:om Reinhard er en

ltl.rt:. n,L : I -.-

Tilbage til nulpunri:: :.-: -:- :_: :-.::
nem mesterskaber m,'- .:.:-.. -.r.-.-:

mesterens

::ii,:\r

land iber..1/1e,s o,i

som jeg rejste hjen.

o-e

R.::ri::i

:.' J.

Å','': i,: -...::,. ,.. 6 ,'.,:-.
.r -:. -: :: :: : . - i----:-:-r ..,,:llerkun.t l; r:..::.:..-:-- .;
dc. ['or:-,b-:::..-::.-:.: - -- -',.
AIle ta: m.-a: ::::. ::ir t.-: :--:r:::<liabct iil
træning p.r :.::.::.. ?: :..:. .:: r-_:ii::rin ;asle
supponar I.:::. C:::.:--_:. i -.::; .l:lt;..ii : Iuitvabenet o-:;r_:::_: i-:3,:. - i': -:.,::r.,toda
js
træning.l3g g :::---:-- r :. ='. :.:.. r -,::. :J:t:a:ad
jeg med lanic::
--r: . J: --:.:, . :.::::.:: ::.:.r.j af
far Og mOr. I:_:;;..:...:. ..: -::..-:::: itoilraausten ihjcmlanu=: P .-:. :--- -- - j-j-. . . .,: r:)Jirc
':. :::,::,,-:jeg bedc l"di: C:.:.:,:. -=. ..--hospitalet. der .:i--:-- :::. --:::.: R,,;.:l:rier.
influenza o,q
\-:::.: tr: ::
- :--:-...:_J. .l!_s:a
aldrig Israel igen: l::.-. : :. --.. ::.-: .:::n: da,c,

-

Jeg delte telt med det t1-sftg mandskab på pladsen,

lo;-r.

Ogsaenaften siari: :--:.;,:: --- ::,-:::::-- . -_:
blafrcndc l'lar o: i:u::.:.,: .-r-::.- : :,.. .':.

hjelrtt t-tt

den orerraskede kun red at ligne gennemsnitlig
dansk termik. E_eentlig red vi jo godt, at termik
ikke sklldes \arme, men temperaturforskelle, og
de kommer navnligt i et varieret landskab
- som
f.eks. Danmark. Skypumperne var meget risikable
af store synkområder, og alt for snævre
-til omgivet
at ramme på afstand og udnytte effektivt. De
fleste holdt sig på lang afstand af dem. Man flyver
heller ikke altid 6 minutters max. dernede. Efter en
af de første varighedsflyvninger stampede jeg
noget i jorden efter at være gledet ganske stille ned

de.

udlånte kommunikalions'JdrlVr. \:iitC\o-rn..
akkumulatorer og n1r'_j.: nta:.. D;: lo..:-- \1--::pler importor \d: o-:..:,:: i. - .,:. . -:. -,- l-'sonligt ct .lort

og 30'C.
Dvs. hollænderne og italienerne sov for leengst,
og trods lystig modelflyversnak var der ingen pardon, når tyske holdleder Gert Schroters ur bippede k|.22 og meldte sengetid lor det tyske hold
minus holdleder! Værre stod det til for den schweiziske, israelske og danske holdleder, der havde
utroligt svært ved at få sinc piloter hjem i scng på
den rigtige side af midnat.
Termikken ude i ørkenen var ny for mig, men

på 4:32. Indtil verdensmesteren landede ved siden
af mig til 4:36 i 40'C! Så var det ham, der stampe-

-

Foruden aeroklubben var en række institutioner med i den vanskelige opgave, lørst og I'remmest Beer Sheva kommunc. og lufnAbcnet, der

synsvidde og heden uudholdelig for permancnt
ophold på pladsen, ikke blot for nordeurop:eere,
men også for lokale folk. Kl. 15 rar nordenvinden
så kraftig, at sandstorm ødelagde sigten. Sandet
lagde sig ved 17-tiden, men tiden herfra til solnedgang udnyttedes kun på træningsdagene. Kl. 2l
vandrede vi trætte, mætte og glade få hundrede
meter fra det udmærkede airconditionerede
Zohar Hotel til en iskage-fortovsrestaurant o_s nød
Mars', Jupiters og fuldmånens skær i blikstille vejr

Ørkentermik

ræskestanden i den personlige 5 liters israndsdunk allcrcde var sunket betragteligr. De tor-ste
:klpumper viste sig. Først på eftermiddagcn rar
nordcnvinden frisk, altid 3-4 skl.pumper inden for

Epsilon ballastes med blystænger, der forfra skubbes ind i langsgående rør i kroppens centersektion.
Kun næsekonusen skal afmonteres for omballastning
enkelt og genialt. >Den er nødvendigfor
retningsstabilitet specieh i hastighedsopgaven,<
forklarer Martin Schlott og fortsætter: >Alt ;t'or
mange anser finnen for blot et stotiv for holeplonet, men den er en betydningsfuld del for -fl,r,ets
harmoniske opførsel, hvorfor der skal kceles.t'or
finnens profil prcecis sont.for vingens.<< Epsilons
finne er en tilnærmet NACA 4-cifret 00-serie, ca.
l09o nederst og i3-l5o'o orerst.
3-plansskitsen o,s data tortie ller det meste, men
intet om rorfunktionerne. Der er lem funktioncr:
Sideror, højderor, krængeror, flaps og bremser, og
de udføres af seks rorflader: 2 krængeror (yderklapper), 2 flaps (inderklapper), haleplan og sideror med mixning mere a\anccrcl end tidli_sere set.
Lad os begynde med det simple. Siderorsfunktionen påvirker sideroret. Punktum. Hojderors-

funktionen har fuid Direct Lift Controi (DLC)
med dl,namisk s ash-oui. dr s. inderklapperne f'øl-

ger ca. 67or med inderklapperne. Krængerorsfunktioncn rirker naturligris 100{o på yderklapperne. men inderklapperne trækkes 339b med.
Siderorct trækkes l59b med for inverse yaw kompensation. men denne kobling slås fra under
hastighedsopgaren, den eneste omkobling, der
sker under t11'r'ning eller mellem op,saverne.
(fo rt sce
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*ilZ-o,
von Reinl,rard Liese

und Martin Schtoft
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et par gange om dagen kom forbi og spurgte til
vores velbefindende.

Et særligt land
Det kunne ikke skjules, at vi befandt os i et land i

krig. Bortset fra de evindelige vejspærringer, hvor

til 20 km/t og se
europæisk ud, går livet dog sin vante gang stort set
som i Danmark, Under overfladen mærkes dog en
rastløshed ind imellem grænsende til desperation,
som bedst beskrives ved et par sætninger fra ltzhak, en af de mange soldater, der tomlede med på
min en-mands pilgrimsfærd til Jerusalem.
Itzhak var 5 dage yngre end jeg, havde været soldat i 22 år og havde kæmpet i fire krige. Vi talte
åbent sammen om alt, og efter forsøg på trøstende
ord fra min side, udtrykte han sig ca. således: Køere
man bare skal sætte farten ned

,r-

pd
Mesteren Reinhord Liese selv med sin Epsilon
- længe Jbr han selv troede sejren. Ballaststave monteres langsgående i kroppens centersektion, sd yingetne ikke skal afmonleres for omballastering.

Flapfunktionen virker ens på både inder- og
yderklapper. Til hastighedsopgaven gives ca. 2 % "
negativ flaps. De +5', som Dr. Helmut Quabeck
anbefalede som max. på sine profiler (se Modelflyve Nyt 6,u 83) er for meget, siger Martin Schlott.
Flapfunktionen har naturligvis trimkompensation på højderoret, og funktionen bruges i højstartens indledende fasemed +5-15" afttæn_eigt af
vindforholdene.
Bremsefunktionen er af den nu altdominerende

split-trail type, dis. inderklapperne går ned til
max. 70', mens yderklapperne ,eår op med mar.
kun 20-25' for at bevare god krængerorsr i:kning

med bremsefunktionen akrir. Son ei gerlali

ekstra giver det jo en dlnamisk riiiagende ii:i:rentiering på krængerorsfunktionen reci brern.ning, selvom inderklapperne
- med er langi sragere moment
har den modsatre virkning på
krængerorsfunktionen under bremsning. Denne
bremsefunktion giver naturligvis et kraftigt pitchup moment, som kompenseres ved mixning med
haleplanet.
Det var det hele. Der er et par ekstra detaljer i
forhold til vore egne F3B eksperter, hvoraf en del
arbejder ud fra den samme filosofi. Derfor et
spørgsmålet bare, hvordan man programmerer det
ind i to styrepinde på 10.000 kroners superradioen. >>Del gør man heller ikke bare,< forklarer
Martin. Endnu ingen sælger en sender, der klarer
dette. Man må selv bygge dele al hard* aren. \Iartin fortsætter stolt forklaringerne. men indskl'der
heldigvis et Verstehst da2 hr ilker gir er mig lejlighed

til et belriende,\eir.

Vi må blot konstarere, at ringene gar i ring. For
30 år siden måtte man r'ære elekrronisk ekspert lor
at være med på toppen. Der skal man i,sen i 1986.
Når jeg både skulle fl1re mes:e;skab og >spionere((, var det nødrendigt at konc.nrrere den de-oler
taljerede spionage om dr fl1t hr ilke;
Reinhard
Liese's Epsilon. Jeg var derfor :s: lili:eds med mit
valg, da resultatet efter 7. o_s s:dsre runde r isre, at
Reinhard havde genvundet tirlen so:t Europame-

ster efter at have ligger på 3.-5. pladsen i ilere dage.

En spændende slutspurt
Hidtil har vi hørt om 6 runder på 3 dage. .i.. dag r ar
delvis reservedag for evt. forsinkelser. rren da alt
klappede fint under hele arrangemenrer (Hurra
for vore utroligt energiske venner i Israell). :1oj r i
bare to opgaver eller % runde og to-e kl. 10.30 p:
bustur til Masada klippen, hvor israelske soldarer
nu igen aflægger ed til folk og fædreland eirer
romernes 3-årige belejring og indtagelse efter
jødernes masseselvmord i år 73
hvem husker

-

ikke TV-serien sidste vinter. Og badning i Det døde
Hav.

Sidste varighedsopgave blev gemt til lørdag
morgen (sabbat'en), hvor alle Beer Sheva's

Preben, det glæder mig overordentligt, at dit
londs tusinddrige krige er ophørt, og ot du og dit
land nu lever i fredelig sameksistens med Sverige,
England, Tysklond og andre tidligere fiender. Jeg
kan bare ikke vente i 200 år!< Det sidste understregede han ved at banke skæftet på sin maskinpistol ned i gulvet på min udlejnings-Opel, så de

skarpe patroner raslede i magasinet. Halvt inde i
mit livs dummeste spørgsmål
om apparatet nu
var forsvarligt sikret (manden har været i krig i 22
år)
blev jeg afbrudt: >Jeg erfødt i opvokset i et

-

Jerusalem

150.000 indbyggere var inviteret, og det var ikke
mange, der blev hjemme. Store politistyrker dirigerede trafikken, og iskagesælgerne havde mil-

fred!<

lionomsætning.
Joris Ten Holt, Holland, havde langsomt men
sikkert tilkæmpet sig en førerposition, og den var
velfortjent. I l3 år har Joris v:eret på toppen i F3B
uden do.s nogensinde at vinde E\I eller V\{. Nu
,ck ulL' han bare nræ::c:e en n e r iek: r arigheds lll r ;:r-.9
s;'.a: i::-.:^1.'::a:. O_i j:r-':-:.. p:liekl.

Så langt

: -l:-:::i3:
i.i:
:i:.
-' :J:J:
-\1J: :-:\:::.
H:rir i:i. .,ia=a, a. I :::::. aa.a= .aa. '. ..-a-,

:I:ll

points. men nu inanglede han -. og Reinhard Liese kunne stoppe sin pibe tor 5[XJ. gang og
på sin stillærdige måde tilkendegive, ar han rar
rimeligt godt tilfreds med sig selv.
med

-1

En lille time gik med

præmieoverreekkelse,

Deutschland, Deutschland iiber Alles, borgmestertaler, kulturborgmestertaleE osv., og et gigan-

tisk

opvisningsprogram med

alle grene af

RC-flyvning gik igang. Naturligvis skulle her også
crashes en håndfuld fly i limbo o.lign., men der
blev også vist megen fin flyvning af virkeligt kompetente piloter
publikumsvenligt
- et tillempet
F3A program kun få points under verdensklasse

flot formationsflyvning med helikoptere,
-pragtfulde
skalafly mv. Fuldskala flyvning var
repræsenteret ved formationsspring af 8 faldskærmsudspringere, og hjemmedesignede mikrolette demonstrerede flyvning, som jeg ikke havde

troet mulig.
I en klasse for sig selv var en N.A. P-51D
Mustang, ikke en kvartskala eller sådan, men skala l:l med en rigtig 2000 HK V-12 Packart Merlin
monteret på brandskottet. Sikke et flyvejern! Ih,
du milde. Jeg glemmer aldrig dens aerophoni, da
den passerede min næsetip med 700 km,/t. Den
havde kæmpet i Sinai krigen i 1956 og var helt
nyrestaureret med franske ørkenfarver som i 1956.
Nu var piloten blot israelsk, han var modelflyver,
og han havde brugt 7 år på restaureringen.
\led luftvåbenets kraftige engagement i mesterskabet havde vi nok ventet et par low-passes mv. af
et par IAI Kefir eller sådan, men det var jo kun alt
tor hverdagsagtigt for Negev ørkenens indbyggere,
sa de blev veek. Det havde de også lovet i dagene
forud. hvilket de næslen overholdt, mens hærens
obsenationshelikoptere på deres evindelige patruljeringer kom os betænkeligt nær. Endnu nærmere kom de skarpt bevæbnede l\'lP soldater, der

i krig.

Jeg vil dø i et Jerusalem med

Danmark berømt
hjemmelra er det altid spændende at vide,
om man kender Danmark, om Danmark er hovedstaden i Stockholm eller sådan. Man vidste god
besked. På tomandshånd kom uopfordret mere
end et dusin gange stort set enslydende: Danmark
er et virlunderligt land. Dønskere er vidunderlige
trtennesker. Hvilket selisagt krævede en forkla::ng. og den kom prompte: Danske jøders evakue-

::ng iil Srerige under krigen. lr'lin forklaring om
srenskerne. der ro,e imod; om nordmænd, der vel
r ar ligeså

gode, selr om norske jøder selv spadsere-

til Sverige; og var der ikke
enkeltejøder, der evakueredes til England fra Holgodtaget. Danskere er
land?
- Det blev slet ikke
det eneste folk i verden, der har bevist, at der i
større stil er paral til med livel som indsats at redde jøders liv, blev det kort fastslået, og så var det
emne uddebatteret. Iøvrigt kender alle israelere
monumentet på Denmark Square i Jerusalem, og
nu ved jeg også, at det eksisterer.
de gennem skoven

En krævende klasse
Jeg blev som resultaterne viser ikke Europamester.

Så langt fra som muligt. Mere overraskende er
måske nok, at jeg som vel ca. nr. 20 i Danmark
ik ke var længere bag 2l af Europas bedste, men det
var da også kun fordi jeg et par gange slog personlige rekorder.
F3B klassen er efterhånden også udviklet i en
sådan grad, at det er overordentligt vanskeligt og
dyrt for mindre lande at være med. Tyskerne bragte f.eks. ca. 800 kg luftfragt med sig. De havde også
rigeligt udstyr på enkelte områder. Hvis vi går to år

tilbage og læser Hans Grønnes rapport fra EM
1984 i Holland, vil vi vide, at der her var meget,
meget vådt, og her blev israelerne for lørste gang i
deres liv med tysk assistance iklædt gummistøvler.
Da en tysk hjælper åbnede en Lufthansa container
med et af Reinhard Liese's spil nede i ørkenen, da
lå ør'erst Reinhard's E\1-84 gummistøvler. Der gik
adskillige minutter, før det øvrige tyske mandskab
(de var 1.1 ialt) kunne trække vejret normalt igen,
hvorefter Reinhard fjernede piben 5 mm fra læben
og udtrlkte: Man ku' jo aldrig vide. lmange dage
blev han drillet helt utroligt
- se derude, er det
ikke Noahs ark, må jeg låne dine ...., osv. Indtil
Reinhard lovede at tage gummistøvlerne på ved
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jury formand,

Ralf har givetvis ret, men er det muligt? Vil FAI
nogensinde kunne enes om at beslutte så drastiske
ting på demokratisk vis? Det bliver næppe i dette

ikke blot fordi

årti.

Joseph Vardi var
en tneget populcer

han klarede alle
små skærmydsler
med både

kompetence og
humo4 men også
fordi han rddede
over stævnels

størsle
isvanddunk, som
konkurrenceleder
Shamuel
Davidovitz her
nyder godt af.
Shamuel er

teltfabrikont

for

hæren.

Depotteltene
foreerede han

oeroklubben
afslutningsbanketten, hvis han vandt

-

og hvis

drilleriet holdt op. Og således fik vi endnu et festligt indslag i afslutningen sent lørdag aften.
Et sådant overdrev kan der komme ud af at have

nationalt luftfartsselskab, der som Lufthansa er
forstående over for sportsfolk. Vores indledende
følere hos vores eget luftfartsselskab var til sammenligning ganske anderledes. Airline o;[ the Year
eller The Businessntan's Airlinekalder de si,s rist.
og det passer måske. Men er man ikke lige netop
forretningsmand med taske i A4 format, så gad
vide, om vi overhovedet har et luftfartsselskab?
Derfor var det utroligt heldigt, at El-Al vender ret
så ofte i Kastrup; det var simpelthen en forudsætning for, at projektet var fysisk realisabelt. Og så
betyder det intet, at jeg måtte undvære en pendant
til de flotte Lufthansa T:shirts og i stedet reklamere for benzin på ryggen.
et

F3B reglerne
De FAI regelteknikere, der ikke flyver F3B, fnyser
altid af de evindelige >skænderier< om reglerne,
der efterhånden er overordentlig komplicerede.
Til VM og EM skulle det vel næppe være et problem, men det er det så sandelig. Her i Danmark
flyver vi efter en speciel dansk simpliliceret rersion, mens andre lande fortæller, at de naturligvis
benytter den rene FAI version uden ændringer.
Man må derfor undre sig, når det tager timer ved
holdleder- og jurymøder ved et EM at nå frem til

Karl Wasner jr., Østrigservicerersin Quasar, nærmest en Storbird variant. Karl føtte det meste af
mesterskabet, men sluttede som nr. 3 ligesom ved
VM i Australien sidste år.

regelmodifikationer, der gør bogens bogstaver
anvendelige i praksis. For mig er der kun 6n forklaring: De andre simplificerer reglerne ligesom vi
vi er bare ene om at have det skrevet på papir. Vi
fandt dog frem til noget, der fungerede godt i reglernes ånd. o_s det er jo det r igti_estc.
Efter mesterskabet var der en lang, uformel
snak om reglerne for hojstartsspillene antort af
verdensmestcren Raii Decker. Tlskland. Sprængst) kket (seak-link'en på alle sprog incl. hebræisk)

er umulig at administrere, mente han. Her skete
der det, at Holland protesterede over rveak-link'en
og demonstrerede, at den langt fra holdt til fabrikantens lovede 45 kg træk, og man leverede konkurrenceledelsen en rulle line, der i demonstrationen holdt 49 kg
- reglerne siger, den skal springe
ved mellem 40 og 50 kg træk. Den benyttede vi så.
Resultatet var mange linesprængninger. men
weak-link'en holdt altid.
Kun tyskerne gennemskuede komediespillet,
men holdt klogeligt mund, da de havde store, tunge fly og kraftige spil. Ralf forklarede, at det hele
var et spørgsmål om at binde de helt rigtige knuder, der er rct så arancerede og tidskrævende, og
han fortsatte: >Jeg har intet intod spejdere, tnen
det kon ikke passe, at succes i FiB skal ycere et
sporgsntal ont ot binde de rigtige kttuder! Han
mente, at hans hjælper harde laret ham en godkendt rveak-link, der holdt til 75 kg.
Spillene er alt for store og kraftige, mener Ralf.
Det nytter ikke at stramme de nuværende mål lor
batteri og motoq det vil blot forøge omkostningerpå
ne
- 3-4 starter en opladning af specialbatterier og specialmotorer f.eks. de herrer Geist og Keller i stedet for ombyggede bilstartere. Der er kun
6n vej, mener Ralf, hvis F3B ikke skal blive udelukkende for en lille omkostningsignorerende klike:

l.
2.

Motoren skal være

en standard

startermotor på

L100-1.300 w
Reglerne skal specificere en enkel målemetode
til afsløring af væsentlige motormodifikationer.

3. Herved bliver

reglerne om ueak-link og batteristørrelse orerflødige, og et ganske almindeligt bilbatteri blir er konkurrencedygtigt.

Der var vilde protester fra Alpe -landene: Vi har
investeret enorme sutntner i gode, kraftige spil,
som så bare er til skrot!
Ne7, sagde Ralf , men jeres motorer skal ski"ftes
ud med smd, billige motorer, og nrir spillene er
slidt op, kon I bygge nye, mindre, billigere og mere
håndterbare spll. Men Ralf nævnte også et andet
problem: Hvad siger kineserne til, at Deutsche
Aero Club f.eks. foreslår starteren til en Opel
Kadett som eneste lovlige motor? Eller omvendt?
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I distanceopgaven er nu indført den groupscoring, der besluttedes for to år siden. Det betyder, at fire piloter flyver på samme bane samtidigt
med fire forskellige lydsignaler for vendelinie passage. Det gik fint med at skille signalerne fra
hinanden, blot ikke når to eller tre lød samtidigt.
Dette kom som en overraskelse også for de lande,
der havde foreslået reglen i sin tid
- igen et nydeligt stykke skrivebordsarbejde, som forslagsstillerne næppe selv har prøvet i praksis. Vi løste midt
under mesterskabet problemet ved, at summeren
og McCloud-hornet skulle trykkes i I % sek., og
ikke særlig
klokken og hornet kun i % sek.
-

profft ved et Europamesterskab.
Den store hær af officials, som distanceopgaven nu kræver, havde arrangørerne lånt fra luftvåja, du læste rigtigt ! I Israel har
benets F3B skole
luftvåbenet en spejderagtig afdeling for l4-17 årige, som undervises i RC svæveflyvning med henb-

-

lik på senere som rigtig soldat at kunne fungere
som pilot på deres specielle førerløse minispionfly. Det var en flok friske drenge, der klarede
opgaven til UG. Jeg fik iøvrigt en brochure om
mini-spionflyet med hjem. Den har jeg tænkt mig
at give videre til forsvarsministeren, så vi måske en
dag bliver i stand til at arrangere en nglrg F3B konkurrence.

Det blirer spændende at se, hvad tyskerne gør
næsl!'år ril \Il\1 i Osnabrdck. Netop dette VM var
rel en al arsagerne til, at je-e rejste til Israel for at
se F3B pa rerdensplan anno 1986, for rygter vil
allerede vide, at landsholdet igen peger på mig
som holdleder.

Men det bliver på 6n betingelse: At vort landshold følger med!
f

Resultater
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reinhard Liese, Tyskland ...... l'7.436
Joris Ten Holt, Holland ........ l'7.429

Karl Wasner jun., Østrig ....... 17.376
GiintherAichholzer, Øsrrig ... 11 .162

Villani, Italien ........ 16.946
\Ieissl, Østrig ......... 16.935
Jeroen Smits, Holland .......... 16.656
Samuele

.A.ndreas

Ralf Decker. Tlskland ......... 16.428
Ruedi Binkert, Sch*eiz ......... 16.403
10. Bruno Sieber, Sch*eiz .......... 16.380
11. Klaus Bl<imler, Tyskland .......16.291
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Francis Casaux, Frankrig ...... i6.105
Franco Givone, Italien ......... 16.096
Bainer Ammann, Schweiz ..... 16.058

Arik Meir, Israel .................

15.909

Marco Lorenzoni, Italien ...... 15.873
Henk Bonestro, Holland .......15.417

Avi Gueta, Israel ................. 14.431
Philippe Maisse, Frankrig ..... 14.317
Zvlka Nave, Israel ............... 14.076
Michel Mahe, Frankrig ......... 13.360

...

12.275

............
........

51 .473

Preben Nørholm, Danmark

Holdresultater
I . Østrig
2. Tyskland
3. Holland
4. Italien
5. Schweiz
6. Israel
7. Frankrig
8. Danmark

..........
............
..........

50.155
49.502
48.914
48.841

.............44.416

.........

43.783

........

12.275

Største indendørs-VM
nogensinde i England
d, 23.-25. august 1986
For første gang nogensinde har
Danmark haft fuldt hold ved et
indendørs-VM. Og hvilken lejlighed
kunne også være mere opla_et end dette
års VM, der blev afholdt i England i
den ene af de to berømte
luftskibshangarer ved Cardington lidt
uden for London.
VM-veteran Jørgen Korsgaard, der
hermed fik fløjet ved \/\1 for anden
gang i klasse FlD, fortæller her om
sine og holdets oplevelser.
Fem kilometer fra byen Bed;ord. ca. 90 km nord

for London, ligger en lille l-lække. Cardingion.
hvor man endnu har to lufiskibshangarer tra t1.
verne. Det er enorme haller, 300 merer langg 5-i
meter brede og med 50 meter op til lofrer. Her h ai.
de englænderne inviteret til VM i klasse FlD,

indendørs mikrofilmmodeller,

i

den næstsidste

weekend i august plus mandagen, der er helligdag

i England.

5l deltagere fra 17 nationer havde tilmeldt sig,
og så mange har der aldrig været før til et indendørs VM, men det er naturligvis helt i overensstemmelse med den voksende interesse, der spores
for denne meget smukke modelflyvesport verden
over.

Danmark sendte for første gang nogensinde et
fuldt hold afsted til VM. Holdet betod af Hugo
Ernst, Thulov Modelflyveklub, Frank Dahlin fra
Skjern klubben og Lene og Jørgen Korsgaard fra
Harreslev Modelflyveklub. Lene skulle med som
holdleder, og det job klarede hun til stor tilfredshed for resten af holdet.
Vi rejste med Mærsk Air fra Billund til Southend, idet det var den hurtigste og billigste rejseform, vi kunne finde. Og da Mærsk Air samtidig
havde lovet os fin service med modelkasserne,
samt en snedig beregning af billetpriserne, valgte
vi denne rejseform. Vi fik en fortrinlig behandling, free drinks, middag mm., og vi kunne selv
være med til at læsse og hente kasserne i flyets bagagerum. Flyet var iøvrigt en DH Dash-7, som gør
turen på omkring de to timer.

Indendors.fly'rning krcever stor indendørs plads. Disse to luftskibshangarerfro tyverne hører til verdens
bedste fllrepladser -for de sntti, lette ntikrofilrnmodeller. (Foto: Jørgen Korsgaard)
Cheten lor \'\I-arrangementet var Laurie Barr,
hr is minibus drønede rundt

ril torskellige lufthar.

i London-området for ar hente \r\1 deltagerg
og hans bus hentede os da også meget præcist i
Southend. Iøvrigt vakte vores rejsegods en hel del
opmærksomhed i lufthavnen, specielt Hugos
modelkasse, da han har bygget den med to sider i
plexiglas, så man kan beskue de smukke mikrofilmmodeller udefra. Tolderne lod os da også slipne

pe hurtigt igennem.

En by i hallen .....
Det var mørkt, da vi ankom til Cardington, men vi
kunne alligevel ane silhuetterne af de enorme bygninger i horisonten. efterhanden som vi nærmede
os.

Indkrarieringen rar genialt piaceret lige orer
for hallerne i et relholdt kursuscenter, hvor der rar
plads til både deltagera ofiicials o_e ledsagere
og maden var af høj kvalitet o,e rigelig!
Det officielle program skulle starte lørdag med
trimning og med konkurrencestarter søndag og
mandag, men overarrangøren, Laurie Barr, havde
fået lov til at åbne døren til hallen (Hal nr. 2, der
bruges til brandforskning) allerede fredag eftermiddag, så efter en kort shopping-tur til Bedford
stormede vi efter lunch med modeller og pakkenelliker over i hallen for endelig at besigtige dette
berømte sted
og for at få prøvet modellerne.

-

Jørgen Korsgaard med en af sine nye mikrofilmmodeller. Sådan en model har en spændvidde på 650
mm, længden pd den er ontkring 800 ntm
gram. Men så er motoren heller ikke regnet
- og sd vejer den I
med
den vejer ca. I grant ogsa, så modellens totaleflyvevægt kommer op omkring to gram!

-

Det er en fantastisk fornemmelse at stå i en så
stor hal. man bliver næsten svimmel af at kigge op
til lofiet, så højt er der! Men gulvet var fyldt med
alskens stilladser og bygninger, selvom brandforskningsfolkene havde gjort en stor indsats for
at give os god plads. Der var hele to-etagers huse,
skorstene, hospitalssenge på cementgulvet, men
som Laurie Barr sagde, så var der stadigvæk over
40 meter op til loftet og også tilstrækkelig med fri
gulvplads til at starte på. Det viste sig da også at
holde stik, selvom enkelte landede på skorstene
eller tage i løbet af konkurrencen.
Fredagen og lørdagen summede hallen af aktivitet, der blev talt op ttl24 modeller i luften på en
gang, o-e der var naturligvis også en del kollisioner,
men det er sjældent, at der sker større skader på de
skrobelige modeller herved, højst et par huller i
mikrofilmen, som let kan lappes.
Det danske hold trimmede en del
- som mange
andre
med halv motor, hvor den anden halvdel
består af en pind med kroge. Ved denne trimmemetode opnår man at se, hvordan modellerne
opfører sig i starten ved højt drejningsmoment
uden at man får modellerne op i taget, hvis motoren er for kraftig. Ligeledes er flyvetiden naturligvis også halveret.
Under trimningen viste det sig, at det ville blive
nødvendigt at styre modellerne fra tid til anden, da
der af og til var træk i hallen. Lange fiskestænger
op til 8 meter
- bliver hurtigt for korte, hvorfor
-hvert
hold havde en eller flere heliumballoner til
rådighed
helium'en blev lånt af Airship Industries ved siden af. Styring foretages så ved, at man
fanger modellen med ballonlinen mellem propel-

midten af hallen igen. Et lille ryk i snoren frigør
modellen, og flyvningen fortsættes. Det lyder
nemt, men det er i virkeligheden meget svært.
Undertegnede ødelagde på trimmedagen to
len og vingen og man går så med det hele ind i

modeller med ballonlinen, hvorefter vores holdleder nedlagde forbud mod at bruge styring.
Vi opnåede ikke de helt store tider under trimningen, men havde fået en id6 om, hvilke motorer
og propeller, der skulle bruges i konkurrencen.

Fint vejr på førstedagen
Den første konkurrencedag, søndag, oprandt med
letskyet vejr og svag vind, og Laurie Barr var i strålende humø1 for så r'ille det blive en rigtig god dag
til indendorsfll'r'ning ! ! ! Det viste sig at holde stik,
faktisk blev det den bedste dag nogensinde i indendørsfly vningens historie. Der blev lavet 16 flyvninger på mere end 40 minutter. >>Never heard of,<

sagde Laurie. Desværre

var vi danskere ikke

(jo rt sæt tes næste side)
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I sidste runde var klimaet i hallen virkelig dårligt, kun ganske lå kom over en 5-10 minutter, selvom de prøvede som gale. Dermed sluttede VM
som et antiklimaks.

Afslutning
Alle samledes omkring resultattavlerr for at følge
udregningen af de endelige placeringer. Richmond vandt foran Cezar Banks, USA, og Pentti
Nore fra Finland. Sidstnævnte havde fløjet 44:01 i
3. runde den første dag, en tid som må gælde som
absolut nordisk rekord
- den bliver svær at slå!
Englænderne fløj jo på hjemmebang men fik
ikke rigtig den sikre succes, som deres træningstider havde kunnet formode. De to fløj med tan-

demmodeller med små propeller og mange
omdrejninger på motoren. Jim Richmond fløj
med sin store model fra VM i 1984, som dog ikke
havde propel med variabel diameter, men længere

motorpind, lang motor og lille propel. Modellen
fløj som en drøm. Pentti Nores model var helt
)normal(, men meget fint bygget. Og så havde
han præcis fundet den rigtige kombination af propel, motor og omdrejninger.

er Frank Dahlin ifærd med ot foretage en mindre reparation pd sin model. Frank kom under opholdet i Cardinglon med i den eksklusive gruppe af dønske modelflyvere, der harfløjet over 30 minutter
indendørs. Gruppens eneste andet medlem er Jørgen Korsgaord, hvis model er tegnet på siden overfor.
Jørgens model har Danmarksrekorden på 36 min. 19 sek.

Her

Holdkonkurrencen blev vundet af USA foran
Holland og England. Vi blev nr. 12 foran Tyskland, som ellers har gode indendørstraditioner.
Men vi mangler træning i store haller og erfaring
i styring med balloner, ior vores modeller ligner
stort set de andres, og vi har også det samme gum-

mi, så .....
blandt de elleve, der havde opnået en eller flere af
disse >drømmetider<. I første start havde Frank
for lidt kraft i sin motor, så hans model kom ned
efter godt 18 minutter, mens Hugos model slet
ikke ville rigtig op, hrorfor han måtte nojes med
katastrofale 1l minutter. \lin egen fl1r'ning så
egentlig rigtig god ud, kom me,ser hojl op. men
begyndte så at drive over mod den ene side. På
trods af vores holdleders styreforbud rog jeg alligevel ballonen med, men det var for sent, modellen sad fast efter godt 18 minutter ret højt oppe.
Imens rungede klapsalver gennem hallen for amerikanerne, hvor tre mand havde klaret over 40
minutter i første start!
Men vi overlevede psykisk og gik igang med
anden runde. Vejret i hallen var ret lunt efterhånden, og Frank forbedrede lil 28:22 på en ret god
flyvning, mens Hugo endnu haltede bagefter med
20:24 på sin anden flyvning. Min egen så godt nok
ud i starten, den holdt sig pænt i midten, men kom
ikke højt nok op og landede derfor med for mange
omdrejninger tilbage på motoren. Tiden blev dog
3l:40.
I anden runde blev der flojer fire f11r'ninger pa
over 40 min., bl.a. finnen Penni \ore. ungareren
Orsovai og englaenderen P1nm,
I tredie start skulle der \ære. JeS ::k er
=:;::
god flyvnin-u pa 36:19 og er ::: Lr=. :.i,1:ii: .:-j
skulle flyve45 min. den ræi:i;::. D:: r:: i.:.::dig ny dansk rekord, o-e dei h-iaip -:;: ;: :.:::.e:::.
Frank havde en meget smuk 1-1r'r ii:.; --g i-.:: s.-=

i:l: ::::; r;d
ho_ii..i. ;::-:todei-

anden dansker nogensinde ore:

3l:43. Hugo kom også

me,eet

e:

len tabte pusten undene-is, så han \..= :i. a: :.ai:gle 36 sekunder i at få en halr time. Ha:: e:g::d: si-e

grundigt. Undervejs havde han to:oi::g: :a:: edelagt en model, da hans motorpind 'rrcd .anmen
under påsætningen af motoren. Herred sii:3 der
en mindre >>eksplosion<, og der rar kun :nå ralsastumper og mikrofilmlaser tilbage ai model-

len!!

Når man flyver en masse med disse l-grams
modeller, sker der hele tiden små uheld. en iisie
bryder sammen, man får fingrene i en bardun og
river den af, og der kommer huller i mikrofilmen.
men med cyano og mikrofilmlapper lader der hele
sig nemt reparere. Man skal dog spare på limen, da
modellen ellers let bliver noget tungere.

Andendagen blæsende
Aftenerne blev tilbragt sammen med de andre
modelflyvere i centret, hvor der var en pub-bar.
Stemningen var meget international og hyggelig,
men bler. som re,sel brat afbrudt af bartenderens
gjaldende råb: ,,Last orders. please!!,< og det på et
alt ior Iidligt tidspunki. Til gengæld harde ri så
ikke problemer med ai komrne op om mor,eenenl
Sidste konkurrencedag. mandag, oprandr med
truende skler og hård r ind. men vi skulle jo heldigvis gå indendøre. \Ien i løbet af dagen ble\'
>vejret< inde i hallen o-eså meget dårligt, det trak
voldsomt af og til, det var lige før, at modellerne
blæste ned af stativerne, og gennem enkelte huller

i taget regnede det ned til os.
Vejret var dog nogenlunde i første rundg så der
blev fløjet tre flyvninger over 40 minutter, to amerikanske og en hollænder. Frank fik 24:22 og
Hugo bare godt syv minutter, mens jeg selv stallede i gulvet to gange og måtte noteres for et nul for
den flyvning.
I starten al anden runde så det ud til, at den forsrarende rerdensmesler. amerikaneren Jim Richmonci. skulle fa e::dnu en megel iin t11i ning. Han
:-3iCr- r:3:::: : i:i :i:: enci: a: :alle;,). n.ie;r hans
iO:3- a:3' -::-1S..:il: ::;: : ;.:: aiden en,ie. dOg
:ar!-::: :3i: l--l_'le:i .r_s :::er -lC ninui:er rar den
::a::; :--_::. :r;: ,rppe- Han :::åne sil re den et par
_:a:i_sa og eiierhånden retredes alles ojne mod
nodeilen. der nærmede si,e de 50 minutter, da den
iandede. Stort bifald, tiden bler'47:44, stævnets
Iængsre fl1r,ning og ensbetydende med, at Richmond for fjerde gang ialt blev verdensmester, da
hans næstbedste tid var 45:54
- iøvrigt den næstIængsre flyvning ved dette VM. Altså absolut en
r'ærdig verdensmester.

I denne runde var driften meget alvorlig og på
noget, der kunne ligne en god flyvning drev min
model alligevel ud og satte sig fast i taget. Slut med
den, Frank fulgte lige efter med en god start, men
også hans model drev ud til siden, fløj igennem en
regnbyge fra et hul i taget uden at tage skade og så
ud til at skulle sætte sig fast i taget, men Laurie
Barr hjalp Frank med at styre uden resultat. Tiden
blei kun 19:22, da de til sidst ikke kunne få modellen fri af ballonlinen. Hugo sluttede med godt et
udendørs max.

Jeg havde i samarbejde med Laurie Barr udarbejdet et program for VM fyldt med tegninger af
de fleste af VM modellerne, idet vi havde inviteret
deltagerne til at sende mig tegningerne i god tid
inden VM. Hæltet blev vel modtaget i Cardington, da vi lige præcis nåede at få det trykt to dage

forinden afrejsen.
På vejen hjem havde vi tid til et meget kort besøg
Tower i London, idet vi blev kørt til Liverpool
Street Station, hr or iv.ærsk Air har deres terminal
for Southend ruten. Vi havde også lejlighed til en
kort tur i >iThe Tirbe<, undergrundsbanen.
Srell, well ..... Indoor is beautiful!!
f

i

PS: Tak til Mærsk Air for den fine behandling og
tak til Sparekassen Sydjylland for nogle meget
flotte og meget billige VM-drøgter.

In div id ue I le resu ltater:
J. Richmond, USA .............
C. Banks, USA ..................
3. P. \ore, SF ......................
4. B. Randolph, USA .............
5. D. Orsovai, HUN ...............
6. D. Pymm, GB ...................
7. T. Andre, NL ....................
8. D. Siebenmann, CH ...........
9. B. Hunt, GB .....................
1.

1:33:38

l.

l:27:25
l:25:37
l:24:57

10.
I l.

12.

A.

Ree,

l:.24:13

l:24:00
l:23:20
1:2O:41

1:18:27

HUN .................... l:18:27

O. Rodenburg, NL .......... ... 1:l'l:.45
L. Englund, SF .................. 1:15:35

DK ............... l:07:59
DK ................... l:00:05

25. J. Korsgaard,
37. F. Dahlin,

47. H. Ernst,

DK ....................

Holdresultøter:
l. USA .........
2. Holland
3. England

49:48

.... 4:05:39

.........
........

3:55:33
3:53:10
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EM for fritflyvende
modeller
9.-14. september 1986,

Pitesti, Rumænien
Et reservespækket dansk
fritflyvningslandshold - oven i købet
ikke fuldtalligt - hoppede de små
3.000 kilometer fra Danmark

til

Rumænien for at deltage i
Europamesterskaberne, der blev
afholdt i den rumænske mønsterby
Pitesti, der er centrum for landets
olieindustri - og hvorfra Rumæniens
nuværende leder, Nicolai Ceaucesco,
stammer.
Det skulle vise sig, at den geografiske
afstand var langt den mindste afstand
mellem Danmark og Rumænien.
Modelflyve Nyts Per Grunnet var med
på turen og beretter herunder om sine
oplevelser i det fremmede.
>Gummi, gummi< - >Bonbon, bonbon<. Der står
l0-12 rumænske børn rundt om Henning Nyhegns
bil og tigger om tyggegummi og bolcher. \'i ry ster
rutinemæssigt på hovederne og siger >Nej - torsvind med jer!< Tre dage på l'l-vr epladsen li,ee uden
for Pitesti har hærdet os .... efterhånden er ungerne i de udtrådte kondisko blevet en naturlig del af
omgivelserne, ganske som den fede, svovlmættede
røg fra raffinaderiets skorstene, som står på række
langs den ene side af flyvepladsen og sender røg og
støv ind over os fra morgen til aften.
Det naturlige samtaleemne for os - og for de fleste andre af de 20 deltagende hold - er, hvor godt
vi egentlig har det derhjemme. Og det er lige
meget, om hjemme er Thatchers England, Mitterands Frankrig eller Schliiters Danmark - det er
bare Paradis ved siden af denne svovlstinkende,
fattige plet, som selv de lokale beboere sandsynligvis betragter som indgangen til helvede.
Rumænien er et fattigt land. Et af de fattigste i
Østeuropa. For blot l0 år siden var det meget

anderledes. Dengang var oliepriserne hoje. o-e
Rumeenien stod midt i et ambiriost udviklingsprogram af olieindustrien, der skulle gore landet ril et

Her er det russiske hold i færd med at påkalde sig termikgudernes opmærksomhed anført af holdleder
Viclor. Bemærk afstanden til tdrnet i baggrunden
så meget plads var der pdJlyvepladsen .....

-

økonomisk kraftcentrum i Østblokken. Den dengang høje oliepris fik beslutningstagerne til at
foretage et voldsom satsning på olieindustrien,
som indebar en kapitalkrær'ende udblgning af
sår'el olieproduktioncn som følgeinc.lLrstrien - raffinering. plasticprodukiion os\.. o:\.
Da udblgningen i ar,.ai igang. kon ;aide: ioli:priserne - ikke et fald pa 5 elier 10 procenr. men er
lald til halrdelen eiler en rrediedel al de hidtidige
priser. Og de investeringel som rumænerne havde
foretaget, blev med 6t slag helt urentable. Al videre

udbygning blev standset - og landet bugner fortsat
af byggepladser, hvor kraner står og ruster mellem
ufærdige bygninger ..... Hovedstaden Bucharest er
faktisk 6n stor byggeplads, hvor intet tilsyneladende bliver fuldført.
Dette slog Rumæniens økonomi i stykker. Fra at
være et land på vej frem, blev Rumænien med 6t
slag en økonomisk ruin. Og vi kunne se resultaterne af den fejlslagne udbygningspolitik overalt.
Også på flyvepladsen ved Pitesti. De mange tiggende børn var blot €t af mange tegn på, hvor darligt det star det. Det rar i.eks. ikke blot børnene.
der tiggede. \'i bler og:a koniakter af rnan_se r oksne. der lbrsog:e at reksle lii resii:g ralu:a eile::o:scgte ai kobe ci-st:c:i:r. r3i;r.. :o; o:\. ai o:. Og
besog

i iorrernin_sei \ i:te. hror

d)

rt ahin_s er -

o-e

Dette billede giver et indtr,vk affll'teplctdsen ved Pitesti. I baggrunden ses en del affabriksanlceggene
på pladsens ene side. I forgrunden lidt af landsbyen, som ntodellerne drev ind over, hvis de fløj max i
god højde. Og skorstenen yderst til venstre spreder en gang svovllugtende røg over det hele.

hvor begrænset udvalget er.
Oplevelsen afdenne fattigdom kom til ganske at
overskygge oplerelsen af rnodclillrekonkurrencen for o: og dc lle:re ancire deltagere. O-e det vaer-

.li' \ rr n.:.:;;r. lt r i. d:r har de .a meget i sammeniign;ng ned de rumænere r i r ar omgi'"et af, kunne
for at hjælpe dem.
Hr is vi f.eks. begyndte at give børnene mad eller
slik, som de tiggede om, så ville vi på ingen tid
blive løbet over ende af horder af børn. Vi kunne
blot have medlidenhed med dem - og så glæde os
over, at vi er så heldige at være født i et samfund,
der har overskud af stort set alt i denne verden .....
or erhor eder ikke srille noget op

En flyveplads
på størrelse med et frimærke
Efter VM i Spanien i l98l har der fra EAI's - og det
vil sige fritflyvnings-komiteen
været lagt
- side
en forholdsvis hård linie over for arrangørerne af
VM og EM. I Spanien var arrangørerne knap nok
klar over, hrad fritfll,vning egentlig gik ud på
hvilket f.eks. udmøntede sig i, at konkurrencen
blev afholdt på en plads, som knap nok var stor
nok iil en lille. lokal klubkonkurrence.
Piacisen i Rumænien skulle r'ære god nok
det
hat cie F.{l subkomiieens

-

lormand Ian Kaynes for-

rissei sig om red et besog i 1982. \len selv på få år
kan meget ændres. Olieindusrri-anlægget på pladsens ene langside var end ihke påbeg1'ndt, da Ian
så pladsen for fire år siden .... Og at halrdelen af
resten af pladsen var bevokset med mandshøj
majs, kunne man jo heller ikke vide dengang.
Så det var noget af et chock for Ian at opdage, at
den plads, han så i 1982 og anslog til 2 x 5 km, nu

var skrumpet ind

til et frimærke på 800x900

på
meter
- med meget uheldige landingsområder
tre af siderne. På den ene side var der et industriområde, hvor vi ikke måtte komme ind. På den
anden side var der bare majsmark. Og på den tredie side lå landsbyen, hvor modeller blot forsvandt
på mystisk vis, hvis de landene der ..... På den sidste side af flyvefeltet var der >kun< en kirkegård,
par
nogle stenhårde pløjemarker
- og i et kilometers afstand en stor sø .....
Meget kan dog lade sig gørg hvis blot vejret er
perfekt, men på trimmedagene gav pladsen sjaeldent plads til flyvninger på over 60 sekunder, før
modellerne var ude af området.

Et underbemandet dansk hold
Med tre deltagere i FlA, to i FlC og 6n i FIB samt
to ledsagende hustruer og et ledsagende barn, havde det danske hold langt fra tilstrækkeligt med
mandskab til at gennemføre konkurrencen på
34

start også sat sekunder til i sidste periode. Og Jes
havde på trods af fire flotte maxer ikke undgået
den sidsteplads, som han også havde regnet med at
havne på. I femte og sjette start havde Jes nogle

meget dårlige udløsninger, der sendte modellen
næsten i jorden i spiraldyk. Den slags kan rettes
og ingen tvivl om, at Jes var en stor, positiv overraskelse som trediemand på holdet. Næste gang kan
han meget vel placere sig som nummer et i den
anden ende af listen ......
Men til fly-off'et: Vejret var fortsat glimrende,
da 4-minutters runden skulle flyves. Samtidig
med, at runden blev startet, gik de første fire op på
linen og søgte straks tilbage bagved startlinien, så
de kunne snylte på de senere startende. Det blev
dog ikke nødvendigt, for inden der var gået mange
sekunder lå de første modeller allerede højt i en
stor termikboble, som seks af deltagerne kom med
i. De to sidste var svenske Ulf Edlund og engelske
Gary Madelin, der begge trak frem foran startlinien.

Tjekkiske Ivan Horejsi fløj denne gang nted en .42-rnodel med balsabeklædt v inge. Vingen rarfor5l'ng|
med såvel turbulenstrdde sont invigoratorer. Itan klarede sig sont altid -fint og gik igennern til.flt-o.ff.
I dette blev han desværre udsat for et linekr_vds, der betød, at han ikke Jik rttax. i -lbnt-ttttnullers stanen
og dermed >>kun<< blev nr. 6.
ideel måde. Specielt FIA-flyverne kunne hurtigt få
hjemhentningsproblemer, da vi var fuldtallige og

derlor kunne risikere at lave tre starter i hurtig
rækkefølge med tilhørende problemer for de to
eller tre hjemhentere.
På holdmødet aftenen før FIA-konkurrencen
var stemningen forholdsvis mat, idet alle hidtidige
erfaringer t1'dede på, at vi i løbet af de første tre
eller fire perioder ville miste alle rore modeller
enten i majsmarken eller i landsblen.

inden
FlA-konkurrencens start, blæste en svag, kold
vind modellerne over i majsmarken på halvandet
minut. Fra trimdagene vidste vi, at luften var
meget vanskelig at flyve i, og gårsdagens aftale om
startrækkefølgen: Henning Nyhegn, Jes Nyhegn
og mig sidst, var helt klart et alvorligt handicap for
Henning.
Men sådan kom det heller ikke til at gå.
Henning startede godt nok først, men fik linekryds og udløste ca. 20 sekunder derefter. Ifølge
reglerne har man så ret til en omstart, hvis man vil.
Og da Henning kun fik ca. 2iz: minut, r'ille han

naturligris hare sin omslarl. Tidtagerne mente
irnidier::c ikt: :r r:gierne _car han rci :il d::. o_s
ld::i c:i3:.:. -=:;:l:
;:.i.::..:l:.
:..,r: .':.: F\,jurlen L'icr :;.;;'."-3-.,. :.i. F-::.:.::-j .-, :l,: :.j.
omslanen.
I meilemtidc;n:il:_:;- ::.i:i--:t:-._l - j.

-

-

-:-. jr..;--r . -:
150 sekunder og 3: a3:i.. ::. :-...-.::-:-.'-..:-::::
.Jes droppede og:.r :::. :.'.
':: :::. . ,--:- :r tl..
ning på Iige under I rninu::::. .t H:::,:; :.=' =:.=ste dansker med mar. da :.a: : :=::-'::---: :::!::
sekunder nåede al udlo:c i ia:;.-.' :r-=:: :::::.:::

En:r:;::i..i:..:.

noget skere.

I samme periode blev den tbrsrarende Europamesrer. Cennl'Breeman fra Holland sat ud al spilkun 63 sekunder fik han ud
ler pa samme made

FIA-konkurrencen
Da vi ankom på pladsen en times tid

iperioden.

håbløst at trække dem over, så linen blev fri igen.
I fjerde start blev Henning fanget af sådan en.
Vupti, og linen sad uhjælpeligt fast, strammede
til, og modellen fløjtede rundt i en snæver cirkel,
hvorefter krogen åbnede og modellen udløste i lav
højde og dårlig luft ..... Det hele skete på få sekungøre, selvom vi hele tiden
der
- og vi kunne intet
løb to mand og forsøgte at frigøre linen, når sådan

termikboble.
I de følgende perioder har js ''; ::. .::-: :=. .:
problemer. Den lille plads med:c::a .: :.:: --..--'startede meget tæt på hinanden. og ::::a.-:: :-.:
linekryds var derfor særdeles stor. \'i ::i :: ---r :: -: 4linekryds, hvor især Henning må:te :;;:1--:e ::g
af muligheden for omstart. Jeg fik tii ge:'.g=-;r
ødelagt en model i et dramatisk linekrlds. hr..:
min model blev nedlagt på brutaleste r is.
Vores andet hovedproblem
som r i ogsa C.lie
- var
med de øvrige FlA-flyvere
de seje ridsier.
der voksede overalt på pladsen. De var l0-1,i cm
høje og fangede med usvigelig sikkerhed enden af
højstartslinen, når man lod den slæbe efter sig på
jorden. Og så var de stærke! Det var for det mesre

-

ai det.

ri

harde frlgtet mesr. hjemhentnin-een.
viste si-s imidlertid at blire det mindste problem.

Det

Denne dag
og de følgende konkurrencedage
var det nemlig så stille, at vi for det meste landede
på
pladsen
på
inde
max-flyvninger. Så bortset fra

et par havarier, der skyldtes linekryds, kunne vi
gennemføre konkurrencen uden at miste modeller.

Otte til fly-off
Efter syvende periode havde otte stadig fuld tid.
Desværre ingen af os danske. Jeg var tættest på,
idet je_u havde seks marer efter droppet i første
.tl:t. Henning harde ud orer den omtalte fjerde

i

-

Ulf kom ud til overgangen mellem majsmarken
og der fik han
og græsmarken, som vi fløj på

-

rermikindikarion. \1en da modellen blev udløst,
blev den nærmest kastet mod jorden i et stort hvirrelomrade. der åbenbart harde snydt Ulf. Det var
s1'nd, at Ulf skulle få en så dårlig afslutning på en

ellers perfekt gennemført konkurrence

-

en

ottendeplads til EM i sin første internationale konkurrence uden for Sverige er ret enestående.
Gary Madelin var mere forsigtig med at checke
sin termik. Han cirklede en, to, tre, fire gange i
boblen, før han var tilfreds
- og udløste så flot.
Modellen steg i begyndelsen, men blev så puffet ud
havde
af termikken
- sandsynligvis fordi Gary
ventet for længe med at udløse modellen, så termikkens cenlrum var passeret ham. Han endte
med at mangle solle 20 sekunder af maxet.
Seks mand startede på fem-minutters runden.

Forsr oppe og bag startlinien var tjekken Ivan
Horejsi, som mange gerne ville se som Europamesrer. Ivan srartede i sidevind for at være sikker på
at komme bag startlinien i en fart. Det lykkedes
ogsil, men da han havde fundet termik deromme,
var et par andre kommet ned til ham
- og den ene
af dem lavede linekryds med ham, så Ivans model
blev trukket i jorden. Tilbage til startlinien og op
igen, men denne gang i dårligere luft. En måske
lidt forhastet udløsning nogle minutter før periodens slutning gav kun lidt over tre minutter, så
Ivan måtte som så mange gange før nøjes med en
placering lige under medalje-pladserne, idet de
fem andre havde fløjet max.
(fortsæltes næste side)

tr- ,-- -;- q -., --

--.ar -.. =l-,.-..r.. F -.i- c

.. .-...:

:. c' c,.
:| 5--

i- r,,, o u

tgrn rr,", i i 1;, o-'-'- en stor præstotion
nien ror sa uheldig at
cii..eJ'onger i hvirvler i 1-

nt i n ut t e rs f I1' - off 'e n, sti
ricien bler under eI ntinut.
Sont det kan ses of

billedet, hor Ulf ikke tabt
hunøret af den grund!
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Unge Sergei Marakov

på en fornem
andenplads ved EM.

og lagde sig langsomt ned til flyvestilling i ca. 30
meters højde. Det lignede en start på et minut eller
halvandet ...... N{en Thomas havde ikke opbrugt
alt sit held, for langsomt begl ndte modellen at stige ..... et hop cp hist og endnu et hop pist ..... og
efter et lille minut så det faktisk ud som om den
havde vundet 10-20 meters højde. Termikken blev
bedre og bedre, og da stopuret viste 2 minuner, \'ar
der ingen tvivl. Den klarede sig
- endnu et max ril
Thomas, der dermed var i fly-off med 13 andre,
heriblandt russerne Verbitski og Nakonechny,
hhv. forsvarende Europamester og nuværende
verdensmester.
Mange af klassens andre mestre var ikke nået så

På detailbilledet
herunder kan man se
den lille vinkelmdlen

langt. Den altid velflyvende englænder Stafford
Screen droppede allerede i anden runde tolv
sekunder. Stafford havde iøvrigt bygget en alumi-

fra Rusland er her ved
at indstille sideroret
på sin model mens

Henning Nyhegn
kigger ham over
skulderen. Marakov
er ny pd det russiske

FIA-hold, men ikke
desto mindre
- eller
mdske netop derfor
placerede han sig

-

han brugte
s ide

til

ro rs i n ds t i I I in gen.

Næste fly-off-runde gik, mens det hurtigt blev
mørkere, og tidtagerne havde ind imellem problemer med at se de fem modeller. Kun to modeller
fløj max
en ny russer, Sergei Makarov, og Di-

så trykket i vingen og udenlbr ikke har kunnet
udlignes. Så andre, der beklaeder vinger med helt

-

tæt materiale, må huske at lave nogle >lulthuller<,
så det samme ikke sker, hvis deres modeller skal op
i flere kilometers højde i lastrummet på et fly.

dier Barbaris fra Frankrig. Først ville juryen
udsætte næste fly-off til den følgende morgen,
men specielt den russiske holdleder protesterede,
så efter nogen parlamenteren fortsatte man med
syv-minutters runden.
Luften var stadig hjælpsom, men e,sentlig lermik var der ikke tale om. Franskmanden landr
bedst luft og vandt med en fllvning på knap fire
minutter, mens Makarov nøjedes med knap tre et
halvt minut. Og
- vigtigt - tidtagerne havde
ingen problemer med at se modellerne!
Didiers vindermodel var ganske traditionel
faktisk er den i familie med min >Cirkeline<, men
har dog lidt større spændvidde og torsionsbox
også i ørerne. Didier har igennem de seneste år
arbejdet systematisk på at dygtiggøre sig som FIAflyver. Han er mødt op ved talrige konkurrencer
som deltager eller tilskuer, har altid været med,
når nogen viste deres modeller frem, og han har

holdt sig orienteret om udviklingen ved at følge
grundigt med i den internationale modelflyvelitteratur. En sådan flid belønnes
- ikke mindst, når
den opnåede viden omsættes til praksis på en så
overbevisende måde, som Didier viste i Rumænien.

Makarovs model var også ganske traditionel,
idet det var en russisk begyndermodel til konkurrenceflyvere. Spændvidden var omkring 230 cm,
profilet ret tyndt, ca. 60/0, og vingen opbygget helt
traditionelt uden anden brug af kunststoffer end
kulfiberrovings lagt på som capstrips til forstærkning af profilerne. Det med begyndermodel skal
tages helt bogstaveligt
det var den modeltype,

-

udviklet
og anbefaler nye konkurrenceflyvere at benytte,
indtil de får erfaring nok til selv at konstruere
som en række af de russiske eksperter har

modeller. Makarov havde kun bygget fire konkurrencemodeller, så han må
ikke mindst efter rus-

betragtes som nybegynder i faget.
kunne hans højstarter og katapultud-

sisk målestok

Til gengæld
løsninger få stort set alle andre på pladsen til ar
blive grønne af misundelse.
Holdkonkurrencen blev vundet af det tjekkiske
hold, der kun droppede l0 sekunder ialt. Og disse
l0 sekunder, der fordeltes på to flyvningel blev
droppet i den vanskelige første periode.
Det russiske hold, som traditionelt er storfavoritter, kom langt ned ad listen, eftersom stakkels
Chenadi Orlov, der her deltog på holdet for tredie
gang, igen havde en meget uheldig dag med kun tre
maxer på de syv starter.

FlC-konkurrencen
Vore to deltagere
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i gasklassen var brødrene Tho-

niumsgasser efter russisk mønster. Under flyveturen fra England til Bucharest havde den ligget i flyets bagagerum, hvor der åbenbart ikke var kunstigt normalt tryk som i kabinen, for vingen havde
været blæst op som en ballon, da Stafford fik kassen åbnet. Beklædningen må have været helt tæt,

Gasfll'vning på verdensplan
mas Koster o-e K;m Kosier. Deres modeller rar
også i nær familie med hinanden. ider de var laret
i de samme forme på det samme r'ærksted.
Kim havde imidlertid store problemer på trimdagene, idet han ikke fik sine modeller i trim. Den
ene blev smadret ud over, hvad der kunne laves i
Rumænien, mens den anden kun fik mindre læsioner ved en tur i jorden. Da det ikke lod sig gøre
at få modellen trimmet i tide inden konkurrencen,
besluttede Kim imidlertid at undlade at starte.
Dels fordi det var for farligt at flyve med en utrimmet model mellem alle de mennesker, og dels fordi
han reelt ingen chance havde for at undgå yderligere havari, hvis han fra starten skulle flyve med

fuld motortid.
Så Thomas blev eneste dansker i gasklassen.
Det gik også udmærket
par starter,
var
- der et
som var end,og meget tæt på de tre minutter
men altid >oppefra<, så efter sjette periode var
Thomas en af de 16, der havde fuld tid. Men så gik
det tilsyneladende heller ikke længere. Jeg stod
langt væk fra startlinien og skulle hente modellen
og så, hvad der skete. Thomas kastede modellen,
der steg i et par sekunder. Derefter stoppede den

Kim Køster holder omdrejningstælleren,

Da

engelske

Alan Jack

kastede

sin model i

.1-minurrers srarren havde den ene tidtager knap 7

sekunders motortid, mens den anden havde l5
sekunder. Konklusion: Overrun, fordi tiden findes
ved at lægge sammen og dividere med to. Også selvom den ene tid er oplagt forkert. Og da Alan ikke

nåede at tage sin omstart, var han ude af konkurrencen med en trist nul på resultatlisten.
Om det samme skete for Francisc Rimoczi fra
Rumænien ved jeg ikke, men heller ikke han fik tid

i fly-off'et.
Det er den slags ting, der er så utilfredsstillende
på nær måske tidtagerne
i gas-klassen. Alle
ved, at Alans motortid var i orden. Men på grund
af larmende motorer på alle sider af tidtagerne og
fordi Alan ikke har bunt (dvs. visuel markering af
stigets afslutning), så kan tidtagerne ikke afgøre,
hvornår motoren stopper, og så indtræffer disse
kedelige hændelser, hvor folk bliver smidt ud af
konkurrencen uden grund.
Ni mand fik dog de fire minutter
- heriblandt
Thomas, som inden fly-off'et havde banket sin
bedste model i en trimstart, hvor motoren stoppede halvt oppe i stiget. Det medfører oftest et lodret

så storebror Thomas kan læses disployet. Og lige meget hjalp
det
ved dette EM var det motorerne, der holdt Thomas fra en medaljeplocering
- og det kunne let
være blevet til den fineste medolje, hvis motorerne havde kørt ordentligt.

dyk ijorden og en grundig molestrering af modellen. Så Thomas måtte flyve med en ældre model,
der steg ret langsomt, men til gengæld harde er
formidabelt flot glid.
Alle på nær Reinhard Tiuppe fra øsrrig floj fem
minutter, men så smuttede der til _eengæld tre
mand i seks-minutters fly-off'et.
Syv-minutters starten bler'flojer i næsren helr
stille vejr. Thomas startede forsr
- o-e da modellen var halwejs oppe, satte mororen ud lor rredie
gang denne dag. Det kosrede dog ikke modellen
nu, men til gengæld smurreCe muli_eheden for at
vinde konkurrencen. \locieilen t-loj rre-fire store
cirkler i tilsyneladende ganske srag rermik og landede på 235 sek. En impone:ende rid i betragtning
afudgangshøjden
- mer lldeligi is ikke nok til en
medaljeplads, når :re så siærke folk som Verbitsky, Nakonechnl oe \enuii sradig var med i legen.
Vi så Venuti lar e en i;'.nnnesrarr. så Nakonechni og endelig \irbiis\i ned en t"l1r ning, der salre
detoandrei sklggen. D:rnangied:kun l1 sekunder i at Verbitskl haroe iå:i narei også i denne
runde, men det rar han nu:e: iigeg,aci mec. Se-iren
populær :e_ir
var hjemme
- en
- og ancier Europamesterskab i træk for Verbirski. de: o-sså randi

i Jugoslavien 1984.
For Thomas blev dette Elr{ ikke der come-back,
som han havde arbejdet på. Bevares, en fjerdeplads er flot, meget flot, men mdden den blev opnået på var ikke tilfredsstillende for Thomas. Ho-

vedproblemet ligger imidlertid i motorerne. Thomas har de sidste par år fløjet med Nelson-motorer, og det har givet ham en masse problemer. Nelson'erne er særdeles ydedygtige, men meget svære
at få til at køre stabilt. Heldigvis kan dette problem
løses meget let: Skift motoren ud til en AD eller en
Rossi. For Thomas kan samtidig glæde sig over, at
han tilsyneladende har fundet frem til en modeltype, som både stiger og glider fremragende
- og
den vil givetvis være en god basismodel i de komganske som hans Cream-modeller var
mende år
i årene 1976-1980, hvorThomas både blev verdensmester og Europamester.

FIB-konkurrencen
Wakefield-klassen blev fløjet på sidste konkurrencedag. Jens B. Kristensen var eneste danske deltager, men til gengæld
sammen med Thomas

-

-

vores storfavorit. Jens havde på trimmedagene
haft en lang række glimrende flyvninger og havde
tilsyneladende udviklet en velfungerende sans for
at finde termik.
Desværre kiksede nerop rermiksøgningen i forste periode, hvor Jens ramte klart red siden af ter-

Der knyttede sig store -forvenrnin?.er :il det russiske *'akefieldhold, og de blei ogsa ind-iriei ,. eo er
holdsejr Inditiduelr gik det int:dlerrtd knap sa
godt, idet Stefonchuk her blev bedste russer på
sjetlepladsen.

Ossi Kilpelainen-fra Finland ble; bedst placerede skandinav iwakefield med en glimrendefemteplads.
Ossi er en of Finlands d.r'gtigste og mest erJarne v ake_field-_f l; vere. Han hor deltoget i både VM og EM
mange gange tidligere og placerer sig ofre i toppen.

mikken og fløj ca. 2:45. Tidtagerne tog dog også
fejl aftingene og tog tid på en anden model i stedet
for, men heller ikke dette gav Jens max, idet tidtagerne tildelte ham 176 sek. I sidste ende kom denne
fejl kun til at betyde 6n plads i rækkefølgen, så det
piller ikke meget ved Jens' afsluttende placering.
De følgende fem starter var alle max'er, men i
sidste periode ramte Jens igen ved siden af og fik
163 sek.
Jens var ikke ene om at have problemer med at
ramme termikken. Dagen virkede varmere end de
tidligere
- og termikken virkede mindre forudsigelig, end vi havde veenner os ril. Selv en model i
stor højde var ingen garanti for, at man ville få termik ved at starte under den.

I femte og sjette periode var der lange, lange
pauser, hvor ingen turde starte. Eller næsten
ingen, for engang imellem blev der kastet en enkelt
model, som for det meste flaksede uhjælpeligt ned
i klar nedvind. Men når en af disse blev hængende
hvis den blot steg hurtigt, så skete det af og
-til, eller
at hele flokken fulgte efrer. Og så fulgte der ofte
nogle ganske spændende minutter, hvor der blev
afgjort. om der nu virkelig og-så rar termik ..... og
med jær'ne meliemrum mårre hele flokken af snl liere ned o_s ride is:æ::3t. ;or inar'ei \3r rael.

D:i ra:':;Ce::oli:::cr'- c,: ::r: a: i=:\:::.
:: rr-:--- ---:-;-;i:. ::-, :3: :: ::.-': : =.'::..::-. :-i l:
man Lar- mE:\3. Jr-r'- ie;3::i:=:\ e:.:::' .....

Er af dagens samialeemner r ar ior rig: Rusianci:
Andrjukor; der glimrede red sir frarær fra der rus-

siske hold. Han var forsvarende Europamester,
men havde altså ikke engang fået lov til at flyve
med som sådan. Russerne fortalte, at de kun sendte hold, og at Andrjukov ikke havde kvalificeret
sig denne gang .....
I slutningen afsidste periode udspilledes et mindre drama omkring det russiske og det franske
hold. Franskmændene havde fløjet glimrende
hele dagen, Gerald Noque og Jean-Claude Cheneau havde fuld tid, og trediemanden Francois
Rapin havde kun et enkelt drop i første periode, så
holdet lå på en førsteplads få sekunder foran russerng som også kun havde droppet få sekunder.
De to med fuld tid havde fløjet først i sidste periode og begge maxet, og nu stod Rapin tilbage og
havde knap et kvarter til at flyve den max, der ville
sikre holdsejren. Han trak sin model op, r'enrede i
nogle minutter, og lod så motoren løbe ud for at
sætte en ny og frisk i. Den nye molor sprang imid

lertid halvvejs gennem optrækket, og i stedet for
at skifte til reservemodellen, der lå klar ved siden
af, begyndte han at fjerne den sprængte motor ....
uret tikkede hele tiden, periodeafslutningen nærmede sig .... og før han havde trukket den friske
motor op, blev perioden skudt af.
En taktisk brøler af format at lade motoren på
A-modellen løbe ud, uden først at trække reservemodellen op, så der hele tiden var mindst 6n model
med optrukket motor.
Sådan en fejl kunne russerne aldrig finde på at
lave. Vi så netop samtidig den sidste russer gøre
klar til sidste russiske start. Sidst i optrækket
sprang der en enkelt streng i motoren, men han
fortsatte blot optrækket og fik efter et par minutters venten kastet modellen i en stor, sikker

termik-

boble. I så kraftig termik betyder det aldrig noget,
om motoren er en smule træt. Det er startøjeblikket, der tæller.
Det vidste de fleste franskmænd også
- og der
blev kigget skævt til Rapin fra flere sider, selvom

alle heldigvis kunne forenes i lutter smil og rygklappen senere på natten. Selvom holdsejren altså
blev forvandlet til en ottendeplads i sidste sekund.

12 mand

til fly-off

Blandi de tolv deltagere i fi1-off'et var svenske
B:or Eirnar. der omsider fik lov til at fly'r'e med i sit
na:uiii,ee :elskab

blandt de allerbedste

r'ed et

E\1. Brors fine præsrarion blev fulgt godt til dørs
af de to andre sr enskere. Leil Ericsson og Per Findahl, der begge placerede sig pænt midt i feltet
med henholdsvis et og to drop. Det indbragte svenskerne trediepladsen i holdkonkurrencen og dermed den bedste skandinaviske wakefieldpræsration ved VM og EM i de sidste mange år.
Når man dertil lægger Ulf Edlunds fly-off-placering i FlA, så må det konstateres, at det svenske
hold gjorde det godt i år.
Vejret var ikke udpreeget godt, da fly-off'et startede. Der blæste en svag men konstant vind, og det
virkede som om der ikke ville være termik. De
først startende fik heller ikke noget. Russeren Stefanchuk floj kun lidt o\er tre minutter, Arno Hacken fra Holland fik præcis 180 sek.
- 6t sekund
mere end Bror Eimar. IVIen det lykkedes dog englænderen Ron Pollard at få en hæderlietidpa226
sek. i første halvdel af fly-off-perioden. En præ(fo rt sæ t tes næste side)

st

Resultater:
FIA: l. Didier
det store smil fremme her, hvor
han som en af to har klaret 240
sek. i første fly-off runde.
Inden andet fly-off skiftede hon
timer i sin model, fordi Iimeren i
den kunne ikke løbe mere end
lidt over 3 minutter. Den nye
timer satte han imidlertid i den
forkerte rille, sdledes at bremsen
gik alt, alt for tidligt, og
modellen landede pd /80 sek.
rent
- selvom den havde haft
højde nok til at flyve mere end
de 195 sek., som Csaba Zdldfløj
i

Barberis, F, l:60:240+300+360+234

sek., 2. Sergei Makaro\, USSR. i260-2,10+300+360+
216 sek., 3. Stefan Jurczeniak, P, 1260-2.10+300+327
sek., 4. Nicolov Nicolai, BG, 1260 - lJO - lll0 - 270 sek.,

Cerard Nocque fra Frankrig har

5. Ion Bucazar, RU, 1260+240+300-ll0 sek.. 6. Ilan
Horejsi, CZ, 1260+240+204sek., 7. Car-v \ladelir. GB,
1260 + 220 sek., 8. Ulf Edlund, S, 1260 + 43 sek.. 9. Gabbo
Massimiliano, I, 1258 sek., 10. Jaromir Orel, CZ, tl-isek.,

ll. MichaelFantham, GB,

DDR,

1255 sek., 13.

1255 sek.,

ll.

Jiri Nahlovsky, CZ,

Uwe Rusch.
1253 sek., 1.1.

Erhard Poglitsch, DDR, 1248 sek., 14. Avraham Baruh,
IS, 1248 sek. .... 25. Per Grunnet, DK, 1230 sek. .... 49.
Henning Nyhegn, DK, l106 sek. .... 58. Jes Nyhegn 922
sek.

FIA hold: l.

Tjekkoslovakiet 3770 sek., 2. Østtyskland

3741 sek., 3. Frankrig 3739 sek., 4. Polen 3701 sek., 5.

Bul-

garien 3672 sek.,6. Vesttyskland 3669 sek.,7. Rumænien
3631 sek., 8. Rusland 3623 sek., 9. Sverige 3610 sek., 10.
Holland 3592 sek. .... 18. Danmark 3258 sek.

fem-minutters starlen.

FIC: l.

Eugeny Verbitski, USSR, 1260 + 240 + 300 + 360 +
409 sek., 2. Giorgio Venuti, I, 1260 + 240 + 300 + 360 + 361

tation, der snart skulle vise sig god nok til trediepladsen. Csaba Z6ld fra Ungarn og Gerard Nocque
fra Frankrig fløj sent i perioden og fik som de ene-

Bortset fra flyvepladsen, som var under al kri-

tik.

ste max.

Hjem til Danmark

Vejret var ikke meget bedre da næste runde startede. Gerard fløj et par minutter inde i perioden.
Starten var ikke imponerende, der var et lille stall

Til gengæld skal man også være et skarn, hvis man
efter at have opholdt sig i Rumænien i lidt over en

i

lille kapitalistiske kongerige.
I Danmark bet-vder en kartoffelkur måskq at

stiget, og luften var kun hæderlig. Men det så
bedre og bedre ud som tiden gik. Ved tre minutter
havde modellen 25-30 meters højde tilbage
- nok
til max'et
og så gik termikbremsen ....1 Gerard

havde sat Seelig-timeren

i forkert rille!

Det hele blev lidt lettere for Zdld. Han lavede et
dårligt kast
- modellen så ud til at have ret dårlig
luft
men ligesom Gerards forbedrede den sig
hen ad vejen. Dog ikke nær så meget som den franske, for Z6ld's model landede på 3:15
- hvilket
var nok til sejren.

Alt

ved det gamle

Dette EM bragte ingen tekniske eller taktiske
nyskabelser. Som så ofte før i de seneste 4-6 år må
det konstateres, at de gode præstationer ikke er et
resultat af nytænkning på modelområdet, men
derimod af træning, træning og atter træning.
Se f.eks. F1A-fly-off'et, hvor seks ud af otte
og de seks bedst placerede
- helt tydeligt har lagr
taktik for deres fly-off-flyvning. De kæmper om

at komme bag hinanden, så muligheden for

ar

snylte er størst mulig.
I dette kapløb om at have rræner mest og bedsl
er det
- også i EM-sammenhaeng - helt klart, at
østlandene står stærkest. Godt nok fordelte medaljerne ved dette EM sig ret lige, når man ser på
de individuelle placeringer, men f.eks. blev alle tre
holdkonkurrencer vundet af østlande
wakefield og gas af Rusland, FIA af Tjekkoslovakiet.

Arrangementet
Hvis man kunne

se

bort fra landet og flyveplad-

sen, så kunne man med god ret betegne arrange-

mentet som perfekt. Konkurrenceflyvningerne
blev afviklet til tiden, tidtagerne var generelt særdeles velkvalificerede, konkurrenceledelsen var
meget lydhør over for de problemer, vi mødte op
med osv., osv. Også indkvarteringen på Pitesti's
førende luksushotel var
- landet taget i betragtglimrende, og ingen tvivl om, at vi blev
ning
bespist på en måde, der ville få en almindelig
rumæner til at tro, at han eller hun var blevet
ophøjet til medlem af centralkomiteen.
Prisen for det hele var endda ikke engang så
voldsom, hvis man sammenligner med, hvilke priser der fremgik af forretningerne og af hotellets
prisliste. Så man skal være et skarn, hvis man
beklager sig over rumænernes måde at afvikle
Europamesterskabet på.
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uge ikke også har lært at sætte ekstra pris på vort

bøfferne bliver lidt mindre er par dage om måneden. Eller at man ikke skifier bilen ud før til næste
år. Eller at sommerferien bliver hos moster og
onkel på landet i stedet for i Spanien.
Såan er det ikke i Rumænien. Der fran man stort
set kun købe kartofler i fødevarebutikkerne. Og
man kan kun få en vis portion hver uge. En bil
på
koster flere års løn
- og skal betales forhåndl
Man kan risikere at måtte vente 3-4 år på bilen,
efter at man har betolt den! Også kan man iøvrigt
kun købe ca. 30 liter benzin om måneden. Og ferie
er i bedste fald en by i Rusland. Men mere sandsynligt et besøg hos noget familie, hvor man samtidig lige kan hjælpe til med høsten, med at bygge
huset om, osv., osv.
Jo, goderne her i verden er sandelig ulige forvar
delt.
- Det også det, Karl Marx sagde for over
hundrede år siden.
Sådan et besøg i Rumænien er faktisk lige ril at
blire socialist af ..... Eller er der maske noger, jeg
har misforståer .....?
Csaba Zc)ld fra Ungarn
var ikke ganske uheldig
med at kommeforan
Gerard Nocque. Til
gengæld lavede Csaba
den uden sammenligning
flotteste start i 4minutters fly-off'en, sd

det vil være synd ot
betragte ham som i
uværdig mester hvis
nogen skulle finde på det.
Modellen er rel stoti i den
m ode r ne t us se r- t ra d i t io n,

og den bli,-er også

fløjet i

russer-stilen med et
næsten lod ret, k raftfu ldt
kast, et hurtigt stig der

bliver rcd en anelse
længere end man
og sd et godt

forventer

-

elid.

sek., 3. Nikolai Nakonechny, USSR, 1260+240+300+
360 + 329 sek., 4. Thomas Køster, DK, 1260 + 240 + 3N +
360+235 sek., 5. Gyorgy Napkori, HUN, 1260+240+
300+360+188 sek.,6. Vasiliev Ognian, BG, 1260+240+
300+211 sek.,7. Gringu Popa, ROM, 1260+240+300+
194 sek., 8. Dittmar Meissnest, \'esttyskl., 1260+240+
300+152 sek., 9. Reinhard Truppe, Østrig, 1260+240+
233 sek., 10. Roman Czer*inshi, P, 1260+195 sek., 11.
Cenek Parek, CZ, 1260+153 sek., 12. Alan Jack, GB,
1260-0 sek., 13. Francisc Rimoczi, ROIU, 1260+0 sek.,
1{. Claus-Peter\\achtl., DDR, l256sek., 15. Yuri Ablamski, USSR, 1255 sek.

FIC hold: l. Rusland

3775 sek., 2. Italien 3739 sek., 3.
England 3737 sek., 4. Bulgarien 3723 sek., 5. Vesityskland 3641 sek., 6. Ungarn 3630 sek., 7. Polen 3612 sek., 8.
Frankrig 3606 sek., 9. Østtyskland 3599 sek., 10. Jugoslavien 3534 sek.

FIB: L

Csaba Zold, HUN, 1260+240+195 sek., 2.
Gerard Nocqug R 1260+240+180 sek., 3. Ron Pollard,
GB, 1260+226 sek., 4. Franz Wutzl, Østrig, 1260+223
sek., 5. Ossi Kilpelåinen, SR 1260+203 sek., 6. Stephan
Stefanchuk, USSR, 1260+200 sek., 7. Sasho Iordanog
BG, 1260+186sek., 8. Arno Hacken, NL, 1260+l80sek.,
9. Bror Eimar, S, 1260+ 179 sek., 10. Vladimir Kubes, CZ,
1260+175 sek., ll. Bernhard Strauch, DDR, 1260+160
sek., 12. Jean-Claude Cheneau, F, 1260+142 sek., 13.
Pietro Zoppelli, I, 1256 sek., 14. Juri Gulugonov, USSR,
1250 sek., 15. Jens B. Kristensen, DK, 1239 sek.

FIB hold: L Rusland

3715 sek., 2. Ungarn 3710 sek., 3.
Srerige 36.19 sek., 4. England 3618 sek., 5. Italien 3592
sek., 6, Bulgarien 3579 sek., 7. Polen 3570 sek., 8. Frankrig 355? sek., 9. Tjekkoslovakiet 3550 sek., 10. Vest-

ilskland

3538 sek.

SMSK's 2-meter
postkonkurrence d. 3115-86
Den 25. maj i år \ar en meget biæsende og regnfuld dag, og trods ihærdige torso-e både i Jylland
og her på Sjælland. måtte konkurrencen henlægges til reserredagen.
Vores reservedag bod dog heller ikke på det bedste vejr, da det blæsre meger, hvilket gik særligt ud
over Hjørring \lodeltllreklub, der fløj på luftfotografTorkild Balsler s prir ate fl1'veplads. Den ligger i et ret kuperet terræn. der girer en del turbu-

trjr,l,Lå

':'-i :{$

Yr;

-r

^l*

lens.

Frederikshavn

\lodelfllreklub havde lavet

en

hel klubkonkurrence ud af dagen, hvor tre fløj 2meter og fem af medlemmerne fløj Open. Bortset
fra en enkelt byge fik man en god flyveda,e ud af
det.
På Stensletten kæmpede vi også mod vinden,
men midt på dagen var det helt godt, så vi nåede 3
runder og kunne smide den første væk.
En flot nummer et blev Torben Christensen fra
Hjørring Modelflyveklub, som vil få en pokal tilsendt.

l.

Torben Christensen. Hjorring \1fk
(Blue Phoentx)
2. John Olsen, S\ISK /-.(/r t./ ........
3. Jørgen \leier. S\lSF. lsc!tk.t ......
4. Henrik Nedergaard. Hjar:ing \ti

(Amigo

.....

3..115 pt.

i .il

n'

..... -l.l-iS r:.
..,.. LLrl: ::.

II)

5. Børge }lartensen. Hjorring \1ft.
(Norsk 2-,lIete11
6. John Justesen, S\ISX /.!/elricl

........-..

1.99-:

::.

Finn Lerager er ved at skifte gløderør under en start. Stopuret tikker imens. Det er Leif Norup, der holder på Finns model, så den ikke smutter væk under operationen. (Foto: Ejner Hjort)

Efter at tilmeldingsfristen var løbet ud, så det
også ud til at blive en ny aflysning, men så efter tre
dage havde man dog trukket sig selv op og tilmeldt
sig.

Erik Toft og Peter Christensen, som begge
arbejder i udlandet nu, havde rejst den lange vej
hjem for at \'ære med. Peter, som har deltaget i
E\1 i Frankrig og flere konkurrencer i Schn'eiz,
iloj becire end nogensinde lor. Erik Tofr gar ham
io_: .ii ra: l(crr k :-:rle: ;e.
S:ærl:: :l:.. a:lis-:: r e: :a!r ler:po- hrilke:
\\\lUi!

3.803 p:.
2.451 pt.

7. Anders Skamris, Frederikshavn \Ift. ......
(Blue Phoenix)
8. John Nielsen, Frederikshavn Mfk. .......... 1.553 pt.
(Star 200)
9. Erik Christensen, Frederikshavn Mfk. ..... 1.121 pt.
(Bera)

3! --:L'.4-.-i
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,narr den io:egåenie r a: l::;::. De: :e -n=r iol,::e
tider tidtageren problemer.
Et virkelig godt organiseret stær'ne, og det ber iser, at man ikke behøver at veere en stor, r'elkendt
og erfaren klub for at påtage sig et DM.
En tak til Jysk Luftcirkus og dets medlemmer
m.fl. skal lyde fra styringsgruppen. Ejner Hjort

klub har sendt et referat:
Lørdagog søndag d. 2.-3. august afholdt Jysk
Luftcirkus på Spjald flyveplads DM i klasserne A,

DM i kunstflyvning, Spjald
d.2.-3. august 1986

Også den arrangerende

Der var dystre forventninger op til DM, da sæsonen ikke har været præget af den store aktivitet.

B, Jumbo og Junior Stunt. Der var mødt l2 deltagere op med 14 modelfly. De første piloter ankom

Bl.a. måtte vi aflyse Falcon Cup i foråret, fordi
der kun var tilmeldt 6n fia, du læste rigti,er) dansk
pilot.

prøveflyvning af de forskellige modeller. Om formiddagen var det solskin og stille vejr.

fredag aften. Lørdag formiddag blev brugt til

Erik Nymark nted sine to slore modeller. Han fløj bdde klasse A og Jumbo
(Foto: Ejner Hjort,l

ved

DM

Selvom Junior Stunt resultalerne ved DM ikke er
indsendt til Modelflyve Nyt, så skal det ikke skjules, at Mogens Bennedsen, som ses her på billedet
med sin model, vondt denne konkurrence.

(Foto: Ejner Hjort)
Kl. I 2.30 blev der holdt briefing, hvorefter Jørn
Søvsø foretog den første prøveflyvning med sin
Dalotel monteret med en Webra 61.
Derefter blev der fløjet to omgange, samtidig
med at det blæste op til frisk vind på tværs af
banen. Trods blæsten viste piloterne lin flyvning
med deres veltrimmede modeller.
Kl. 16.30 var de to runder afviklet, og derefter
blev der holdt briefing, ogman blev enige om at
afvikle de to resterende omgange søndag formiddag.

Lørdag aften var der mulighed for at grille medbragte pølser o-e Iignende.
Sondag morgen kl. 7.30 blev der holdt fælles
kaffebord for de morgenfriske. Kl. 9 startede man
på de ro sidste runder, som blev afholdt uden problemer. \'ejret var lint.
Efter lidt middagsmad kl. 12.30 var der pokaloverrækkelse, hvor Peter Christensen fra Falcon
i klasse A genvandt mesterskabet med 2.627
points. Vinder i klasse B og Jumbo blev Claus
39

Skala-DM i Borup. Henrik Kejlaa udfører her taxi forbi dommerne

Junior Stunt i Esbjerg d. l7 /8
Der kom otte piloter med deres maskiner til
Esbjerg Modelflyveklubs Junior Stunt-stævne.

Erik Tbft er ved at starte ogfdr hjælp af Jørn Søvsø. (Folo: Ejner

Reinke

Hjort)

fra SMK, mens Mogens Bennedsen fra

Jysk Luftcirkus vandt Junior Stunt.
Frede ri k Pede r Frede
Klasse A:
l. Peter Christensen,

Falcon

r i k se

n

2.62i pt.

(Selvk., Graupner, l4tebra LS)

...............

2. Erik Tofr, NRC
(Selvk., IVebra RC, lltebra LS)
3. Jørn Søvsø, Gudenå

...........

2.496pt.
2.0'72pt.

(Dalotel, Multiplex, lvebra 6l)

..............
Silkeborg
6. Erik Nymark, Falcon .............

4. Finn Lerager,

NFK

5. Jens Jørgensen,

1.675 pt.

1.662pt.
1.481 pt.

Klasse B:

l.

Claus Reinke, SMK ...............
(Atlss, Robbe RC, OS l0 cm')

993 pt.

Jumbo:
l. Claus Reinke, SMK ............................. 1.206 pt.
(Laser 200, Futoba, Supet Tigre 30 cmt)
2. Erik Nymark, Falcon ........................... 1.176 pr.
Zlin 226, Simprop, Tartan 22 cmt)

Als-Cup F3B d. 10/8-86
vind.
Igen i år blev der vist fremragende flyvning med
nye rekorder til følge. I anden runde satte Peder

Mikkelsen fra BMC Danmarksrekord i hastighedsflyvning med 21 sek. Og ca. 8 min. efter forbedrede Karsten Krogh Jeppesen, også BMC, til
tiden 19,9 sek, lige under den magiske 20 sek.
grænse. I fjerde runde blev der igen fløjet hurtigt
med tider på 20,5 sek. og 20,2 sek.

i

hastighedsflyvningen

blev der også lavet gode landinger i termikrunderne. Fire gange blev der målt landinger på 0 cm.

Stemningen var lystig med rundstykker,
F3B-pølser og kaffe.
Torben Krogh

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karsten Krogh Jeppesen, BMC .............
Keld Sørensen, BMC ..........................
Peler Mikkelsen, BMC ...........
Niels-Ejner Rasmussen, BMC ..............
John V. Rasmussen, BMC ..................
Morten Juhl Christensen, BMC ............
Peter -luhl Christensen, BMC ...............
Torben Rasmussen. BMC ..-................

9. Preben Jensen, Sønderborg .................
10. Hans Hansen, Frederikshavn ...............
I l. Torben Krogh, Sønderborg .................
12. Hans Dahl Christensen, Gudenå ...........
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og sidstepladsen.
Ellers blev der vist megen fin flyvning, og med-

lemmerne fra Esbjerg Modelflyveklub ville sikkert have fået mange førstepladser, hvis de var
kommet ud til de andre Junior Stunt slævner.

Ejner Hjort

I år var der 12 deltagere fra jyske klubber til AIsCup. Vejret var letskyet med ca. 4 m/sek. vestlig

Ud over de fine tider

Lige som andre arrangører må man nok konstatere, at det kniber for klubberne at deltage, hvis de
skal bevæge sig bare lidt hjemmefra. Selv naboklubberne har svigtet! Den eneste, som kom fra en
udeklub, var en fra The Flying Tigers. Desværre
måtte han udgå, da han fik karburatorfejl under
en træningstur. The Flying Tigers synes at være
den mest aktive klub til at rejse rundt i området o,s
fl;r'e Junior Srunt. En masse spændende ring cie
kunne loitælle ior cie sieier. hvor de har r æ:ei.
På _srund ai de: hårde r eji r ar der iun irre. der
rurde gennemfore konkurrencefllningerne. Da
de to førsre runder var afslultet, holdt man en
briefing om hvorvidt man skulle flyve endnu en
runde. Da alle havde en chance for at vinde (alle lå
meget tæt), fløj man en tredie runde, men det var
kun de to, der talte med.
Resultatet blev, at to havde samme pointtal og
måtte derfor ud i en omflyvning, der skulle afgøre
placeringen. Lars b. Hansen havde dog forinden
skiftet om til en anden model, og det med godt
resultat, idet han leverede en vinderflyvning. Han
lavede bare den store bommert at flyve bag flightlinien. Dette er utilgiveligt og straffes hårdt med
+ l0 points. Hermed gled han helt ned på fjerde-

6.392 pt.
6.288 pt.

6.203 pt.
5.810 pt.
5.556 pt.
215 pt.
156 pt.

751
480
819
795
514

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

Skymaster
Snoopey
Valborg

l. Erik Lasborg,
2. Keld Larsen,
3. Jan Vestergård,
4. Lars B. Hansen, Cherokee/Taifun

...

.......
....

..............

83 pt.
83 pt.
80 pt.
78 pt.

DM i skala, Kløvested
d.23.-24. august 1986
DM i skalaklasserne F4C, Jumboskala og Danskala blev afviklet hos Borup Modelflyveres flyveplads i Kløvested.
Det hele startede en aften i februar, hvor klubbens formand blev konrakter angående afholdelse
af D\I i alle tre skalaklasser. Da vi havde prøvet
det før, r ar vi ikke lang rid om at sige ja. De gamle
papirer blev lundet frem
r'ar der noget vi kunne
lave bedre end sidste gang?
- var der noget, der
skulle laves om? En masse mennesker blev kon-

taktet.
Lørdag den 23. august mødres næsten hele flyveklubbens medlemmer med familie på flyvepladsen kl. 7.00. Efter den fælles morgenkaffe blev
dagens arbejder og poster uddelegeret af stævneleder Kai Andersen.
Kl. 9.00 eller lige deromkring blev der indkaldt
til møde for piloter, dommere, tidtagere, hjælpe

Et

kig ned til piloten i lvar Nobels efterhdnden

velkendte Nieuport 28, somfik næsthøjeste støtiske points ved DM i F4C.

re mm.

Kort tid efter startede den statiske bedøm-

melse.

Det var planlagt, at der skulle lægges ud med
F4C klassen, derefter kom Jumbo og til sidst Danskalaklassen.

Desværre undgik

vi ikke >sidste

øjebliks

afbud(, idet der var hele to. I F4C var det Keld
Gade fra Viborg RC Klub, der skulle have deltaget med sin Lockheed P 38 J l5 LO Lightning, og
i Dan-skala var det Bent Lund Jensen, Viborg RC
Klub, med en T-17, der måtte melde fra.
Efter statisk bedømmelse så man, at konkurrencen i F4C førtes af Poul Milnsberg med Pitts

S2A Special, foran lvar Nobel, Nieuport 28 C 1,
med Ivan Lassen, RAF BE2e på trediepladsen.
Der var ialt fem deltagere i denne klasse.
I Jumbo-klassen var der tre deltagere. Her førte
Poul Miinsberg, Pitts S1A Special foran Ole Wendelboe, Stephens Acro og Henrik Kejlaa med
Cessna Skyhawk.
Dan-skala-klassen førtes af Per Holm med
Piper Tomahawk foran Steffen Johansen også
med Piper Tomahawk og Anders Harpsøe med
Mitsubishi Zero 52.
De tre statiske dommeren, Torben Back Sørensen, Ove Alexandersen og Ren6 Jensen, havde her
haft noget at se til. Det skal bemærkes, at tiden for

bedømmelse i F4C klassen lå på, fra 22 min. til25
min. pr. deltager.
Efterhånden som man blev færdig med den sta-

tiske bedømmelse, blev der startet op med flyvningerne.
Som flyvedommere var der Knud Eibye, Hilmer Petersen og Jørgen Kaae.
Vejret om lørdagen var godt. En del skyer, 3 til
5 m/sek. vind fra vest-nordvest.
Jeg vil ikke her komme nærmere ind på de
enkelte flyvninger, eller hvor mange points der
blev opnået
det lremgår af resultatlisten.
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og Dan-skala ]986

F'{C-skala
1. Finn Rasmussen (Britten N. Islander, vægt 3.500 g, motor OS 15 2 :tk., radio Robbe \{ars)
Statisk bedønunelse: 1565,1. Bedste fll,vning.' 1588,40. Iotøl 3l,i-1.50
2. Ivan Lassen (RAF BE2e, vægt 4.910 g, motor OS 60 4jI, radio Robbc Promars)
Statisk bedømntelse: 1594,5. Bedste flyvning: 1415,65. Totol: 3010,15
3. Ivar Nobel (Nieuport 28 C l, vægt 4.800 g, motor OS 90 4{ radio: Robbe \lars Rex)
Statisk bedøntrnelse: 1647,0. Bedste flyvning: 1215,55. Tbtal: 2862,55
4. Poul !ftinsberg (Pitts S2A Special, vægt 5.900 g, motor OS 120 4T, Robbe Rer F\1\1)
Stotisk bedømrneIse: 1724,3. Bedste flyvning; 452,10. TbtaI: 2176,40
5. Rcne Jeppesen (Pfalz D XIII, vaegt 4.500 g, motor OS 60 4:I, radio Robbe \Iars Rer)
Statisk bedønttttelse: 14O3,0. Bedste fll,vning: 451,95. Total: 1854,95

t''i.

Poul Mtinsber:
SIA Special.

for F4C-skala, Juntbo-skala

Ltr;ii: .[:ittiDo-skttla nted sin Pilts

Jumbo-skala
l. Poul \'Irinsberg (Pitts SIA Special, viegt 8.400 g, Tartan 44 cm', radio Robbe Rer FNlNI)
Statisk hedømtnelse: 1534,5. Bedste flyvning: 943,8. Tbtal: 2478,3
2. Ole \\'endelboe (Stephens Acro, vægt 6.200 g, motor OS 120 4:I, radio Robbe }{ars)
Stur isk hedørttttrcIse: 1435,0. Bedste fIyv ning: 989,I0. Tbtal: 2424,1
3. Henrik Kcjiaa (Cc,s,rna Sk1'ha*k, vægt 11.000,q, motor Bully 36 cm', radio Futaba)
Stut isk bedo tttnicl-re. 1 1 1,0. Bed ste.fll,v n in g. l l 36,0. k)tol: 2247,O
1

Iv'an Las;.sens RAF BE2e s(i længe ud til at skulle
blive n) dannrurksrnester i F1C, tnen en meslerlig

Dan-skala
1. Steflen Johansen (Piper Tonahlr\li. \-,i,{i 2.(XX) ,i, motor OS 30 RC, radio Robbe Starion)
Stalisk bedømtnelse: 308,1. Gertrtetrtsnit u.f 2.ll.tt tt.: 510.50. Itrtal 828,9
2. Pcr Holm (Piper Tomahauk, r;r:gt.1.300 g. moior \\lbra 61. radio Robbe)
Statisk bedømrnelse: 318,0. Gertrtentsnit a;f 2 Jl.vt n.; 121,50. Tbtal: 742,5
3. Anders Harpsøe (Mitsubishi Zero 52,3.780 g, motor Veco 61, radio Futaba)
Statisk bedønttnelse:256,5. Gennentsnit af 2 flyvn.: O. Total:256,5

flyt,nine .fro liinn Rusmu.ssen henvisle den lil en

Flyvepoinls

æ

for Dan-skalo

klassen er gennemsni/let af de to bed.ste flyvninger.

refu ld uncle ttp !acls.

Dranratik rar cler nok af onr lordagcn .....

irc; l)tr'-ri \li::r'brr-: r.r: cic: ikie no.rcir goci ci:l:

j

::r:-. Jl:,,:: l:c:

+-

R::.: .,::,.,:tl{.rtiu

shi Zero, der deltog i

Dan-skala.

Mitsubi-

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

.l!.,:\

lc kun I11rc

Allan Harpsøefaldt ned med dennefine

Zcro ikkc cr sa airorligt :kadet, så den skal nok
konrnc op igc:r.
So:rrirg r:r ri:rcl'll skiltet, sa den nu kom fra

til uu: r"r-ti ;..ai.,r,','., ( ::-:r. :.i:::.

dommerne. Det r ar tiisl nelaciende radio:r i-gi. der
fik den til at gå i jorden.
Anders Harpsøe opl-vser, ar hans lVlitsubishi

rraiti-eere, nu 5-7 m/sek.

r.:..r:-b.er alviklet to flyvningcr. Flyv.. lc: iiden uirc'ld/nedstl'rtninger.
.'.r in-:rndii.s orr udtaidet i Ir4c. Der
.. .,::_rr :i.i iii. :ri I\ an Las!en fra BMF skulle vinc; \la:sc;t (:;t:l-r ior:te ionkurrence), men en
,,superil) \ ning(< af Finn Ra-mussen i tredie
omgang bragte ham op på den endelige førsteplads.

Efter udregning og kontroludregning kunne
Finn Rosmussen vondt F4C-DM'et med sin Islonder, som han her bærer til slart sammen med en hjælper. Det er Finn til venstre i billedet.

I @*.

resultatet offentliggøres. Vi kunne herefter gå ovcr

til

præmieoverrækkelsen. Da klubben ikke har

nogen prispalle, måtte vi klare os med >Europaller<.

Borup Modelflyvere vil herigcnnem godt sige
tak til følgende, der har skænket præmier: Ib

Andersen Hobby; Rødovre Hobby, Næstred
N{odel Hobbl', Nlini Hobby og Poul Erik Wirzel.
Ud orer dc nævnte præmier var der pokaler/vancl: cioreic'r. Ligclcdes tak til Skor bo kommune tor
..t:r

.rl:rrrr!i\cgn

o,c -skiltc.

\ :. B,r:::i. \1a"rr.:1--]\.:.. sliric: iel\, det

var ct

_i---,::,r'.;-.:. i:'...-'-' :r; rilo:crnes side blev
uc\ i:i r;r jurc :lerriit:] j. l:k t;l riloter, dommcre,

pub.ik';nr.

Huns Jr:rti I eclb.r Jorgensen, B,\IF

Brønderslev Luftshow 1986,
d.24. august
Søndag den 24. august altoldt Brønderslev
:r

Modelflyvekiub sit årlige luftshow, som i år blcv
kombineret med klubbens 10 års jubilæum. Søndagsvejret var også med os. Det bød på solskin det
meste af søndagen, og ca. 6 m/sek. på langs af
banen, og med disse forhold blev arrangementet
til en god oplevelse for de ca. 40 piloter og publi-

kum.
Allerede lørdag formiddag ankom mange piloter med deres familie og venner, og indrettede sig
på vores flyveplads, hvor der er god plads til campingvogne, telte, varevogne osr. l)et meste al lørdagen blev brugt til prøveflyvning og udveksling
41
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SMSK 2-meter * Open,
d. 24. august 1986

{&
##

fra skiftende retninger og vekslende
skydække med et enkelt par regndråber, som dog
ikke generede særligt, var, hvad vejrguderne havde
at byde på.
Desværre var der kun fem deltagere i 2-meterklassen og seks i Open. Det lave deltagertal skyldtes nok, at Borup samme dag afviklede DM i skala, og netop Borup-folkene er flittige deltagere ved
vore stævner, og også flinke til at score præmier.
Svag vind

uffi
1W;,

Med alvorlig risiko for at tage fejl vil vi gætte på, at dette er en Bticker Jungmeister. Fotografen, Børge
Martensen, har nemlig hverken opgivet ejer eller andre oplysninger om dette billede, der er taget ved
B rø nde rs lev Luft s how I 986.
af nye ideer, projekter og nyt grej. Klokken 18 var
Brønderslev Modelflyveklub vært med salatbord
og en ø1, og senere på aftenen blv der spillet op iil
dans af et 4-mands spillemandsorkester.
Under morgenkafltn søndag ankom de sidste
piloteq som straks gik i gang med at pakke deres
grej ud og få det prøvefløjet. Kl. l1 var der tilmelding, som vi i år kørte efter samme system som i

Program nummer 5. ballonfll'r ning, lalder
altid igod -riJ-i ho: pubiiilm. Ir.(n \r: o!-:; i:
prægei ai ro-sie nindie harar:er. \r. i 'oiev Srend
Hjermiisier og n;. 2 Per \likkelsen. :om ellers var

Thrp. Det var lidt panisk i begyndelsen, men nåede
dog at falde på plads, inden vi blev færdige med

bør i skala

tilmeldingen.
I tiden op til weekenden var vi noget bekymrede
for tilmeldingen af piloter, men det gik bedre end
ventet. Der blev tilmeldt 39 piloter med ialt 60 fly.

Næste punkt var Per Mikkelsens ducted fanudgave af MIG 15 i rød-hvide farver og med en
eminent fl yveopvisning.
Program nr. 8 var flyslæb, og igen var Per Mikkelsen på pletten for denne gang at debutere som
flyslæber. I den anden ende af linen havde han
Hans T. Larsens storsvæver koblet på. Efter kort
tids flyvning og kun i 6n retning (Per turde ikke
dreje) var Hans trukket så højt op, at han næsten

Kl.

12 var klubben vært med en gang varm mad, og
en time senere lå programmet for eftermiddagen
klar.
Med Svend Plougstrup ved mikrofonen startede
vi stævnet med slæb af banner efter Per Mikkelsens Diabolo, som senere debuterede som slæbefly
for storsvæverne. (Pers Diabolo blev forresten kun
6n uge ældre end denne dag).
Efter bannerslæb fulgte en massestart, dvs. at
næsten alle kanaler er optaget, og hovedvægten af
flyene består hovedsagelig afballon o,e rærejægere og trænere.
Program 3 og 4 var skalaflyvning, henholdsvis
over og under 6 kg.

en af har aristerne.

Næste programpunkt var specielle ting, som
plejer at bestå af flyvende Nusel strygejern osv.
Dette punkt blev i år suppleret af en flyvende trille1:1, som uheldigvis endte sin charmerende flyvning i alt for mange dele.

selv bestemte sin flyvetid.

Niende programpunkt var rævejagt, som blev
afviklet i to omgange, blev ikke det helt vilde. Kun
6n jæger opnaede at 1å ræ\'en, og det tegnede Peter
Søeb-v sig tor.

Tiende og sidste programpunkt var en decideret
kunstflyvningsopvisning ved Svend Hjermitslev,
som lavede en overbevisende flyvning med sin nye

Zlin

5O.

Et hurtigt kig i
redaklionens bog med
billeder af alverdens

flytyper fortæller
:r,11'::l-11\i ,,t;::lill ,

lil

os,

st dette er en trillebør.
Og
- som den
skarpsindige læser
også vil kunne se
så sidder der en
modelmotor på denne
trillebør. Ja, der er
endog monteret
lyddæmper på den,
hvilket må være en
stor Iettelse for
naboerne, når man er
i gang med
havearbejdet.
Fotograf Børge
Martensen hævder at
have taget billedet
ved Brønderslev

Luftshow 1986.
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Under stævnet holdt vi to pauser for al gøre
plads for en KZ 2, som udførte sit kunstflyvningsprogram, og en ultralight, som også viste, hvad
den kunne.
Til slut: Tåk til alle de piloter fra fjern og næq
som sluttede op om vores arrangement. Og på
gensyn en af de sidste weekender i august næste år.
På klubbens vegne,
Jan Laursen

De to deltagere fra Borup, der var mødt op, kom
da også begge på præmielisten.
Verner Hansen måtte dog have sin 3. præmie i
Open klassen tilsendt, da han ved en beklagelig
fejl ikke havde fået points for to landinger, idet et
0 på startkortet var blevet tydet som ingen landing.
S\1SK beklager meget delle og håber, det ikke vil
gentage sig.
\Ied lidr torsinkelse pga. vinden, der ikke rigtig
r idsre, om den ville være for eller imod, nåede vi at
flyve tre runder.
SMSK siger tak til de trofaste fremmødte, der
tog den lidt drilske vinde med vanligt godt humør.
John Justesen
2-m€ler:
John Olsen, SMSK (selvk., Futaba) ........
Børge Hansen, BMF (selvk.)
Jørgen Meier, SMSK (selvk.)
John Justesen, SMSK (Metric, Futaba) ....
Lars Bryndum (Blue Phoenix)
Open:

l.

Rend N{adsen, NFK

(selvk.)

2. Marek Andraszek, NFK (selvk.)
3. Verner Hansen, BMF (LS l) ..................
4. Ernst Thomsen, SMSK (Cirrus)
.
5. Jørgen Tønnesen, NFK
6. Claus Petersen, SMSK ...........

.755
.338
.523
.469
.062

pt.
pt.
pt.

il.
pt.

6.059 pt.
5.408 pt.
5.063 pt.

4.941 pt.

pt.
2.326il.

4.'724

Luftcirkus Sønderborg,
d.24. august 1986
Meteorologerne havde som altid helgarderet sig.
Vejrudsigten lød på byger, lidt regn, let til frisk
vind og lidt sol. Der var lidt nerver på, hvad vejret
angik, fordi vi havde vort sidste stævne alt for
tydeligt i erindring. Det var for to år siden, hvor vi
måtte afuryde stævnet på grund af regn og storm.
Men vi var heldige denne gang. Vejret blev fint
både om lørdagen og søndagen.
Desværre var der seks andre arrangementer
rundt i Danmark på samme tidspunkt, og det
resulterede i, at vi kun kunne treekke ca. 40 piloter
til vort luftcirkus i Sønderborg. Og det var lige i
underkanten for at køre et godt program igennem.

Heldigvis kom der ca. l0 piloter fra Tyskland
lige før briefing kl. 13.15, og det betød, at vi kunne stille et rimelig godt program på benene.
Det syntes i hvert fald de ca. 2.000 tilskuere,
som strømmede til hele eftermiddagen.
Alt i alt blev det et godt stævne. Da det var slut,
udtrykte piloterne, at de var godt tilfredse med

arrangementet.
Sønderborg Modelflyveklub vil prøve på ved sit
næste stævne at planlægge på en sådan måde, at
tidspunktet for stævnet falder mere heldigt ud end
denne gang. Vi skulle jo gerne op på omkring 100
piloter ved sådan et stævne.
K. Hermanni

Limfj ordsstævnet 1986,
Aalborg d. 17.-18. maj
Limfjordsstævnet i ar var mest f1'ldt af hyggeligt
samvær, masser ai sjov og mad, samt oceaner af
tid til at afvikle stærnet i. For deltagere kneb det
meget med. Kun F.{l-combat var rimelig besat,
idet her var kommet en del fra både Holland og
Sverige. Deltagerantallet i hver af de andre klasser
kan tælles på en hånd.
Selve stævnet forløb stille og roligt. Selvom vi
ikke var så mangq så blev vi først sent færdig, men
det kommer der vel af at have god tid.
Vejret de to dage var ikke alt for godt. Om lørdagen rar der rimeligt vejr, dvs. ingen regn. men masser af blæst. Indtil om aftenen, hvorvi skullespise,
så lagde rinden sig og solen gav sig til at varme.
Aha. rænkte Vi; så bliver det nok sommer nu. Men
ak. .ondag r ar der igen overskyet og blæsevejr, og
nu kom ogs3 ;:gnen.
Lordag::pisninge;l be,stod i ar af kattemad (for

deuindried: = .asag:e). :en nængdesåselvGarfield måtte :ig ro::a:ne. Alle bler stokmætte,
selvom dei er en ku:.: 3: :l::: :a:- .llg. af naptallerkener. Sa vidl rides. .,3r:a: i!i_: ::-:;:. .or. ad

tallerkenen.

Aftenen *eik hurtigr or:: : i:. :.i..: ..-.:.. .-:,-.
stort og småt inden lor n.roiel:'1yr r.:::::.. F::-r::-

ne sad, som altid ho: oi ii:ci:1r;n_:::...i. .l':
lommerne, så der rar mange. der iik nog.e r::densmesterråd (sådan en dehog nemlig også) meci
sig hjem.
Snakken foregik på et kaudervælsk af dansk,
svensk, hollandsk, engelsk, tysk mm., så man
skulle tro, man var havnet i en international lufthavn, og ikke i Aviators hyggelige klubhus. Selv de
mest ihærdige var dog drattet omkuld før løbsledelsen kom søndag morgen.
Du må iøvrigt godt allerede nu sætte kryds i
kalenderen til næste år, for til den tid holder Aviator 50 års jubilæum, og vi kan i alt fald love, at det
ikke forbigås i stilhed. Altså: Kryds i kalenderen i
pinsen d.6.-7. juni 1987.
Good-Year:
I good-year var dei iokale hold Jesoer B. Ra-in:u.-

sen/Carsten Thorhauge
hold.

Dette billede giver et godt indtyk af moderne modelflyvning pd højt internotionalt plon. Hvis nogen
skulle være i tvivl, er det Stig Møller siddende ved bordet og Henning Forbech, der laver morgengymnostik ved bildøren. Den unge dame, der slanger sig i grcessel bag bilen er givetvis Helle Mortensen. Og
tnodellerne, der liggerforsvarligt emballeret i plasticposer spredt
ikke at glemme dem
-for
- så er det
rundt om på compingpladsen .....

Mini-speed
Niels Lyhne-Hansen havde igen taget sin fine 0,8
cmr PAW diesel udstyrede minispeed-model med.
Efter at han havde fløjet meget tæt på den danskc rekord, kom Danmarksmesteren ud af busken
mcd sin dieselkonrerterede Cox Tee Dee. Han måt:::::::e. a: ude: iræning gir det ikke, sa \iels sej\- - .- ji-

:li:.i-..:

-- :-- !-r..J
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fra combatcirklen.

Arne fløj med en nydelig potteforsynet
glow-Nelson, som lavede stabile flyvninger lige
over de 200 km/t. Pænt af en begynder.
Gciran Fallgren havde nogle meget hidsige
ombyggede Rossier med, men tekniske problemer
gjorde, at han sluttede på trediepladsen, efter Iæif
Eskildsen, som uden at leve op til sin standard
kunne lorsrare en andenplads. Årets vinder blev
ig.-r

\::i:
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le regler med hunige diesle:.
Efter at Jesperu Carsren harc..j3:.':..::::::. ::
i Danmark betyder >hunige die:l;: l: i.::. : :--.:::
end i Sverige, og det viste sig. ai .: :: ::- ;.:-..:
hold alene havde >lovlige<<, lan_sso::.::; :::..::.
enedes man om at flyve efter reglernt.
Så til start stillede Jesper/Carsren o,i

.: ir.:.:r.
hold. Begge kørte 60'er (ikke srorre;:::.. ::::.
årgangen) Super Tigre med en meeei

jær::;:::;

flyvefart. Forskellen lå vist mest i pilolens :;.:;
arm!! Dysten blev efter nogle gode Iob aigjon ::Jesper/Carstens fordel, mest på grund af Ce:e.
bedre pitstops.
Klassen er præget af, at det er svær! at skafte en
god, lovlig (dvs. ikke-snuerleskyllet) dieselmotor.
PAW er der desværre endnu ingen, der har turder
bruge. De kan ellers nemt være hurtigere end de
Super Tigre, vi så til stævnet.
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.:: .:-j:; i.:sser. kurre cornbaiien :11ltes tii den
:-l:. \j:.:i::)\ningscirkel. så hele staernet bler'
::.:i.i:: på .{riators eget anlæg, til _elæde lor til.i.'-;r:ra der ikke skulle rende fra sted til stede.
Lci a; de ijorten deltagere må det siges, at der

i -:

ar ro beg-vndere (svenske), som blev eliminerunder. De havde så rig lejlighed til at
,.i-se r iden til sig, for der blev vist combat af verC;nsklasse.
Eirer 27 spændende kampe, hvor næsten alle
':denlandske deltagere var elimineret, skulle Stig
H. \loller og Johan Loren de Jong flyve om 3.-4.
oladsen. Kampen blev speendende med mange
poinrs til begge deltagere. Stig blev dog vinder med
r

:;: elier to

er

Første finalekamp tabte Uffe til Bjarne, så først
matchbold fik Bjarne. Den lod han ikke gå fra sig.
Efter en hård og lige kamp vandt han også næste
kamp og mesterskabet med 8 points, den snævreste margin set i mange år. Tillykke Bjarne.
J e sp e r B u t h R o s m u s s e n,

::^:::: :;tr:;::;;

^.

=.

FAI-speed
Der opstillede fire mand, de ro relkendte danskere
Leif og Niels, svenskeren Goran Fallgren, samt
hollænderen Arne Kock, som nok er bedre kendt

uilo:c::: ;: ::: sr::..i.-

Det viste sig. at to.i: ;e ir::.i.::. ..: :.-:. ::.:.hurtige diesler meci (Ro..: c; C:::,.-:. .::-- :...;
længere er lorlige he:llr::::::r. D:::; ::.-.:::::: :
en beslutning om. al

{$l

klip i orerskud.
Finalen var et rent Århusopgør, Uffe Edslev

mod Bjarne Schou. De måtte flyve mindst to gange, da begge var ubesejrede, i sig selv en bedrift
mod så skrappe modstandere.

Almere 1986, Holland
d. 2.-3. august
E;:er ar hare sagr tarrel til resten af det danske
\'\I-hold rog ri. drs. Bjarne Schou og Henning
Forbech, r'idere mod Almere i Holland, hvor hele
den europæiske combat-elite skulle forsamles til
VM-revance. Undervejs gjorde vi et kortere
ophold i Miinchen for at besøge nogle af folkene
bag CTM-motorerne. Tio det eller ej, men disse
motorer bliver faktisk fremstillet i et kælderlokale
på ca. 7 m'. Ud over denne minifabrik har
CTM-folkene også fået opbygget en utrolig masse
high+ech udstyr til at teste og optimere deres
motorer
- kræs for enhver mtoorfanatiker. Det
kan dog undre, at alle deres tests og forsøg endnu
ikke har givet sig udslag i nogle hurtigere motorer!
Da vi ankom til Almere hilste vi på de 21 andre
piloter. Det viste sig, at der var rigtig mange gamle
o_e eriarne folk, så dct var vigtigt at laegge den rig:;ge taLiik fra starten. \bres erfaring fra Ungarn
r ar. ai ie: er r igiig: at holde hor edet koldt og bevare det siore orerblik orer kampen. Hvis man har
dette orerblik, kan man mange gange få vendt en
kamp, der ser håbløs ud, til en sejr. Dette overblik
kan man kun opbygge ved at deltage i masser af
konkurrencer. Det kræver f.eks. meget træning for
at bedømme, om man sidst i en kamp har fordel af
at starte et linevikkel eller bruge andre beskidte
tricks.
I de to runder om lørdagen gik alting planmæssigt, dog mistede Bjarne kondien (og dermed overblikket) i den sidste kamp og tabte til Mike Hember (GB).
Tiaditionen tro var der lørdag aften grill-party
og en masse modelflyvesnak. Ud på natten blev
det livligt diskuteret, om man skulle have store
ører eller en stor næse for at komme til tops i combat. Tilhængerne af de forskellige teorier blev dog
ikke enige, men næste morgen viste det sig, at de
fleste havde et stort hoved på.
Tiods de natlige hændelser var alle dog klar til
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at fortsætte konkurrencen

søndag morgen kl,

9.00. Der blev fløjet mange flotte kampe, selv om
det går stærkt. Især svenskerne havde lagt stilen
om, og var blevet gode til at følge efter modstanderne og ikke bare lave små ottetaller for sig selv.
En af de morsomste kampe var opgøret mellem
Mats Bejhem (S) og Johan de Jong (NL), da
modellerne landede eftei et sammenstød gik der
ild i dem. På trods af piloternes, mekanikernes og
dommerens regndans udbrændte begge modeller
med streamer. Da den almindelige latter efterhånden døde hen og det tykke røgslør drev væk, kunne
man se, at dommeren havde dømt omkamp.
Efter en del runder skulle vi flyve imod hinanden. På vej ind på banen blev vi en del orerrasker,
da det pludselig gik op for os, at vinderen al denne

kamp ville vinde konkurrencen.
Kampen blev lidt rodet, men resultatet blev dog,
at den bedste gav den næstbedste lov

han ville

jo

til at vinde

så gerne!

Efter finalen skulle Henning

111've

-

mod Loet

Wakkerman om 2.-3. pladsen. Også denne kamp
var med til at forstærke Loets dansker-kompleks,
for endnu engang måtte han se sig slået.
I to-mands-konk'en tilkæmpede Henning sig en
flot andenplads, mens Bjarne lidt skuffende kun
blev nummer næstsidst.
Konkurrencens endelige resultat var således
igen i år med til at fortsætte den fine danske tradition ved dette stævne, hvor der de sidste fire år har
været danske på medaljepladserne.

Mandagen efter konkurrencen var vi på besøg
hos Loet og Monique Wakkerman. Der så vi nogle

af deres videooptagelser fra VM og weekendens
konkurrence. ved at se kampene igen kan man
pludselig se mange af de fejl, som man ikke er
opmærksom på, mens kampen er i gang.
Bjarne Schou & Henning Forbech

DM i diesel-combat &
Hedeslaget d. 23.-24. august
I de fleste af konkurrenceklasserne herhjemme er
der sket en afmatning i 1986, men det er heldigvis
ikke tilfældet i diesel-combat, hvor 17 kunne deltage og andre ærgre sig over at være forhindret.
Deltagerantallet er måske lige lille nok til at
berettige til en weekendkonkurrence, men til gengæld giver det et dejligt afslappet forløb.
Siden diesel-combat blev startet op for nogle ar
siden, er der dog ikke kommer så mange n1e :i1,
men til gengæld har den'æret nogle lærerige år for
mange af deltagerne, så i årets D\I-konkurrence
var der mange virkelig fine kampe, hvor der var en
hårfin konkurrence, som så udmøntede sig i konkurrenceresultatet, som på meget passende vis
afspejler den flyvning, der blev leveret. Ved at se
på konkurrenceresultatet vil man også ved sammenligning med tidligere års konkurrencer finde
ud af, at der er en temmelig stor variation i kon-

kurrenceplaceringerne, hvilket absolut må tages
som udtryk for, at en stor del af deltagerne er
meget jævnbyrdige i kampene.
Det er altid en stor fornøjelse ved et mesterskab
at kunne give udtryk for, at vinderen var en værdig
mester, og det er så absolut tilfældet i år, hvor Dan
Hune i flere år har været henvist til andenpladsen,
men så endelig i år har lige netop det sidstg der
giver førstepladsen.
I junior-afdelingen, hvor læif O. Mortensen
Hobby havde sat en PAW-motor ind som førstepræmie var konkurrencen også knivskarp mellem
de tre deltagere, som

fløj alle mod alle. Det var dog

svært at hindre Ejnar Hvid i at vinde, og han vandt
da også alle sine kampe i juniorafdelingen. Der går

sikkert ikke lang tid, før også han vil blande sig i
det åbne mesterskab.
Generelt om modellerne var der ikke sket de store ændringer i forhold til tidligere år, da der ikke
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Bjarne Simonsen i en gang hurtigt mekanikerarbejde, mens Per Bjerager ser til i baggrunden. Billedet
er taget af Benny Furbo ved DM i Diesel-Combot 1986.
var nogen nye konstruktioner af betydning, og der
var en nogenlunde ligelig fordeling af træ og

skummodeller. Måske vil skummodellerne vinde
lidt ind i de kommende år
- mest af økonomiske
årsager, da en sådan jo kan fremstilles for ca. 20,kr. og i konkurrencesammenhæng har de lige så
stor holdbarhed som træmodellerne (næsten).
I EAI-konkurrencen var Bjarne Schou stort set
uovervindelig, men også de andre deltagere leverede nogle meget fine præstationer. Dog må der i
denne sammenhæng nævnes, at der faktisk ikke er
så få igen, som flyver FAI-combat, når man tæller
dem sammen
- det er bare sjældent, at alle mødes
på en gang.
De mange tilskuere, som kom pga. konkurren-

cens avisomtale, var tydeligvis imponerede af
FAl-combat, men måske også nok chokerende,
når der i løbet af et par minutter kunne fremvises
fire totalknuste modeller, men dette var dog ikke
helt reglen, heldigvis.
Det har ræret en spændende opgare for Sumetra ai afholde D\l i diesel-conbai. e.,e der skal da
også 11 de en tak til dem. som gjorde konkurrencen
mulig, som tidtagerg kliptællerg dommere mr'.
Dan Hune th. vandt

en Jortjent sejr i konkurrenherflyver hanfinale med Jan Steen Jensen.
(Foto: Benny Furbo)

cen

Men især til vores piger, som lavede maden til
spisningen lørdag aften, Connie Larsen og Pia
Jensen og til Marianne Svensson, der klarede salget af madder og læskedrikke på banen, skal lyde
et tak
Benny Furbo
Diesel-combal:
L Dan Hune
2. Jan Steen Jensen
3. Aage Wiberg
4. Ole Bjerager
5.-6. Michael Berthelsen, Benny Furbo
?.-8. Tom Pedersen, Per Bjerager
9.-ll. Stig Møller, Søren Larsen, Henning Lauritzen
12.-17. Keld Kristensen, Bjarne Simonsen, Jørgen
Aagaard, Klaus Kristensen, Ejnar Hvid, Kurt Sørensen

Junior:
l. Ejnar Hvid
2. Klaus Kristensen
3. Kurt Sorensen

FAI<ombat (Hedeslaget)

l. Bjarne

l.

Schou

H:nn;ng Fo:'l:ch

-:. Siig \loll:r
Jan Sreen Jensen

.1.

Danskjuniormester Ejnar Hvid er her koncentreret igang med at vinde sit mesterskab over Klaus
Kristense. (Foto: Benny Furbo)

på nr. 6/86
og hele årgang I9B7 øllerede nu!
Tegn øbonnement

Jyllandsslaget 19E6,
Harrild Hede d. 26. juli
Efter at vi sidste år mårre erkende, at heden ved
Idom, hvor sommerlejren alholdes, er for lille til
egentlige konkurrencer, blev det traditionsrige
>Jyllandsslag< i år henlagt til en ny plads
- Harrild Hede i N{idtjylland. Aage \\'estermann og Ole
Vestergaard stod for arrangementet.
Da det var flyvepladsen, de fleste deltagere var
mest spændte på at se, må vi hellere beskrive den
først. Og lad os slå fast: Harrild Hede er en fortræffelig fritflyvningsplads, klart bedre end flyve-

station Vandel og fuldt på højde med, hvad vi
ellers har af pladser i Danmark.
Det eneste forbehold er transportforholdene
korsel pa pladsen er forbudt, så al færdsel skal
fore,eå tii fods. At bære sine modelkasser og udstyr
en lille kilomerer for at komme frem til startstedet
er no-sei. oe : kan mærkes! ),1år vi næste gang skal
holde konkurrence pi Harrild Hede
- og det
mener jeg helt a'.gjor:. a: r: skal
må der på en
eller anden måde :ages :c_c: :o: ;:::e p:oblem,
enten red at rit'år:illaie-:e:..::: r::: c:.::;:;::
benytte de andre adgangsr:-: ::: -:.:r.;..:: ;:
rundt om heden, eller red a: r: :.ia: .:=: :::.:...::
os på at vi må begrænse b1:Ceri::, -I::- .-.-::= .:-'.
rundt på fire sakefieldmode..er !r_: :f,.r::::i :--=.jeg
mimotorer
r:i. a: -:;
- selv om -io udr.æ:i::
i en konkurrence hojst filr brug lor !:enholdsr t. ro
modeller og ti motorer! Der må r'ære >læresrregen(( som skal huskes naeste år: Lad overflødigt
grej og reservemodeller blive liggende i bilen, og
hent det først, hvis det bliver strengt nødvendigt!
Om arrangementet iøvrigt: Lige ved siden af
flyvepladsen ligger en >rigtig< campingplads, som
frit kan benyttes, så der alt i alt er ualmindeligt fine
forhold til konkurrenceafholdelse.
Konkurrencen begyndte meget ridligt lørdag
morgen. Tilladelsen til at benytte heden omfatter
foreløbig kun 6ndagsarrangementer, så Aage havde besluttet at forsøge at gennemføre konkurrencen som en morgen/aften konkurrence, med en
lang pause midr på dagen, og på denne måde alligevel nå at alvikle s\'\' srarrer. På trods af dystre
vejrudsigter viste det sig at r'ære ganske godt flyvevejr, og næsten alle rilrneldre var mødt op. Det
havde regnet der mesre al natren, og da første periode begyndte klokken 6.30. r'ar heden utrolig
våd. Der var en smule vind (3-1 m/sek.), og startstedet var rel turbulen:. Den "srille morgenluft( er
vist noget af en m1:ei
På grund af den >,ukeld:e,. pl ads var der mange
af os, der nok var or erdrer enl ;orsi_eiige i de første
perioder
- i hverr fald i *akeli:lci rar der tydelig
ulyst imod at tage de gode modeller 1iem. Det var
ret ubegrundet. Selv senere på oa_:en. hror det
blæste noget op, var hjemhen:;rii:g:: srorr ser
problemfri på grund af pladsens sode siorrelse.
Senere på formiddagen sreg rinCen iil 5-6
m/sek. og drejede næsten 90 grader. så :iansredet
blev flyttet et par gange. Da rejrudsigierne lor ede
dårligt vejr om aftenen, blev programmei ænd:er.
så vi fløj de syv starter ud i 6t med en koil lrokosrpause. Jeg mener, at denne disposirion r ar heii rigtig
- selv om vejret om aftenen faktisk bler gar.;ske godt.
Om eftermiddagen var det nemlig >rierisr,,
flyvevejr: solskin, lidt vind og gode termikbobler
og det er nu engang det sjoveste. Stillevejrsfll i.

-

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten hveranden måned fra nu af og i hele 1987
- tegn abonnement!
Abonnementsprisen for nummer 6/86 og hele årgang 1987
- 7 numre er kr. 140,-. Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
OBS: Hvis du er abonnent i forvejen, skal du ikke forny dit abonnement
ved at indsende kuponen. Abonnenterne får automatisk tilsendt et
girokort til abonnementsfornyelsen i løbet af december måned!

Vi har mange blqde på lager ....
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.
- 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.

-

Pqs

på dine blqde

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme
numre af Modelflyve Nyt
altså to årgange.

12

-

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
rages uC i_sen. hr is man skulle få lyst til det.
Sa;-::::c::. .. larcr I meget kraftigt plastbetrukket karton. På
iorsiden o_i;r.:ig*sin er Jer ir)-ki "\Iodelfl]'re N1't<. De leveres i fire
l-ioite ianer
- husi a: k:)cs. ai pa besiillingssedlen herunder, hvilke(n)
fan'er du ønsker. Prisen er kr. 3-.j0 p:. srk. incl. porro.

Ekspeditionsgebyr
Vi må desværre indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,-.
Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til dækning af portoudgifrerne ved
udsendelse af bestilte blade og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver
vi intet ekspeditionsgebyr.
Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

t- Hermed bestiller
E

n
[
n

jeg:

Abonnement fra nr. 6/86
og hele 1987 (7 blade), pris kr.

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):

Årgang 1985, 6 blade, pris 90,- kr.
Årgang 1984, 6 blade pris 82,- kr.
Årgang 1983,4 blade, 2/83 og6/83
mangler, pris 50,- kr.

n

Årgang 1982,3 blade, 1/82,2/82og
4/82mangler, pris 30,- kr.

I

Tilbud: Årgang 1982, 1983, 1984
og 1985 (ialt l8 blade), pris 189,- kr.

D

stk. samlebind å kr. 37,50

i farverne:

-r blå !
Navn:
{dresse:
Postnr.,'br':

rød

Nrl

140,-

n gul n

grøn

1982: l

Nr.2 NL3

I

Nr.,1 Nr.5 Nr.6

1983:

1984: 1985:I-af-1986:IIill
Enkeltnumre koster kr. 18,- pr. stk. uanset hvilken årgang det drejer sig om.
Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 10,- til dækning af portoudgifter. Ved køb for over kr. 100,- er der
ikke noget ekspeditionsgebi'r.

ning kan være spændende, når man er ude at træne
- i konkurrencer er det lidt kedeligt, fordi det
taktiske element i konkurrencerne går fløjten.
Konkurrenceaktiviteten koncentrerede sig om
A2 og wakefield. I A2 skilte to deltagere sig hurtigt
ud: Allan'lbrnholm og Raimund Brinker fra Tyskland. Begge havde fuld tid efter fjerde periode. I
femte periode var Brink€r så uheldig at droppe to
sekunder, og i syvende droppede han ni
- så Allan
vidste, at han var nødt til at flyve max for at beholgjorde han så. Fuld
de førstepladsen
- men det
tid og en fornem sejr til Allan Ternholm, som jo
også vandt Jyllandsslaget sidste år. De to førende
lagde god afstand bag sig til Peter Buchwald og
Henning Nyhegn på 3. og 4. pladsen.
A2 begynder havde tre deltagere og blev vundet
af Ulrik Hansen med en tid, som ville have placeret ham ca. midt i ekspert-feltet.
I wakefield var vi fire mand, der fløj. Stillingen

nings-unionen de sidste 4-5 år er gået markant
frem i medlemstal. Jeg tror simpelthen, at spreder
os for meget, og at det er på høje tid, at konkurrencekalenderen bliver tænkt igennem, i stedet for
blot at blive gentaget år efter år.
Jens B. Kristensen
Chuckglider: l. Martin B. Westermann 265 sek.,2. Kjeld
Kristiansen 210 sek., 3. Jes Nyhegn 4l sek. Al beg.: l.
Rasmus Buchwald 583 sek. A2 beg.: l. Ulrik Hansen 1006
sek., 2. Nlartin Vennevold 777 sek., 3. Kjeld Kristiansen
544 sek. FIA: l. Allan Ternholm 1260 sek., 2. Raimund
Brinker, D, 12.19 sek., 3. Peter Buchwald ll33 sek.,4. Henning Nlhegn l106 sek., 5. Ole Vestergaard 1036 sek., 6.
trif Nielsen 891 sek., 7. Jan Pedersen 483 sek., 8. Jiirgen
Helbing, D, 464 sek., 9. Steen Hermansen l14 sek. FIB: l.
Bjarne Jørgensen lll6 sek., 2. Jens B. Kristensen l0l6
sek., 3. Erik Knudsen 954 sek., 4. Kristian Andersen 947
sek.

skiftede ustandselig
- især formiddagsflyvninlidt lotteribetonedg da der næsten ikke
var nogen termik, og samtidig en del turbulens.
Eftermiddagen bragte dog afgørelsen, da Bjarne
Jørgensen afsluttede med fire max'er
efter at

Eifel-Pokal 1986, Ziilpich,
Vesttyskland d. 30.-31. august

have gemt reservemodellerne væk og taget en afde
gode frem. Jeg blev selv nr. to foran Erik Knudsen
og Kristian Andersen, som ellers lå som nr. to efter

modelflyveklub, og er den af de store, internationale FAl-konkurrencer, der afholdes tættest på
Danmark. Der er ca. 6 timers kørsel fra den danske grzense til Zrilpich, så en tur til Eifel-Pokal kan
sagtens lade sig gøre inden for rammerne af en
normal \r'eekend
især for j}'sk/flnske nodel-

gerne var

-

sjette start. Kristians handicap er, at han kun har
6n rigtig god model, og han nåede ikke at finde
den i tide til syvende periode, hvor han så måtte
flyve med en middelmådig reserve.
Der var 6n deltager i Al begy'nder
- Rasmus
Buchwald
som derfor vandt. Tre deltagere fløj
chuck, som vandtes af \lartin B. \\-esrermann
efter en del flotte flyvninger.

En slutbemærkning: Hvis der kan holdes Jyllandsslag på Harrild Hede næste år, fortjener konkurrencen langt bedre deltagerantal. Medvirkende
til det lidt beskedne fremmøde var uden tvivl tidspunktet en uge efter sommerlejren. Det må være
hovedårsagen til, at vi savnede de ellers så aktive
folk fra Taulov og Holstebro. Man skal også være
opmærksom på, at det er uheldigt med to )landsdækkende< arrangementer med så kort mellemrum. Man får ikke ret mange sjællændere til at rejse til Jylland to gange på 14 dage.
Disse ting må (skal) der tages højde for, når kon-

kurrencekalenderen
ikke vi må

for

1987 planlægges. Mon

øjnene, at kalenderen simpelthen er
overfyldt? Når selv store og traditionsrige stævner
som l0-startskonkurrencen og Jyllandsslaget ikke
kan trække mere end ca. 20 deltagere, må det have
en årsag
især sammenholdt med, at Fritflyvse i

-

Eifel-Pokal konkurrencen afholdes hvert år ved
den lille by Ztilpich syd for Kdln af den lokale

fl1 r ere.

-

Konkurrencen ailolci:s på den ucmærkede
plads. som biev bru_et til E\1 i 1982. \lidt på området ligger Zrilpich-klubbens klubhus og en RC-flyveplads, som deltagerne kan campere på under
udmærkede forhold. Selve pladsen er nogle store,
flade landbrugsområder, hvor kun nogle enkelte
uhøstede majsmarker kan give hjemhentningsproblemer, hvis man er så uheldig at lande i dem.
Da konkurrencen desuden er meget velarrangeret er det et stævnq der burde tiltrække langt flere
danske fritflyvere, end det gør. Man får her chancen for at flyve under ))store( forhold, som giver
fritflyvningen en anden dimension end vores små,
danske konkurrencer.
I år var der tilmeldt 46 mand i FlA, 20 i FIB og
l0 i FlC. Hvis det ikke var for tidspunktet lige efter
den franske Poitou-konkurrence og lige før EM i
Rumænien, kunne man sikkert have samlet endnu
flere deltagere. De fleste deltagere var fra Tyskland
og Holland, men der var også finner, englændere
mm.
- og Leif Nielsen i FIA og undertegnede
Jens B. Kristensen i FIB fra Danmark.

BREV

At vi så i år var meget uheldige med vejret er en
anden sag. Da konkurrencen begyndte lørdag
morgen, blæste det kraftigt, og de nederste luftlag
var meget turbulente. Hele natten havde det regnet
og blæst, men heldigvis holdt regnen op, inden der
skulle flyves. Alligevel var det utrolig hårdt.
De barske forhold bevirkede, at en del deltagere
helt lod være med at fl-vve, og korte hjem
det
gjaldt bl.a. næsten alle de rilmeldte hollændere,
som ikke ville risikere deres modeller så kort tid

inden EM.
Især i FIA blev der fløjet utrolig dårlige tider i
de første perioder. LeifNielsen fløj kun lidt over et
minut i første start, men det var nok Iil, at han var
placeret i den bedste halvdel! Masser af modeller
blev fanget i turbulensen allerede under højstarten
og gik i jorden eller fik vingerne revet over. De
modeller, der blev udløst, væltede rundt i luften på
alle mulige måder, til de landede.
Senere på dagen blev startstedet flyttet for at

formindste turbulensen, og det virkede delvis.
Samtidig lagde vinden sig noget, og de sidste af
lørdagens flyvninger foregik under mere menneskelige forhold.
I wakefield var problemerne ikke helt så store
i hvert fald for de af os, der havde hurtigtstigende
.10-50
meters
modeller. Kom man forst op over
højde, rar lulten roligere. og selr om modellerne
koni rneger langr ud. rar det absolut muligt at
i11ie. I torste start fløj jeg selv 2.10, hvilket var

ganske respektabelt forholdene taget i betragtning.
I anden periode fik jeg max, og modellen kom
så langt ud, at tidtagerne og andre mente, at den
muligvis var landet i en lille landsby. Heldigvis
viste den sig at ligge i en roemark umiddelbart foran de første huse.

i fjerTredie og fjerde start gav mig også max
de start først efter omstart, da den gamle reservemodel jeg havde brugt i de første starter, tabte vingerne, da propellen stoppede i et svagt dyk efter et
powerstall. Det gav lidt problemer med tidtagerne,

-

som ikke kendte omstartsreglerne, men efter lidt
forhandlinger fik jeg taget omstarten sidst i perioden med en anden model.
Efter lørdagens fire starter i wakefield førte jeg
konkurrencen foran Ossi Kilpelåinen fra Finland,
med god afstand til nummer tre. Alligevel var jeg
mest indstillet på at trække mig ud af konkurrencen, hvis det dårlige vejr fortsatte søndag.
Men om søndagen var vejret meget bedre. Vinden var meget svagere, og den eneste forhindring
var en lille regnbyge midt i sjette periode. Jeg droppede en del i sjette start, så Kilpelåinen kunne have
bragt sig i spidsen med en max, men da han også
droppede, vandt jeg konkurrencen efter at have
fået max i syvende start. Jeg fik ialt 1166 sek. mod
Kilpelåinens l146 sek. Derefter var der ca. 100
sekunders afstand til nr. tre, tyskeren H. A. Stoffels.

Omkring halvdelen af de tilmeldte fuldførte
konkurrencen i wakefield.
FIA blev vundet af Raimund Brinker fra Tyskland, som jo også klarede sig godt, da han var i
Danmark til Jyllandsslaget. A2-folkenes problemer med vejret understreges af, at Schmidt på fjerdepladsen havde en tid på kun 3 sekunder fra første periode! Solid flyvning i de resterende seks
starter var nok til at bringe ham frem blandt de
bedste.

Tidsskriftet Modelfl yve Nyt
Strandgårdsvej 25
DK-5762 V. Skerninge

Leif havde sin del af problemerne om lørdagen.
Heldigvis blev han forskånet for havarier og problemer med selve højstarterne, men hans modificerede Blue Bird var ikke gode venner med den

tur-

bulente luft. FlA-deltagerne skulle flyve fem perioder lørdag, så de fik kun to starter i det gode
søndagsvejr, hvor Iæif også oppede sig betydeligt,
og sluttede af med en max.
Leifs model tiltrak sig iøvrigt en del opmærk-

somhed
- dels ved at være en moderne byggesætsmodel, og dels ved sin Køster-timer og sin
Nyhegn-krog. Specielt Cirkelinekrogen var mange af tyskerne interesserede i.
Også i FIA var der mange deltagere, der sler ikke
fløj, eller ikke kunne/ville fuldføre konkurrencen.
FlC blev vundet af en tysker foran \\akonen fra
Finland og Bill Hartill fra USA. \/inderen, Rolf
Stabler, havde en god model, og kom over de 1200
sekunder.

Konkurrencen sluttede
plejer
- som den
med en stilfuld præmieoverrækkelse med sejrsskammel, læssevis af pokaler osv. Der var også en
fortjent hyldest til Hans Peter Catzweiler, som er
stævnets primus motor, og var en af hovedkræfterne bag Zrilpich-klubbens EM i 1982.
Som sagt vil jeg gerne anbefale andre at tage til
Eifel-Pokal næste år. Det er en velarrangeret konkurrence i rare omgivelser. Jens B, Krislensen

FIA: l.

Raimund Brinker, D l156 sek., 2. Stefan Vollbrecht, D, ll15 sek., 3. Gerhard Aringer, D, 1082 sek. ...
13. Leif Nielsen, DK, 628 sek. Ialt 27 deltagere.

FIB: l.

Jens B. Kristensen, DK, I 166 sek., 2. Ossi Kilpelåinen, SF, 11.16 sek., 3. H. A. Sroffel-s, D. 10.15 sek. Ialr 9 del-

tagere.

FIC: l. Roli S:abi.:. D. 1:1.1::i.. l. \:r.r
ll80 sek., i. Bill Hariili. LS.{. i15.1 ::i.

\\e.:::::.
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Fritflyvnings-Unionen

er den

r

danske

landsorganisation for modelfl yvning med
fritflyvende modeller. Unionen er tilsluttet
Kongelig Dansk Aeroklub og F6d6ration

Aeronautique Internationale. Årskontingentet for juniormedlemmer er 105 kr., for
seniormedlemmer 250 kr. Indmeldelse
sker ved at indbetale kontingentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5,
D-2397 Ellund-Handewitt

Vesttyskland

Tlf. 009-49 46 08 68 99
(fra Danmark)
Distriktsledere:
Distrikt Øst (øsr ibr Storebælt):
Henning \1hegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Ttf. 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia
^nf .0s-92 92 93

Fritfl yvnings-Unionens sekretariatl
Steffen Jensen
Thorsgade 46E,4.th.,2200 Kbh. N

Konkurrencekalender
30/ll OM-F's sidste flyvedag, Sr. Hojsrrup r'.
Odensg kontakt Claus Bo Jørgensen.

7/12

09-12 36 9s

Distriktskonkurrencer i Øst og \esr,
vedr. Øst kontakt Henning Nyheen, 0226 35 25
I Vest er konkurrencen decentral

Kluboversigt
Skjern Modelflyveklub, Erik Knudsen,
Amagervej 66, 6900 Skjern, tlf. 07 35 t7 67
Idom Modelflyveklub, Hans Rasmussen,
Hestbjergvej 26, Iciom, 7500 Holstebro, tlf.
07 48 51 88

Taulov Modelfl-vveklub, Erling Lund Jørgensen,
Børupvænget 7. Taulori 7000 Fredericia, tlf.
05 56 42 62
Odense Model-Fllreklub, Claus Bo Jørgensen,
Vinkælderrej 2, _5000 Odense C, tlf. 09 12 36
95

Århus Fritflyvnings Club. Ole Vesrergaard
Pedersen, Steen Billes Tori 4, 2. rh., 8200
Århus N, tlf. 06 l0 19 86
I

Ibrmik, Hillerød, Hennin,s \1

he-en,

Industrivænget 28, 3400 Hillerod, tlf .0226
35 25

Harreslev Modelfl yveklub, Jor-een Korsgaard,
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Hande* irr,
Vesttyskland, tlf. 009 49.{6 08 68 99
Sølvpilen, Ringsted, Peter Buchrrald, Ellehoj -19,
Høm, 4100 Ringsted, rlf. 03 6.1 33 88

Tlt.01-81 81 28.
Giro: 7 13 95 35.

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for modelflyvning med linestyrede modeller. Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub
og F6d€ration Aeronautique Internationale. Årskontingentet er 145,-kr. for direkte
medlemmer. Medlemskab kan også opnås
gennem indmeldelse i en af de klubber, der

er tilsluttet unionen. Nærmere oplysninger herom fås fra unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen
Ostergards.{llå 28, 2500 Valby
TIf. 0l-30 05 ,it
Bestl relse iør rigt:

Combarpilot Stig Møller
Offenbachsvej 24, 2.tv.,2450 Kbh.
SV

Tlf.0t-46 28 64
Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke

Ttf.02-17 66 62
Modelfl yver Jørgen Aagaard
Tjørnevej 13, 4140 Borup
Tlf. 03-62 64 18

Combatpilot Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær,
5700 Svendborg

Tlf . 09-22 70 92
månederne ril og med april måned 1987.
I Distrikt Øst flyves konkurrencerne cenrraliseret, nemlig på Trollesminde/Favrholm ved Hillerød fra kl. 10.00. Ring evt. til disrriktsleder Henning Nyhegn og hør, om du skal tage srillevejrsmodellerne med, eller om du kan nøjes med blæse-

vejrsmodeller.
I distrikt Vest flyves distriktskonkurrencerne
som decentraliserede konkurrencer. Man tager
sine fem (eller
- hvis vejret er til det syv) starter,
skriver tiderne (de enkelte peiiode+ider) ned på et
stykke papir, og sender dette til distriktsleder
Hugo Ernst. Når sidste konkurrence er fløjet,
offentliggør Hugo så den samlede stilling her i
Modelflyve Nyt.

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04-52 5i 0t

Modelfl yver Henning Forbech
Avnbøgevej 4, 8220 Brabrand

Tlf.06-26

13 53

Combatpilot Benny Furbo
SamSøvej 2, 7400 Herning

Ttf.07-22 s0 89
T/r-GlY-mekaniker Jesper B. Rasmussen

Engtoften 33, 9280 Storvorde

Tlf.08-31 91 98
Linestyrings-Unionens sekretariat:
Pia Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde

Tlf. 08-31 91 98
Giro:

5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning

Tlf.07-22 50 89
Ungdomsskolekontakt:

Fritz Steffensen
Elmevej 25,

Tll.

-1140

Borup

03-62 68 37

Indbydelser
Distriktskonkurrencer

i hver måned flyves disrrikrskonkurrencer i begge distrikter. Dette foregår i vinrerFørste søndag
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Opslagstavlen
Opslagstavlen kon benyttes af bladets læsere til
ikke-forretningsmæssige køb- og salg-annoncer
af modelfly og tilbehør til modefl1. Annoncer for
ikke-modelflyvegrej smides uden videre i papirkurven! Redaktionen bortredigerer skånselsløst

pladskrævende beskrivelser af effekterne mv.
Opremsninger af småting bliver udelodt eller
i
bedstefald
slået sammen iet >rmed mere<. Ind-

-

senderne bliver ikke orienterel om vor evt, redigering i teksterne.
Til gengæld er annoncerne grotis.
Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes en
måned før bladets udgivelse til:

Modelflyve Nyt
Blomstervænget 21, 5610 Assens

Annoncer til Opslagstavlen eller rettelser til indsendte annoncer modtages ikke under nogen
omstændigheder pr. telefon. Vi fortceller ikke
under nogen omstændigheder, hvad der stdr i et
kommende nummers Opslagstavle, hvis manforsøger at få det at vide. ulydeligt skrevne annoncer
og annoncer uden telefonnummer (husk område-

nummer!) eller adresse smides uden videre i
reda kt ionens store papirkurv !

bomodel, kr. 1.800. 05 33 27 48 (Henrik Hammer).

II ønskes til køb eller evt.
lån for kopitryk. 06 52 09 75 (Finn) efter kl.

Tegninger til Falcon Mk.
16.00.

Christen Eagle II, spv. 168 cm, m. 3 servoer og 44
cmr Tårtan, fl-vveklar, kr. 4.000. Christen Eagle, spv. 126 cm, helt n)', ikke samlet, kr. 1.350.
35 MHz Robbe lv{ars 5-kanals anlæg med
lader og to servoer, kr. 1.450. 03 95 64 19 (Kent
Kjær).
Købes: Billigt 4-kanals anlæg, Robbe eller Futaba.
06 93 60 94.

Beglndermodel sælges m. 3 servoer, akku og OSmotor, kr. 1.500. Falcon 56 m. 4 servoer, modtager, akku og 6,5 cm3 motol kr. 2.500. Robbe
Luna FM 6-kanal sender, kr. 1.500. Ved samlet

køb medfølger startbatteri, oplader og fem
propeller samt div. fittings, kr. 5.000. 04 44 13
77 (Henrik Klyver Larsen).
Graupner Taxi med OS Max 20 RC motor, >kun
tilkørt, aldrig fløjet<, samt Microprop Variomodul 4 kanal medfølger flyveklar. Pris kr.
2.000. 09 18 91 78 (Hans Rasmussen).
Sælges: Helt ny, velflyvende Graupner Tåxi 2 med

Laser 200 jumbo u. motor, kr. 2.000. Med ny Titan
motor, kr. 3.500. Stinson Voyager jumbo,
næsten færdigbygget, kr. 1.000. Bleriot skalamodel, kr. 500. Ti:rbulent, næsten lærdigb1,eget, kr. 600. 03 54 53 a3 (Ejgild).
Sælges: Næsten

ny Futaba sender med dettkt

modtager (kanal 74), 3 Furaba S-28 senoer.
Delene sælges gerne hver for sig. 07 42 74 97
(Lars).
Sælges: Picco RC 60 m. bøjning og resonansrør,
kr. 600. OS 6l to-taktsmotor m. bøjning og
resonansrør, kr. 500. Super Tigre 60 X, ny med
mellemstykke og resonansrør, kr. 900. Webra

l0 cmr Long Stroke, kr. 500. Byggesæt til
Arrow kunstfly til 10 cm3, komplet kr. 900. 0l
3'7

43 30 (Mogens Hansen).

6 kanals Futaba RC-anlæg med to modtagere, den

lidt defekt, samt batteribox, afbryder, batterier og fire servoer (den ene defekt), kr. 900.
05 36 28 77 (Michael Kragh).
ene

Nelson R15 Normal, 2,5 cm3 F{l gløderørsmotor
sælges. 02 26 21 34 (dag), 02 25 03 19 (afien,
weekend) (Thomas).

Købes: Gammel modelmotor, gerne køreklar, af
mærket Micro Diesel 2,5 cm' eller Viking 2,5
cmJ. 0l 63 96 43 (Dan Nielsen).

Modelflyveblade sælges: Aeromodeller 19731985. Le Modåle reduit d'Avion 1973-1985.
Henv. 02 84 90 53.
Sælges: Robbe Piper Super Cup, spv. 2100 mm,
med 15 cm3 OS firtaktmotor (ny) og Robbe
Mars RC-anlæg med syv servoer, akkuer og
ladeapparat, samt Carrera Favorit svæver, spv.
2400 mm, og diverse tilbehør. Priside: Samlet
kr. 3.500. 02 95 38 05 (Robert), bedst afren.

Webra 15 cmr 4-takt sælges, ny, kr. 1.500. Mekaniksæt nr. 73 til Graupner Bell 222 samt to sæt
rotorblade, nyt, kr. 2.200. HB 6,5 cm' motor
PDP m. pumpe, kørt I time, kr. 500. 02 90 97
36 (Heine Tønnesen).
Sælges: Komplet flyveklar Carrera Tiainer m.
Webra SP 40 og 4/1 kanals RC, kr. 5.000.
(Nypris ca. kr. 6.500). Dobbeltdækker med
Webra SP 61, kr. 1.000. Begge fløjet få gange.
06 6294 41 (Kristian) efter kl. 17.
Sælges: Simprop SAM FM, 7-kanals radio med
fem servoer, combi mixer, delta-V mixer, dualrate, akku, lader samt div. ledninger, kr. 3.000.

Næsten færdig Flair Fokker tredækker jum48

ny OS 25 FSR motor samt Futaba 6-kanals
RC-an1æg, ladeapparat, akkumulatorer mm.
Sælges samlet kr. 2.900 pga. ridsmangei. 09 92? i6 (O\e Dat:).
OS61FS 10cn'iir:akrer :. årgammel. kunbrugr
ra gar:gg kr. 1.000. 06 48 -12 -i3 (Jørgen Sørensen).

Sælges: Eismann Focus svaevefly, spv. 2550 mm,

kr.

1.250. Eismann Playboy svævefly, spv.

2.100 mm m. 2 stk. Futaba servoer S133H

ind-

bygget i vingerne, kr. 1.500. Uden servoer kr.
800. Begge servoer er nye, og ingen af flyene
har været skadet. 08 92 27 10 (Børge).

Nyt Graupner PCM 18 anlæg, 35 MHz, kanal 69.
Aldrig benyttet. Grundsættet er fuldt udbygget med flg. moduler: Differentialmixer, differential, multimix, exponential/dual-rate, uni-

mix, proportional, omskifter og

ekstern

omskifter modul. Desuden medfølger ialt 7
servoer, senderakku 1200 mA, modtagerakku
1200 mA, kortantenne, 3 stk. V-kabler, ladekabler for sender/modtager, senderophæng
og bærerem. Originalemballage, kr. 7.000. 02
l7 99 14 (Per) efter kl. 17.

llaxi

m. 6,5 cm'\\'ebra moror,
kr. 400. Biplan, spv. 1100 (Flyin' Flivver fra
RCM no. 699) m. 6,5 cmr Webra motor, kr.
500. Flair Magnauila m. OS 40 FS motor, kun
fløjet få gange, kr. 1.400. Hegi Burda Piper m.
OS 60 FS motor, aldrig fløjet, kr. 1.500. 02 17
64 14 (Flemming Neumann).

Sælges: Graupner

Sælges: Graupner Bo 209 Monsun, kr. 800. Kavan
Alouette II, kr. 1.250. Evt. bytte med helikopter til 3,5 cmr motor. 05 15 27 2l (Bo) bedst ml.
16.15-18.

Kalt 20 Baron modelhelikopter sælges. Rotordiameter 1100 mm, OS Max 28 FH motor, 4kanals Acos AP427 radio. Modellen er samlet.
Pris kr. 3.000. 05 13 91 47 (Erik Berg) bedst

efter

19.(X).

Proman-Rer sælges: Sendet modtager, helikoplermodul, infoterminal, tachosensor. Pris kr.
5.000. 03 48 23 77 (Poul).

til semiskalamodeller: Hawker
Hurricane til 35-motor (glasfiberkrop, skumvinger, mv.), kr. 600. B. N. Islander til 2 stk. 0,8
cm3 motorer eller elektromotorer (skumvinger, balsakrop mv.), kr. 450. Evt. bytte med
Flair Baronetre. 06 32 29 8l (Steen) ml.

Sælges: Byggesæt

17-18.30.

Cambria Pinto kunstflyvningsbiplan til 4-6,5 cm'
motor sælges. Kun fløjet få gange, kr. 400.
Robbe Charter begyndermodel, velholdt, kr.
400.09 21 76 46 (Steffen Johansen).
Købes: Robbe 4-kanals FM-modtager på 35 MHz.
09 21'76 46 (Steffen Johansen).

Til combat sælges: Bagdæksler i alle dimensioner
monteret med 1/8-1" i dynkobling. Mobilkompressor på op til 17 bar samt 100 meter

trl kslange udiejes. 0l 46 28 64 (Stie).
Samlet QB 15 H sælges. Er beklædt og har hjul
monteret. Pris kr. 300. 09 67 1996 (Steve) helst
efter kl. 16).

flot Big Lift, spv. 2225 mm, har
aldrig fløjet, kr. 2.800. 05 83 80 49 (T. Jensen).

Sælges: Meget

Modelflyvemotorer købes: Tændrørs- og dieselmotorer fra 1930-1950. Centra, Komet, Dooling, McCoy, defekte motorer og stumper har

'

også interesse. Henvendelse til C. Carlsson,
Box 34, S-83121 dstersund, Sverige.

flyveklar med OS
28FH. 3-meter svæver med krængeror og
bremser. Comoranum svæver, 2-meter. Minif-

Sælges: Baron 20 helikopter

ly med 0,8 cm'?Cox motor. Futaba FP-7FGK
RC-anlæg. Futaba FP-2GS med modtager,
kontakt, batteriholder og to servoer. 08 9224
93 (Søren).

til 10 cmr. Optrækkeligt understel til vingerne (mekanisk). Sælges: Ny PAW 2,5 cm3 diesel Contest, 195 kr. 07
32 06 97 (Keld)

Købes: Graupner resonansrør

Annoncer til næste nummer af Opslagstavlen
sksl indsendes huttigst muligt. Annoncer til nr.
1/87 skal være os i hænde senest d.
1987.

5.

januar

660 Jørgen Bjørn, Comet
661 Klaus Hermanni, Sønderborg
662 Jan Lebeck, Nuserne
663 Richard Henriksen
664 Ole Rosenberg, Comet

Mfk.

H-certifikater
012 Rasmus Thorsen, Nakskov
013 Henrik Rasmussen

RC-unionen er den danske landsorganisation for modelfll'r'ning med radiostyrede
modeller. Unionen er rilslutter Kongelig
Dansk Aeroklub o,s Fidiration Aeronautique Internationale. .{rskontingentet er kr.
215.-. \ted indmeldelse skal der altid betales
et fuldt årskontingent. \ledlemmer, som
indmeldes i årets sidste halvdel, vil automatisk få overskydende belob refunderet i
næste års kontingenropkrær ning.

Radio-svæve-diplomer

Vedrørende medlemskort og
forsikringsbevis for året

A-diplomer
031
032
033
034
035
036

1987
Ved en beklagelig fejl har vi på de netop
udsendte giroopkrævninger vedr. medlemsog forsikringsbevis for året 19E7 skrevet, at
det er for året 19E6.
Vi vil derfor bede dig om at rette dette, så
du har et gyldigt medlemsbevis for året

Lorentzen, AMC, programmør Preben
Norholm. \lidtjysk Mfk.
Sportsudralget:
Preben

\orholm.

Codlh::.r:; -.

--:O0 Hr::ling.

Stl ringsgrup per:

017 Niels-Ejner G. Rasmussen, BMC
018 Torben Dam, Falcon
019 Torben Krogh, Sønderborg Mfk.

1987.

Syrenrei 5. 6650 Br.-::::

Tlf.

0_i-3E t-1

l-.

Svævernocleller

Hans R. Gronne
Lenesrej 9, 3. th., 8220 Brabrand

Tlf. 06-25

00 67.

Skalamodeller
Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø

Tlf. 08-63

Ny klub

C-diplomer
001 John V. Rasmussen, BMC

Denne gang byder vi velkommen til en ny klub:
RC-klubben >>Tårnfalkene<, v. Bent Ole Sørensen,
Grej sdalsvej 288 st.th., 7 l00 Vejle, tlf . 05 7 2 33 25.

002 Klaus Pedersen, SMSK

Udgået klub
Køge Modelflyveklub har mistet sin flyveplads,
hvorfor vi må tage afsked med denne klub, som
iøvrigt har været optaget i unionen i l0 år.

40 40.

He li koptermodeller
Rasmus P. Thorsen

NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN
NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN
NYT FRA SKALASTYRINGSGRUPPEN

A-certifikater

Dan-skala-nyt

Kim T. Rasmussen, Grenaa Mfk.
5JS Tor'ren Rasmusscn. Himmerlands Mfk.

I forbindelse med DM-86 hos Borup Modelflyvere besluttedes det at man fra 1987 og fremover vil

6+Y

ændre Danskala-konkurrencen på den måde, at
man for sommerferien ( = medio juni) vil afholde
ii \tæ\ ne ost for Storebælt + et stævne vest for
S:o::l:=li. Dei cr mcningen. at de tre vindende fra
hr:r .:de :kal rnodes ior at dlste om den endelige
placering sidst i augusr.
Der er ilere,erunde til denne nlordning:
l. Vi tror, at tlere r il komme frem til konkurrencen, dersom man er >landfast< med konkur-

6-17

Kunst.fb'tninz
Ejner Hjort

Hans-Jørgen Jensen, S1'dsjællands Rfk.
Niels Wagner Sørensen, Sydsjællands Rfk.
Gitte Jensen, Sønderborg Mfk. .
Peer Hinrichsen, Sønderborg Mfk.
Finn Matthiesen, Sønderborg Mfk.
Ivan Lassen, Borup Modelflyvere

B-diplomer

Bestyrelse:

Flemming Pedersen, Nuserne (formand),
Holdgårdsvej 38,7260 Sdr. Omme, tlf. 0534 18 33, Ole Wendelboe, RFK Slangerup
(næstformand), Anders Breiner Henriksen, Falcon, direktør Erik Jepsen, KFK,
tandlæge Bjørn Krogh, NFK, John

Mfk.

Ll:::: \'::-:. \i:K
6i l:,':.. -lr:_:::.::. Hr::r Ft:rl.:] ril,i\klub
6-' - 1,.::::. S:-:::;. Hi::J F::::i:\ :::g:\r': :
5il K;..: S.':c:-'::-- G:::a" \1i.

6i3 Lars Dahig;en Peier.:;.. R::e \1:1..
654
655
656
657
658
659

N{orten \\-eile, Holsrebro \1il,.
Gunnar Bryde Hansen, Comer
Lars Andersen, Nakskov Mfk.
Jens Hauge Nielsen, Fl6 Rougsø
Preben Nielsen, Grenaa Mfk.
Henrik Nymann Christensen,
Nykøbing F Mfk.

rencestedet.

2.

Endag/weekendtil Dan-skalakonkurrenceer
mere passende, end at kiassen skal hægtes på

Nørregade 25, 4970 Rødby

Tlf.03-90 21 27.
Hobbyudvalgel
Benny Steen Nielsen
Solvænget 8, 2791 Dragor
Tlf. 0r-53 60 1.1

Flyveplads-udr alget
Flemming Pedersen
Holdgardsrej 38. 7260 Sdr. Omme

Tlf. 05 3.t l8

3_1

Rekordsekretær
Børge Cramer Hansen
Favrholmrænger 100. :J00 Hillerod
Ttf. 02 25 16 65

I

?__

tr

.r

--/

)
(

i'\-

Frekvenskonsulent
Frede Vinther
Violvej 5, 8240 Risskov

.J^

Ttf.06 t7 56 44

(*---

RC-unionens sekrelariat
Karen Larsen

-.Ji

Rugmarken 80
8520 Lystrup

Ttf.062263

a4

v

19

Giro: 3 26 53 66

-

Det er ligesotrt det ntan siger rned at en hund
o.ite ligner sin herre ....!
49

efter afholdelse af F4C's konkurrence.
inspirerende kommunikation mellem
F4C deltagere og Dan-skala-deltagere, som vi
i styringsgruppen havde set frem til, tror vi er

blikket.
Om den statiske eller den flyvende del af konkurrencen var den væsentligste, er det mig ikke
muligt at afgøre
selv efter en måneds betænk-

udeblevet.

ningstid .....
Og det mindre gode: Ad tilfældige kanaler var
jeg blevet orienteret om, at vore norske værter i
næstsidste øjeblik ikke så sig i stand til at anvise
gæsterne egnede campingmuligheder i umiddelbar nærhed af flyvepladsen. Pr. brev anbefalede
jeg de norske arrangører at leje en egnet græsmark
til formålet, men trods denne henvendelse havde
man ingen løsning på problemet, da vi ankom d.
13/7 .... vi camperede næsten illegalt på en brakmark ved hotel Olavsgård.
Jeg havde
- for at være i stand til at trænge ind
til begivenhedernes centrum tilmeldt mig som
supporter og havde i den anledning indbetalt 604

3. Den

MUIIIPLEX
Vi har nu fået forhandlingen af
Multiplex radioanlæ9, modeller og
tilbehør. Vi har derfor følgende
introdu ktionstilbud:

Multiplex Commander 4/7
med 4 servoer og opladelige

batterier

kun kr. 2.850,Multiplex servo .... kun kr. 2O0,Big Lift model ....... kun kr. 1.300,-

Åbent hus i Tirstrup
Når dette blad udkommer, har der vaeret åbent hus
i Tirstrup. Skalastl'ringsgruppen har fået til opgave at udsml'kke med ophængte skalamodeller
en opgave som \,i har været meget glade for at imødekomme.

Skala-VM 86 set med tilskuerens
øjne

Fra Simprop og OS har vi følgende

V!1 r'ar naturligvis en blanding af godt og mindre

begyndertilbud:
Star 12 anlæg m. 3 servoer
+ OS 25 FP og Super Chart

godt.

model

for

kun kr. 2.895,-

Andre gode tilbud:
OS 61

VF

kun kr. 1.250,-

Webra 15 cms m. dæmper

koster nu
kun kr. 1.500,Thunder Tiger:
40 FSR m. dæmper .. kun kr. 580,25 RC m. dæmper .... kun kr. 300,-

Power Panel
kunkr.224,Starter
.. kun kr. 350,Servo med Futaba, Robbe
og JR stik
kun kr. 170,-

Skylark 40H færdig-

model ..........
kun kr.850,Champion 60 model med
plastkrop
kun kr. 798,Biler: Tiger el-buggy
4-hjulstræk
kun kr. 798,Vi importerer modeller fra HR
Bauer, Topp, Rciga, Krause og
WlK. Ring og spørg efter prisliste.

Kataloger:

Multiplex
Topp ..........
Simprop
Pilot ...........

...... kr. 38,.. kr.38,-

....... kr. 50,.. kr.28,-

Vi har alt i tilbehør til dit modelfly.
Ring og og hør om priser, evt.

prisliste.
Vi sender som postordre over hele

landet.

Telelonordrer mellem kl. 16 og 20
på hverdage og kl. 10-12 på
lørdage.

Det gode først: Det er ikke tidligere overgået
mig at se så mange og så enestående skalamodeller
samlet på 6n lokalitet. 70 års flyvehistorie var samlet og blev demonstreret på Kjeller flyveplads. Det
vil være svært at fremhæve enkelte modeller frem
for andre, medmindre man har haft mulighed for
at se modellerne med dommerens øjne og muligheder, dvs. at have haft det medbragte dokumentationsmateriale samt den nødvendigebedømmelsestid til rådighed. Men netop dette, at man uhildet kan betragte modellerne, gor, at man er i siand
til at nldc'dem allc.

\'\1 blci bc,ru;t:rig:: :; :: :.r;:.i:r iceclt'.:j:. .:
oni:eni a]ie n-iOdr'i];: t u:rne p;æ!a:l:i=ras li) rencie
under s: godt sorn opiirnaie lorhoici. Jeg ma indromme. at den model, som i denne fase gjorde det
største indtryk på mig, var Bryan Taylors Spitfire
Mk. I A. Det var en oplevelse, som dårligt lader sig
beskrive, at se denne model udføre de manøvrer,
som man for 35 år siden kunne se bare ved at løfte

SKALATEGNINGER
BRIAN TAYLOR
DH Mosquito, spv. 181 cm ...... kr. 150,Messerschmidt BF 110c,
spv. 153 cm .............................. 125 kr.
Focke Wulf FW1 90 44, 1 53 cm .. 1 25 kr.
Hawker Tempest Mk. 5, 157 cm 125 kr.
Curtiss P-40e, Kittyhawk, 166 cm 125 kr.
Kawanishi N1 K2-J George,
spv. 163 cm ...................,.......... 125 kr.
P-51 Mustang, spv. 153 cm ...,... 125 kr.
P-47D Thunderbolt. spv. 155 cm 125 cm
Gloster Gladiator. spv. 143 cm 140 kr.
Spitfire Mk XIV & XlX, 176 cm ... 150 kr.
Messerschmidt BF 109f, 155 cm 125 kr.
F4U-1 Corsair, spv. 157 cm ....... 125 kr.
F6F-5 Hellcat, spv. 164 cm ........ 125 kr.

.

DENNIS BRYANT
DH Chipmunk, spv. 173 cm ....... 130 kr.
Hawker Fury, spv. 152,5 cm ...... 130 kr.
Fieseler Storch, spv. 178 cm ..... 130 kr.
RCM&E
DC 3 Dakota, spv. 160 cm ......... 132 kr.
Sopwith Camel, spv. 143,5 cm ..132kr.

Etilr lolt
Modelhohhy
Dalby A116 27
9230 Svenstrup J

KATALOGER

..
...

RCM&E Plans Handbook 1986
30 kr.
Brian Taylor + Dennis Bryant
14 kr.
Cowl. canopy og spinner fås til de fleste
modeller. Ring og spørg.
PITCH er et postordrefirma. Ring og
bestil i dag (bedst efter 17.00).
P

ITCH

Plejlen 17, DK-8800 Viborg
Telefon 06 67 45 98 - Giro 8 54 '19

50

81

-

I den forbindelse kan jeg konkludere, at
stævnet var effektivt som sprogundervisning
betragtet, idet jeg for fremtiden ikke vil være i tvivl
D.kr.

om, hvad glosen >supporter( betyder.

Skala-DM 1986
Skala DM 86 gennemførtes hos Borup \{odelflyverne i week-end'en23-24/8. D\1 er selvsagt nemmere overskueli-st end \'\1. En del af modellerne
harde ri set red iidligere lejligheder, men enkelte
;r1.ka'o:1.;r risi: sig do-e. Al de sidste lagde jeg
..=:tigi n:e:\e ril Ir an Lassens RAF BE2e, som er
:r si.;:uk: :r'ko,snoscerende biplan fra 1915-16. Fly-

ei rar ikiie kunsiillredlgtigt, og modellen fløj
derfor er program lor sådanne typer.

DM skæmmedes desr;erre i ar af et antal (fire)
havarier, hvilket vi har været forskånet for de seneste år. Derimod var vejret på det nærmeste ideelt.
Borup Modelflyvere kan arrangere den slags.
Som gæst føler man sig fra først til sidst absolut
velkommen, og alle tænkelige hensyn tages til
camperende gæster. Den sportslige afvikling af et
mesterskab mestrer klubben ligeledes til fuldkommenhed. Konkurrencerne ledes med en tiltalende
blanding af myndighed og venlighed, som det
også er mit indtryk, at deltagerne værdsætter.
Hvis vi ad åre får lejlighed til at afvikle et EM eller
VM i Danmark, bør styringsgruppen til den tid
forsøge at trække mest muligt på Borup NlodelfHugo Dueholm
lyveres ekspertise.

Billedet herunder viser Steffen Johansen, der
vandt D,\[ i Dqn-skala klassen. Steffen er medlem

af Stdf:'ns ,)Iodelfll,veklub. Hans ntodel er en
Piper Tbrttahat+,k forsynet med en OS 30 RC
motor. Modellen vejer flyveklar 2.000

g.

Iilbud lta

Eleklronik & llohltl

HOBBYI(ÆTDEREN

lmpoil*En0ros*Detail
Bredt udvalg i motor- og
svævefly, f.eks. Robbe Charter,
Kun
.... kr. 398,00
RO-anlaeg til billige priser for fly,
bilog båd. F.eks. 2/4-kanals
anlæg m. to servoer
Kun .........
kr. 687,00
gløderørsmotorer,
El- og
køreakkuer fra ............... kr. 145,00
10 stk. penlight akkuer,
500

mA

.kr.127,00

Alt itilbehør!
5 amperes panel-meter

koster

kun kr. 28,00
Elektronik-komponenter og

byggesæt.
CB-stationer og tilbehør.

Armbåndsure,

herrer kr. 28,00

Få mere for pengene hos

TREKANTEN's
ELEKTRONIK & HOBBY
Vesterbrogade 9, 7000 Frederica

c

05 93 41 09 (daglig kl. 10-12)

sender scr, cas:a.j.= a.a'': : a':::
Telefonororer .- : J' 2 ia:', : - : a J - : :kl. 10 ac i2 ..:' :, t3 :' :i

Vt

Graupner Dl4 RC-anleeg, 7-kanals
avanceret RC-anlæg .......... kun 1.480,Graupner Trend RC-motormodel med
OS 35 FP motor og dæmper koster
samlet ..........
kun kr. 985,10 cma ABC motor kan du købe billigt
hos os. Normalprisen er kt.4.O2O,vores pris er .............. kun kr. 2.500,.
-Graupner
C-505 servo har en trækkraft

Tegninger, cowl, spinner, canopy
og materialer til skala RO-fly fra
Complete-A-Pac, Mike Smart
Designs og Brian Taylor.

Brian Taylor:

BF 109e, tegning
kr. 125,00
Cowl, canopy, spinner .......... kr. 156,00
Hellcat, tegning
kr. 85,50
Cowl, canopy, spinner .......... kr. 138,00

på e,z tg og plejer at koste kr. 318,men hos os er prisen .... kun kr. 198,Nyt Hitachi nickel cadmium batteri
på 1,2 volt, 500 mAh ........ kun kr. 18,85
Start-akku, 2 volt, 10 ampere koster
kun kr. 122,85
hos os
Elstarter, god og kraftig model,
vor pris er ........................ kun kr. 498,Graupner E8 RC-anleeg, 4-kanals
anlæg med 6n servo ....,. kun kr. 1.100,Graupner E8 med to servoer
kun kr. 1.200,koster
De nævnte tilbud gælder kun så længe

tegning

Corsair,
kr. 85,50
Cowl, canopy, spinner .......... kr, 110,00

-

c.A.P.

Thunderbolt, tegning
Cowl ... kr. 169,- Canopy ...
Tiger Moth, tegning
Cowl .............
.
Spitfire Mk. lX ......................
Spinner .. kr. 38,- Canopy ..
P-51

Mustang

...........

kr. 123,50

kr.

66,50
kr. 123,50
kr. 113,00
kr. 123,50
kr. 56,00
kr. 85,50

...........

lager haves.

Desuden føres fyrrelister, krydsf iner,
pianotråd og materialesæt til CLunionens tegninger.
Rekvirer prisliste.

Husk: Du kan få de fleste anlæg til
rimelige priser hos os. Og alt muligt
andet til din modelhobby.

Næstved Model Hobby
v. Jørgen Andersen
Øverup Erhvervsområde 1 0
4700 Næstved
B e m æ rk nyt te I efon n u mmer:
03 74 66 22 (kt. 16.00-18.00)

HOBBYKÆtDEREl'I
v. Jørn Pedersen
Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06 61 08 32

Randers Elelrtronih & Hobby
Super balsa til minipriser
helikopter,
6.715,- ...... nu kr. 5.995,- 'li:Tx'l""":l::l'::' kr
..
... nu kr. 2.695,- å:3ilil :::.::::.:...:.::::::::ll:ll;?3
II:
Stort udvalg i modetler og titbehør fra Multiplex, llffi : :: :
ilil
: : : :: ii.!l;lz
Graupner,-Robbe og M;delhob.
mm

Graupner Hughes 500 E
normalpris kr.
Robbe Baron 20

11,7s

1å;{3

::

3:3

:::

:

1O,O

mm
15,0 mm
3O,O mm
12,O

Vi sender overalt.

kr.32,50
kr.37,5o
kr. 41 ,75
kr. 69,75

Desuden kan vi tilbyde elektronik-byggesæt og løsdele. Vi har eget moderne
serviceværksted for fjernstyringsanlæg og elektronik.
I det hele taget kan vi ikke på denne plads nævne hele vort sortiment
ring og spØrg.
Ring også efter minikataloget fra MODELHOB, som vi gerne sender.

-

Randers Elektronik & Hobby, Klostergade 5, 8900 Randers
Telefon 06 42 58 15

*MINI HOBBY*
Supra PCM uden servo .. kr.3.195,00
servo BS-10 .................. kr. 195,00
servo RS-100 ................ kr. 225,00
Cessna 172 Skyhawk .... kr. 785,00
El-starter, minipris .................... kr. 435,00
Graupner Duo .......................... kr. 532,00
Graupner Trend ....................... kr. 637,00
GraupnerVolksplane ............... kr. 502,00
Futaba Conquest PCM 35 med
3 servoer
kr. 3.159,00
Enya 46-4C firtaktsmotor. Slagvolumen
7,5 cm3, ydelse 0,75 HK. omdrejningsområde 2.500-l 4.000 omdr./min.,
vægt 380 g, uden dæmper ......... kr. 1.395,00
Robbe
Robbe
Robbe
Robbe

Minipriser
på OS-motorer
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS

20 FP m. dæmper ........
25 FP m. dæmper ........
35 FP m. dæmper ........
40 FP m. dæmper ........
40 FSR u. dæmper ......
50 FSR u. dæmper ......
20 FS firtakt .................
61 FS iirlakt .................
90 FS iirtakt .................

Graupner Ultra, minipris
Graupner Mosquito, minipiis
.

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

4s0,490,520,560,845,990,950,1.610,1.890,-

kr.
kr.

Graupner Helimax helikopter til 6,5 cm3
motor, nr. 4607, minipris
kr. 3.360,00
Graupner Helimax helikopter til 10 cm3
4-1akt, nr. 4608, minipris
kr. 3.560,00
Graupner Playboy helikopter,
n(. 4612, minipris
kr. 1 .875,00
Graupner Bell222, nr. 73A ....... kr.4.475,00
Graupner Bell222, nr. 98 ......... kr. 'l .560,00
GraupnerGyroSensor, NEJ 100 kr.'l .191,00
Graupner Hughes helikopter,
nr.501 ..........
...... kr.4.865,00
Brændstof 20/80. pr. 5 liter ....... kr. 85,00
3-kanals RC-anlaeg med
udskiftelige moduler på FM, kan udbygges
til 7 kanaler, med 1 servo ........... kr. 995,00
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628,00
665,00
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Multiplex ROYAL mc RC-anlæg

w

med PCM, uden

Graupner Varioprop T 1008 fjernstyring,
kompl. m. 1 servo, minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner T 101 4, 7-kanals RC-anlæg
nr. 4135, m. 1 servo, minipris ..... kr. 1.280,00
Graupner TM 2014, 4-7 kanals RC-anlæg
nr.3863, m. 1 servo, minipris ..... kr. 1.395,00
Graupner "Proprietærsættet",
FM 4014 m. 1 servo
kr. 1.572,00
Graupner "Herregårdssættet",
m. 1 servo, minipris
kr. 1.960,00
Graupner Amateur, minipris ..... kr. 299,00
Graupner Taxi ll, nu med dansk
byggevejledning, minipris .......... kr. 565,00
Graupner Maxi, best. nr. 4639,
minipris
............... kr. 900,00
Graupner Amigo, best. nr. 4219,
minipris
............... kr. 551 ,00
Graupner RC-UHU, minipris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris ......... kr. 412,50

servoer

kr. 3.845,00

Multiplex Europa Sprint, 4-kanals sender, 7kanals modtager (sender kan udvides til 7 kanaler), leveres med akkuer i sender og modtager
samt '1 Nano servo og diverse tilbehør,

Graupner Solt Fly, minipris .,..... kr. 675,00
Graupner ASW 22, termikvinge,
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. 1.820,00
Graupner Discus, nr. 4240........ kr. 2.550,00
Graupner Elektrofly, mrnipris ... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris ...,..... kr. 358,50
Thunder Tiger 1 5 RC motor ,..... kr. 21 0,00
Thunder Tiger 20 RC motor ...... kr. 285,00
Thunder Tiger 25 RC motor ...... kr. 350,00

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

BING OG SPøRG OM DE TING, DU IKKE FINDER I ANNONCEN! VI SENDER OVEBALT!
OGSÅ STORT.IDUALG I RC.BILER, RC-BÅDE, M)DELTaG oG F,B9KELLIGT TILBEHøR.
Alle priser er incl. moms

-

der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

MINI HOBBY

Tårnvej 3O3, DK-261O Rødovre

-e

Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

01 41 50 46

12 00-18.00,

-

Giro

I

16 20 54

fredag 12.00-19.00, lørdag 10.00-14.00

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

*MINI
HOBBY*
SÆRTILBI'D t-I
MTNTPRTSER

Modeller

RC-anlæg

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. 4252
tilbudspris
......... kr. 1.300,Hegi Piper P'l838 Tomahawk.
best. nr. 3205 ......................... kr.

Graupner Varioprop T-14 Mikromodul
Promix Expert. Komplet RC-anlæ9,
helt nyt incl. bærekuffert ........ kr.3.200,-

1

3'.'Y.,s;**;,L;";

Robbe Terra Top, 4-kanals anlæ9, der
kan udbygges til 8 kanaler. Desuden kan
der indbygges en række funktionsmoduler.

Pris uden

Multiplex Flamingo Contest,

super-RO-svæver kr. 1.452,Hegi Teddy, dansk byggevejledning
medfølger
......... kr. 450,Hegi Snoopey, den perfekte
begyndermodel, med dansk byggevejledning
......... kr. 575,stor

servoer

kr. 1.295,-

Multiplex Europa Sprint FM-anlæ9,

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

4-kanals anlæg, 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...
Ved køb af 10 stk. af gangen

Helikoptermodeller

kr.
kr.
Robbe Multilader ................. kr.
Power Pane| ......................... kr.
Startmotor til 15 cms motorer kr.
Kavan gyro
.....,. kr.

tl

Mikroservoer til Graupner og
Robbe RC-anlæg ..................
Standardservoer til Graupner,
Robbe og Multiplex ................

kr.

265,-

kr.

195,-

14r
290,295,498,700,-

Motorer

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

16,-

Vi giver 40o/o rabal på en række bådmotorer af fabrikat OS og Picco.

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,-

Køb for op

til

15.000,- kr. uden udbetaling!

Mini Hobby gØr det let for dig at finansiere et stØrre indkøb, ldet vi har fået mulighed for at finansiere
køb på op til 15.000.- kr Afbetalingen kan strække sig over op til 36 måneder alt efter behov.

MINI HOBBY
Tårnvej 3O3, DK-2610 Rødovre
.'s::; :--:raj
af RC-un,cne,-c )=

Åbningstider: ivla^cac
Vil du være medlem

-e

01

:o'siaQ '2 3l'-a. il
)

41 50 46

9 16 20 54
- Giro
crcag 1000-1400
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,. CJ nenvender dig i forretningen!

Lei O. Mortensett Hobb
Fritflyvende
svævemodeller

nc-

Linestyrede
modeller

motormodeller

L
Veleret, spæøndvidde 830 mm ...... kr. 54,00

Siroco

Coyote, spændvidde 1.450 mm,
til 3,5-6 cm3 motor

.

kr. 465,00

Fenix, spændvidde 960 mm, til 2,5 cm3
motor ............
...... kr. 152,00

MA3.,

k,

J,

\

f6*.

Siroco, spændvidde 1000 mm ........ kr.72,00

fritflyvende modeller, således

at

:

urværket
afbryder f lyvningen efter en på forhånd indstillet tid. Forhindrer bortflyvning i termik.
KSB termiktimer ........................... kr. 120,00

Champion. spændvidde 1340 mm, til
crn:2-takt eller 6 crn3 4-takt motor. Kan udbyg-

4

c

Mustafa, stor konkurrencesvævemodel i klasse A2, spændvidde 1980 mm ........ kr. 245.00
KSB termik-timer. lille urvaerk tii !'r,orier:ng

,i

,a

ges rneo

pontoner

. kr.465,00

ÆÅ
E+9

MIG 3. spændvrdde 870 mm til2,5-4.0 cm3

motorer

kr. 218,00

%*-

Fritflyvende
gummimotormodeller
Baron, spændvidde 1030 mm, til 3,2 cm:
......... kr.230,00

motor............

RC-svævemodeller
'' .*r:$h*
'\i{h'
i..

\..-a

Ii*..
,

\t,' '*,
", Lrs-'
Nieuport, spændvidde 610

\*b
ttt,
Y

*

rå

-

-.r,,'l

Mosquito, spændvidde 1500 mm . kr. 649,00
Alle priser er incl. 220/o moms. Der tages
forbehold for trykfejl, udsolgte varer,
valutakurser, afgifter og andre forhold, der
kan indvirke på prisdannelsen.

g

\

mm

. kr. 107,00

Se5a

ll
Llanero 2, spændvidde 2612

mm

kr. 952,00

Der er flere andre fine RC-svævemodeller på
lager- ring f.eks. og hør prisen på Modelhob's
Nemesis, der har en spændvidde på 2360 mm.
Til Nemesis kan man også få en meget billig
motorgondol, således at modellen kan flyve
som en stor motorsvæver. Moloren tildette kan
vi selvfølgelig også levere......

Leif O, Mortensen
Hobby
Nørremarksvej 61
DK-9270 Klarup
Telefon Og 31 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandagJredag kl. 1 6.00-1 8.00

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284,2610 Rødovre, tlf. 01 70 19 04
Vi sender overalt!
OS motorer til Danmarks
billigste priser
OS 20 FP m. dæmper
OS 25 FP m. dæmper
OS 35 FP m. dæmper
OS 40 FP m. dæmper
OS 40 FSR u. dæmper
OS 50 FSR u. dæmper
OS 6l FSR u. dæmper
OS 20 FS finakt
OS 90 FS firtakt ........

Servoer

445,4E5,-

515,555,840,985,1.3E5,945,1.885,-

Billige fj ernstyringsanlæg

Forskelligt

Futaba Conquest med PCM.
Incl. 3 servoer, kun .................. 3.195,Graupner Henegårdssæt med PCM.
Incl. I servo
......... 3.450,Simprop Star l2 6-kanals anlæg
med I servo, kun ...........
1.995,Multiplex 4-kanals anlæg

Robbe Faldskærmsmand,
radiostyret faldskærmsudspringer

incl. I

servo

Byggesæt

1.548,-

til radiostyrede

modeller

til bundpriser
190,225,395'395,248,295,250,'
195,-

Robbe RS 10, kun
Robbe RS 100, kun

Futaba S-33/133, kun ...............
Futaba S-132, kun
Graupner 505, kun
Multiplex Nano, kun
Multiplex MSl, kun
TT servo, alle stik

Kalt Baron
RC-helikopter
Den lille Kalt Baron helikopter
koster nu kun ...........

2.995,-

KSS HOBBY
RC

Mandag kl. 14-19
Futaba,

brændstof

gg5,-

01-41 29 98

1.250,-

incl. elektromotorer ................. 1.995,MultiplexFlamingoRC-sveevemodel med fine egenskaber ....... 1.250,Mirage med Cox-motor ............
995,Telstar færdigmodel
1.495,Pilot Rainbox 30 .. .. .. . ..
795,Robbe Delmo flyvende
:::::. 895,"i;;;.......... 1.195,Orion, 3,5 m svævemodel

Dumpen 10, 8800 Viborg

Tll.06.61 08 32

Futaba RC.Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød

Frederiksborggade 23, 1360 Kbh. K.

T11.02-27 64 20

Tll. 01.14 30 10
tt.

13-17, lø. 10-12, onsdag tukketl

MÅLøv

VENDSYSSEL:

Alle mål i trælisler, krydsf iner, balsa-

Vi er bare billigst med MULTIPLEX,
OS, FUTABA, TAMIYA og mange
andre.
Byggesæt, fjernstyring,
tilbehør- og brændstof
vi sender

Åbent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

kvalitetsprodukter f ra f .eks. Modelhob,
Multiplex, Graupner og Robbe.
Eget serviceværksted for RC-anlæg og

elektronik.

Banders Elektronik & Holby
Klostergade 5, 8900 Randers
Telefon 06 42 58 15

Model & Hobby
lvla., ti. to,

Måløv Hovedgade 69,2760 Måløv.

vores onnoncer.
Vi har også et stort udvalg
af modeUlyveblade og
anden interessont litteratur.

RANDERS

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Tll. 02.65 23 33

40,'

l4g,-

hobbyforretning, hvor du
kan finde tusinder af ting,
som vi aldrig får plads til i

Vi kan levere et bredt udvalg af

Har du fejl på din Futaba.radio elter
vil du have den checket. så send
den til det autoriserede værksted.
Vi checker også dine ni.cad-akku'erl

Måløv Hobby

425,4E5,155,290,120,195,548,-

Besøg v ores velindrettede

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fjernstyring og Iinestyring,
AIt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi opfylder dine ønsker!

KøBENHAVN

Tids-

Elektronisk stopur ........

VIBORG

FUTABA RC-værksted

træ. Fittings til fly og skibe.
skrifter. Tegninger til skala.f ly.

Multilader, fra Robbe
Voltmeter
Multitester
Multitester, gigant ........

995,85,-

795,-

HOBBYKÆLDEREN
KSS, Rødovrevej 47, 2610 Rødovre

..........

Brændstof 80-20 ..........
Elektronisk omdrejningstæller,
uundværlig til 4-taktsmotorer .....
El-starter til max. l5 cm' ...........
Brændstofpumpe, elektrisk ........

4-taktrør, mrk. Saito

MK Astro 40, lavvingen model,
nu kun
pilot Foster T2 .............
Air Jet Trimmy, glimrende svævemodel (tidl. Carrera)
Kyosho DUET, to-motoret
elektrofly, næsten færdigbygget

som flyver meget livagtigt

overalt.

-

v. Erik Christensen
P. Munksvej 58
9300 Sæby

Tlt. 08.46 21 44

Schli,iter & Heim
helikoptere
SchlUter og Heim helikoptermodeller - reservedele Futaba fjernstyringsanlæg OS-motorer mv.

BATRONIC
Kløvervænget 26,
5935 Bagenkop
Telelon 09-5614 67, elter
k|.18.00:09-5619 24

Fjernstyring
pao

fl---

u*!l,'se
MULTIPLEX
ROYALma
med

Softmodul-system

Nu endnu mere

attraktivt!

Super-serie til super-pris,
vejledende kn 8,784r.

Panasonic High-Amp
På grund af ny fremstillingsteknik har Panasonic HighAmp-akkuer med samme ydre mål og ringe vægt ca. 110/o
mere kapacitet. Dette kan især udnyttes ved afladestrøm
op til 8 ampere. Ved en lavere indre modstand på ca. 6
mO kan også høje strømme op til 30 ampere udtages.
Særdeles velegnet til f.eks. sender- og modtagerakkuer.

Panasonic Red-Amp
N i Cad-højstrømscel ler med professionel h u rti glad n i ngsog afladningsegenskaber. Den ekstremt lave indre
modstand garanterer, at cellen også ved ekstreme
belastninger ikke mister spænding.

Panasonic I ndustri-batterier er blevet navnet
på verdens bedste akkuer!

8esf.-Na 35728 35 MHZ
8esf.-Nr. 35729 40/41 MHZ

Multiplex-svævefly-specialisten tilbyder

nu fire

størrelser i højstartsudstyr. Specialfremstillet højfleksibelt
gummi, der kan udtrækkes op til 1500/0. Den opsparede
jævnt og
energi afgives
frigivelse af modellen
- efter
stabilt, så modellen
får en perfekt start.
Fire forskellige størrelse udstyr alt efter modellens
størrelse
- hør nærmere hos
din forhandler!

Begrænset antal medt

*
*
*
*

dit navn indgraveret
iart 3 soft-modul-typer
Jet-box
Kryds-rem

På grund af indgravering samt
valgmulighed i modulvalg er

Ieveringstiden ca, I måned,

Nye hovedkataloger
fra Multiplex og AeroNaut kan købes hos
din forhandler eller
direkte hos os.
Multiplex kataloget
kan købes i en tysk og
en engelsk version.
Du bør have dlsse
kataloger, der har en
meget høj
informationsværdi.

@

MAAETOFT
DMI

Messingvej46
DK-8900 Randers
Telefon - fra
Danmark: 06 4475 44
Norge: 095 45 6 4475 44

