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Ernupner fly r gode fly
TAXI II
TAXI ll er så kendt, at yderligere omtale

vist ikke er nødvendig.
Den er bare helt suveræn, og prisen
(med eller uden motor) er forbløffende
lav.

Kan også bygges med styrbart næsehjul.

FOKKER
E.V.rD.Vlll
er en lille perle i målestok 1:8.
... ca. 1.050 mm
Spændvidde ........
Længde
...... ca. 740 mm
Flyvevægt
...... ca. 1.200 g
Planbelastning ...
..... ca. 70 gldmz
Motor mellem 1,75 og 2,5 cm3.
Let at bygge
ukritisk at flyve.
Prisen ligger -omkring 900 kr.
Med dansk byggevejledning.
Se yderligere i GRAUPNER nyhedskatalog N 88.

EURO.
FIGHTER 90
Model af det kommende fælleseuropæiske jagerfly, der er under udvikling.
Med deltavinge en udfordring til de mere
avancerede modelf lyvere.

......
Længde
Flyvevægt

Spændvidde

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

ca.
ca.
ca.

Planbelastning.. ......ca.

710 mm
910 mm
1.100 g

52gldmz

Motor ca. 2,5 cm3.
Prisen ligger på godt 900 kr.
Med dansk byggevejledning
Se yderligere i Graupner nyhedskatalog
N 88.

Aktuelt tra SILVER STAR MODELS
OS motornyheder

Nu kan du begynde at glæde dig til den nye OS
FS-70 firtakt motor på 11,5 cm3. Vægt ca. 570
gram. 1,1 H K ved 1 1.000 omdr./min. Levering cirka 1. september.
Pris med
... kr. 2.600,-

SHUTTLE

Baby Eagle. Denne letbyggede begyndersvævemodel leveres i to udgaver BE T-700 spændvidde 70 cm. BE T1200 spændvidde 120 cm.
Alle dele er udsavede eller ustansede. Med

Technicoll SE-1. A1-begyndermodel. Spv. 922
mm. Ribbevinge. Kan udstyres med termik-

dæmper

Denne populære helikopter leveres nu i ny og endnu bedre udgave. Færdigbygget
incl. OS 28F-H motor. Med nyt kunstflyvningsdygtigt rotorhovede. Rotordiameter 1 .100 mm. Længde 1.320 mm. vægt ca. 2.300 gram.
SHUTTLE med OS 28F-H
..... ... kr. 3.995,00
kr. 4.795,00
SHUTTLE XX de luxe med OS 32F-H

-

motor

motor

bremse og kurveklap. Velegnet til skolebrug.
Technicoll SE-1 ...
kr.159,-

Super Chart fra Simprop er en ideel begyndermodel. Leveres i to udgaver med ribbevinge
eller færdig skumvinge. Spændv. 146 cm. For
motor 3-6 cm3 og 3-kanals RC. Kan udstyres
med næsehjul.

Super

kt. 123,-

Chart

kr.615,-

kr. 152,-

Eagle 15. Begyndermodel beregnet

lt

2,5-4

cm3 molor. Spændvidde 126 cm. For styring af
højde-, sideror og motorkontrol. Let at bygge og

K8B. En velf lyvende og godmodig svævemodel.
Spændvidde 183 cm. Beregnet for højde- og
siderorsstyring. Let at bygge. Vingen er næsten
færdig abachibeklædt skumplast.

K88...............

flyve. Alle dele er udsavede eller stansede.
lndeholder hyul. tank. spinner. styrbart næsehjul mm.
Eagle 15 H

kr.429,-

kr.762,-

Eagle 20 H. En af vore mest populære begyndermodeller. Spændv. 1.180 mm, Beregnet for
motor 3.6-5:7 cm3 totakl eller 6 cms f irtakt. Alle
trædele er udstansede. Hjul, tank, spinner og
styrbart næseunderstel medfølger.
Eagle 20 H højvinget
. kr. 518,Eagle 20 L lavvinget
.. kr. 518,Eagle 20 S skuldervinget ................. kr. 518,-

arå
QB 1400. Vor populæreste Rc-svævemodel.
Spændvidde 140 Cm. Planareal 25 dmz. Velegnet til begyndere i RC-sporten. For styring på

OB 15 H. En ideel begyndermodel med styring
al hølde -,sideror o g motorkont rol. Spændvidde
126 cm. Beregnet for motorer mellem 2,5 og 3,5

højde- og sideror.

cm3.

QB

1400

kr.443,-

QB 15

H

kr.496,-

\er
Gull 450 er en velflyvende begyndermodel til 2
rormaskiner. Spændvidden er 1.800 mm, planarealel 29,7 dm2. Byggesættets dele er ustansede eller udsavede.
kr. 318,Gull 450 svævemodel

Silver Star Models
Sjællandsvei 3, 9500 Hobro
Telefon 08 52 02 55
Anvise r ge rne næ rmeste forhand

Ie

r.

IAVIONICI

GODT NYT FRA
Nyt i ducted fan

Canadieren Bob Parkinsons fremragende modeller
bygges nu på licens af det vesttyske Jetline Modelle.
Modellerne er semiskalamodeller af F-15 og F-l8.
Kroppene er i det væsentligste en balsa-kassekonstruktion og vingerne balsabeklædt skum.
Begge typer har dobbelt indsugning og udstødning, men
kun beregnet for en impeller. Byrons eller Gleichaufs er
bedst egnede.
Der er ved begge konstruktioner lagt meget vægt på lav
vægt og godmodige flyveegenskaber. F-15'eren kan lette
på ca. 15 meter græs og kort efter stige lodret.
Data
F-'15

'Regal Eagle,, (billedet)

Spændvidde
Længde
Vægt

Planbelastning

F-18

"Blue Hornet"

1.250 mm
1.550 mm
4-4,5 kg
ca. 98 g/dmz

Spændvidde

1.300 mm
1.700 mm
4-4,5 kg
ca. 58 g/dm2

Længde
Vægt

Planbelastning

Pris kr. 2.100,-

Pris kr. 2.200,-

Begge modeller som nævnt for Byron eller Gleischauf
impeller og dermed motor fra 10-15 cms.
F-15 er mest for begynderen, hvor F-18 med sit store
hastighedsområde (45-280 km/t) er for ham med avgas
blodet.

Super Tiger, 1.500/1 .200 mm

kr.

850,-

. kt. 1.225,-

Diabolo F, 2.090 mm ............... ...... kr.2.400,-

WACO T-10. 1.500i1.200 mm

Speed Astir, spv.3.000 mm ..............

kr.890,-

Computer
radiostyringsanlæg
Graupner MC 16 m. nicd i sender . kr. 3.200.Graupner MC 18 ...........
kr.5.990,Robbe CM Basic m. PCM-modt. ... kr. 4.390,Robbe CM Rex Ext. 2 og
2x RS600

servoer

.. kr. 7.900.-

Kestrel, spv.2.840 mm ..................... kr.760,-

200,340,190,'t78,..........-.-.. kr.

440,-

550,-

Flash Light F3A model

PA 18 Super Cub. spv. 2240 mm. Spaendende

Kunstf ly konstruerel af Peter Wessels etter de

lly ialuminrum ....... .
kr. 2.700.SpilfireN4k 1A spv 2032rnm Floiskalaibalsa og sk,jr|
kr. 1.850,Robin Rernc.cuer. spv. 2. l80 mm. Stor og rummelig. velegner :rl llysiæb
. kr. 2.100,-

Ønsker du ai p''øve RC helikopter, er her nu et
relativ enkeit og frem for alt billigt alternativ.
Modellen er neeslen genial i sin enkelhed og
ljerner noget af det mystiske, der ofte er forbundet med RC-helikoptere. For .40-.45-motor.
Rotordlameter 1.040 mm. For 4-5 kanaler.

Pris kr. 1.750,-

420,-

Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy

F. KAVAN

DIGICONT PCM
PRA TICAL SCALE

CAMBRIA
EISMANN

IAVIONIC!

Hummel, spv. 2.080 mm ................ kr. 1.150,-

Jumbo modeller

MFA Sporl 500

R36OO

Commander 2 B, 1.680 mm

i

nyeste kriterier. Beregnet til optrækkeligt tobenel understel og integreret reso-rØr. Delbare
vinger v.hj.a. et alu-rør. Metterhausen har f remstillet et fantastisk lækkert byggesæt i en fornem kvalitet. Beregnet for 10 cms long stroke
eller 20 cm: firtakter.
Spv. 1.840 mm, lgd. 1.640 mm, vægt ca. 4 kg.

Pris kr. 2.000,-

SANYO nicd celler
Lad os fortælle dig om de sensationelle nye
Sanyo nikkel cadmium celler, som vi kan levere
til alle radioanlæg og med netop de stik, du har
brug for.

Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko
Betalingsbetingelser: B dage netto
Med iorbehold for trykfejl samt slørre kursjusteringer

o Violvej 5

. DK-8240 Risskov o Tlf. 06 17 56 44*

ERIK TOFT

MtlDETHtlBBY
Radioanlæg
SIMPROP

Digistar 2-kanal m. 1 DH servo .... kr. 498,Star I 4-kanal m. 1 DH servo ...... kr. 948,Super Star 1 2, 6-kanal
m. 1 DH servo...........
....... kr.1.548,MULTIPLEX
Europa Sprint u. servo .. KUN
Combi 90/Commander m. akku.
u.
.. KUN

servo

kr.'l .198,kr.'l .998,-

ROBBE

Alle modeller. Ring og spørg om vore konkurrencedygtige priser.
SERVOER
'l 18,DH/Daehwa til Robbe .............
DH/Daehwa til Graupner, Simprop,
Futaba og Multiplex ................
145,Ved min.4 stk., pr. stk. ...........
125,Ring og spørg om priser på andre servoer.

kr.
kr.
kr.

Super Star 12 RC-anlæg med tre DH servoer.
OS 25 FP motor og Eagle 20 H model.
Samlet pris
. KUN kr. 2.595,Blue Phoenix svævemodel med 2-kanal
Robbe anlæg m. 2 DH-serv. KUN kr. 730,Robbe Starion m. 3 DH servoer.
OS 25 FP motor og Eagle 20H model.

pris

NYT PA MIDTSJÆLLAND

Åbningstilbud i Lion Models
færdigfly.

BYGGEMATERIATER

Clipped Wing Cub, spændvidde 100 cm
kr.2.200,Christen Eagle ll, spændvidde '125 cm
kr. 2.000,Bud Light Laser, spændvidde 140 cm ............. kr. 1.350,CAP 21, spændvidde
163 cm
.... kr. 1 .350,Alle de modeller, vi kan tilbyde,
kan ikke nævnes her. Ring oghØr
de lave priser på begynderfly.

JR Propo radioanlæg til

Begyndertilbud

Samlet

VIRRING
R'C MODEL
IMPORT

. KUN

kr. 1.998,-

BALSAPLADER X-FINER LISTER

FIERNSTYRINGSANLÆG
O.S. MOTORER
BYGGESÆT
BEKLÆDNINGSFITM
BRÆNDSTOF

METHANOL M-OLIE NITROMETHAN

-

KOM OG SE NOGET NYT

>>MODELTECH<(
FÆRDIGE BALSAMODELLER

minipriser.
Vi kan f.eks. nævne:
MAX 4-kanals FM-anlæg på 35
MHz. Pris incl. 3 servoer er hos os
kr. 1.595,så lav som

Ring og hør mere:

Tlf. 06 9273 81

l lwlTzEL

FIoeBY
BøGEDEVEJ 12 - SLIMMINGE . 41OO RINGSTED

03 67 92 30

bedst efter kl. '17.00.

HVERDAGElS-18 LøRDAG 1O . 14

4 stk. nylonhængsler 1:4 skala .....
10 stk. nylonhængsler til indboring
45 cm nylonbændel,2,5 cm ...........
90o trekant,2 stk.
Vingebolte m. beslag,2 stk. ..........,
SVENSON

...........

Prima, spv. 150 cm
kr.450,cm ............ TILBUD kr.495,Bristol Scout skala ......................... kr. 935,kr. 450,-

Panto, psv. 150

Westerly

DIVERSE MODELLER

ll .................... KUN kr. 575,Robbe
KUN kr.49S,Cambria CF1 ................ .... KUN kr.550,Blue Phoenix 2-meter svæver KUN kr. 295,Gentle Lady 2-meter svæver .. KUN kr. 295,-

Graupner Taxi

Charter

Diverse tilbehør
panel

Power
.......
Star1er ........................................
2 V startakku ..............................
Gløderør
........

lra

Oracover, pr. meter, fra ..............
Solartex, pr. meter ......................

Motorfundamenterlra.................

Spinnerefra ...............................

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

215,350,98,22,28,35,11,11,-

OS motorer
OS 25 FP
OS 35 FP
OS 40 FP
Spørg om

kr.
kr.
kr.

m. dæmper ... .. .......
565,m. dæmper ................
595,m. dæmper ................,
650,priser på øvrige OS-motorer.

Derudover alt i tilbehør: Tanke, hjul, propeL
ler og billig balsa.
Vi sender som postordre over hele landet.
Telelonordrer modtaaes mellem kl. 16 oo 18
på hverdage samt kt:10 til 12 på tørdag6.

ERIK TOFT MODELHOBBY
Dalby A116 27 ,9230 Svenstrup J
Telefon 08 38 22 33

Balsaplader og lister sorteret ivægt eller hårdhed efter ønske. Pladerne er '1000 x 100 mm.
1,0
kr. 9,00
1,5
kr. 9,50
2,0
kr.'t0,00
2,5
kr. 11,00
3,0
kr. 12,00

kr. 13,00
kr. 14,00
kr. 16,00
kr. 19,00
kr.22,O0

kr.25,00
kr.30,00
kr. 36,00
kr. 42,00

Til skalamodeller
Tegninger f ra Brian Taylor og Complete-A-Pac
(samt tilbehør) på lager.
I det hele taget har vi et stort tilbehørsprogram til RC- og skalafly på lager.
Skalamaskingevær 1:6:

kr. 19,50
kr. 12,00

kr.
kr.
kr.
kr.

5,10
8,30
5,60
9,60
Metalkuglelink, 2 stk. ..................... kr. 1 0,50
Glasfiber for vingeforstærkning.
50 x 500 mm ...............
kr. 4,60
Glasf iber fbr vi ngeforstærkning.
100x500mm............... kt. 7,40
Komplet krængrorsbeslag ............. kr. 15,95
Gummibånd,4" smal,20 stk. ........ kr. 7,00
Gummibånd,5" bred, 12 stk. ........ kr. 7,50
Gummibånd, 6" bred, 7 stk. .......... kr. 7,50
Mårhårspensler 00-5 ............ .. kr. 3,50-6,30
Dope-pensel, 15 mm ..................... kr. 5,50
Siliconeslange:
2,514mm, pr. meter
. kr. 5,60
2,5/5 mm, pr. meter
. kr. 7,65
2,5/5,5 mm, pr. meter
kr. 9,00
3,4/6 mm, pr. meter
. kr. 9,75
Metalbrændstoffilter (delbart) . kr. 7,90
Brændstolpåfyld. til udv. monl. ...... kr. 6,80

............
Metallink, 4 stk. .............

mm
mm
mm
mm
mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
'15,0 mm
20,0 mm
25,0 mm

-

Desuden føres tanke, propeller,
motorf u ndamenter, hj u l, hængsle r,
horn, spinnere, lim og meget, meget
mere af materialer og tilbehør, se
tidligere annoncer.

Beslag, hængsler mv.

Næstued Model Hobby

Blue-Rod nylonkabel, 76 cm .......... kr. 9,00
Blue-Rod nylonkabel, 122cm ........ kr. '14,00

v. Jørgen Andersen
Profilbuen 1
4700 Næstved
Tlf . 03 73 66 22 el. 03 73 44 22"

store
nylonhorn

5 stk. nylonhorn,
2 stk. mini
10 stk. nylonhængsler,

kr.
kr.

9,70
6,25

mellem ..... kr. 18,80

SUENS0N byggesæt

ROYAL skalabyggesæt
SPITFIRE
spv 90 cm. 0,8-1,5 cm3 .
. . ...... kr. 594,spv 136 cm. 6,5 cm3
kr. 1.125,spv. 164 cm. 10-15 cm3 incl. cockpil . kr. 1.440,ZERO
spv 88 cm, 0,8 cm3 incl. cockpit ...... kr. 594,spv. 117 cm, 3-5,5 cm3 incl. cockpit . kr. 945,spv. 131 cm,6,5 cm3 incl. cockpit .... kr. 1.304,spv. 159 cm, 10-15 cm3 incl. cockpit . kr. 1.665,-

The Duke træbyggesæt, spv 1.685 mm lil

ca. 10 cm3 motor. Mange smådele. horn.
understel, hængsler osv. nu kun kr. 548,-

Vicomte 1915. Træbyggesæt lil 2,5-6 cm3
motor. Spv. 1.600 mm .... nu kun kr. 498,SUNNY svævefly. 2.000 mm spv.. træbyggesæt ............
nu kun kr.350,PRIMA begyndermodel med krængror, til 5
cm3 motor, med fundament, hjul og meget
andet .............
nu kun kr.498,PINTO skuldervinget model med krængror,

træbyggesæt, 1.500 mm spv. Med hjul,
hængsler, fundament mv. nu kun kr.498,Graupner D8 RC-anlæg med en servo koster hos os
nu kun kr. 998,-

Midtjysk Hobbycenter
HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg

Telefon 06 61 08 32

CORSAIR
spv. 73 cm, 0,8 cm3 incl. cockpit ...... kr. 6't2,spv. 114 cm, 3-6,5 cm3 ..................... kr. 990,spv. 137 cm, 6-8 cm3 incl. cockpit ... kr. 1.287,spv. 156 cm, l0-15 cm3 incl. cockpil . kr. 1.665,MUSTANG
spv. 89 cm, 0,8 cm3 incl. cockpit ...... kr. 594,spv. 117 cm, 3-6,5 cm3 incl. cockpit . kr. 945,spv. .141 cm,6-10cm3 incl. cockpit .. kr. 1.305,spv. 164 cm, 10-15 cm3 incl. cockpit . kr. 1.799,-

MESSERSCHMITT.I09 E
spv. 90 cm, 0,8-1 ,5 cm3 .................... kr. 594,spv. .156 cm, 10-15 cm3 ............. ... kr. 1.665,FOCKE WULFF 190 A-8
spv. 154 cm, 10-15 cm3 incl. cockpit . kr. .1.710,KAWASAKI HIEN
spv. 140 cm, 6,5 cm3
kr. 1.305,spv. 173 cm, 10-15 cm3 .................... kr. 1.799,BEARCAT F8F
spv. 1 58 cm, 1 0-1 5 cm3 .................... kr. 1.764,JUNKERS JU 87 STUKA
spv. 180 cm, 10-15 cm3 .................... kr. 1.665,P-38 LIGHTNING
spv. 188 cm, 2 x 5-10 cm3
incl. cockpit
............ kr.2.430,C-47 DAKOTA
spv. 211 cm, 2x6,5-10 cm3 ............. k(. 2.241,B-25 MITCHELL
spv. .1 80 cm, 2 x 6,5-1 0 cm3
incl. cockpit
kr.2.025,P-38 PARTENAVIA
spv. 160cm, 2x3-5,5cm3 ............... kr. 1.399,B-1 7F FLYVENDE FIESTNING
spv. 197 cm. 4 x 3 cm3 incl. cockpit .. kr. 2.430,PITTS S-2
spv. 80 cm. 1.5-3 cm3 ......... ..............kr. 855,spv. 132 cm. 10-15 cm3 .....
kr. 1.683.,

cEssNA 182

Elektronik
Hoh[y og leg

4l>

Taxi ll, '1,5 m .............. kr. 550,Kwik Fly E .................. kr. 'l .295,ASW 22 svæver ......... kr. 1.295,Dandy begyndersvæver

til RC ......................... kr.
D8 35 MHz RO-anlæg kr.
OS 25 FP u. dæmper . kr.
Techniplus med
to servoer .................. kr.
10 stk. Penlight akku .. kr.
7,2V racing pack ....... kr.
Postordre:

457,-

985,348,-

spv. 181 cm.6.5-10 cm3 rncl . cockprt kr. 1.305.BLERIOT (1910)
spv. .130 cm.6.5 cm3 ........... ............ kr. 810,BEECHCRAFT STAGGERWING

spv. 143 cm, 10-13 cm3 .................... kr. 1.665,ROBART SKALABEN I PLASTIC
Lige eller P-51 type:
40 eller 60-size: 2-bens ................ ........ kr. 37,3-bens ......................... kt. 47,ROBART SKALAHJUL
Rillet mønster 50 mm pr. par .. . . . kr. 63,76 mm pr. par .. .. .. kr. 78,101 mm pr. par ......... kr. 105,Diamantmønster 50 mm pr. par ......... kr. 68,76 mm pr. par ......... kr. 82,101 mm pr. par ......... kr. 110,ROBART OPTRÆKKELIGT HALESTEL
Styrbart uden hjul ................
kr. I 17.SKALA MASKINGEVIERER
6 Vrcke.s
.. kr. 53.6 Len s
kr. 40.-

ParabeliJSp:^:36 Annu:,: crstræ:e
6
6

kr.
kr.
kr.

7O.-

53.10.-

ROYAL d e,ral omirerningstæller

neJ'o::ae ie

. .... kr.298.-

SKALATEGNINGER
Sprtf rre 1A t le 1 10. FW 190. Tempest, Kittyhawk,
Musian,c. Trunderbolt. Corsair, Hellcat. Me .109,
Mosqurio Hurrcane samt tilbehørssæt lra Brian

Taylor naves på lager.

598,137,198,-

Hundredevrs af tegninger fra RCM&E, RADIOMODELLEF og AEROMODELLEB. Nyt katalog
over drsse
kr. 35,Treplanstegnrnger. Katalog
kr. 35,NYT PITCH katalog med masser af spændende
tegnrnger. trlbehør og byggesæt ... ...... kr. 25,-

Elektronik
Hobby & Leg
PrangervejSl
7000 Fredericia

()5 93 41 ()9

Plejlen 17, 8800 Viborg
Telefon 06 67 45 98 bedst efter 1 7 eller i weekend
Giro 8 54 19 81
Forsendelse sker for egen regning og risiko

Modellly
Modelmotorel
Radioanlæg

Iilhehør
ril

Fotæfings-

pflsel
Robbe Charter ,,

kr.

475,-

Progo kr. 1.160,Parat TF .,..,,,..,,. kr. 500,Taxi ll
,,,.,.,. kr. 535,Maxi ,
..,,,.,.. kr. 900,kr.
kr.

Weihe 50 .,,,,..,,,,
900,Cessna 172 ,,.,,,.
600,Robin R 2000 ,,,. kr. 1.500,'
Piper PA 18 ,,...,.
600,Power panel .,,,..
205,-

kr.
kr.
Robbe lader 5 ,.. kr.

245,-

Modelmotorer,
Radioanlæ9, Akkuer,
Helikoptere
MCd KÆMPERABAT!

RING OG SPøRG OM DE TING,
DU IKKE FINDER IANNONCEN!

VI SENDER OVERALT!

Randers Elektronik & Hobby
- en leverandør man kan regne med!

MULTIPLEX EUBOPA SPRINT

å
HFI

..

-dqE-w
MULTIPLEX COMBI PLUS

.itt*

Multiplex Combi 90
Det er ikke uden grund, at dette anlæg hedder COMBI
for her er tale om et
all-round RC-anlæ7, der kombinerer Multiplex' tradition-for at lave driftsikre,
gedigne anlæg med den allernyeste teknologi. Det betyder blandt andet, at du
ved anskaffelse af et Combi 90 anlæg vil kunne dyrke stort set alle former for
RC-hobby uden at få behov for at skifte anlægget ud.
Kan du klare dig med tre styrefunktioner på din første model? Fint
kan
- såskal
du nøjes med senderen i standardudførelse (4 kanaler). Når du senere
bruge et par funktioner mere, udbygger du bare senderen med et par moduler
op til maksimalt 7 kanaler. Hvis du skat flyve helikopter, kan du indbygge et
-helikopter-modul
i senderen og dermed få mulighed for at lave lige præcis de
miksninger, der er brug for. Og så videre ..... Combi 90 kan føtge dig hete
vejen .....

*
MULTIPLEX ROYAL mc

*
*

MULTIPLEX PROFI mc 3030

Masser af udbygningsmuligheder
Miksermoduler indbygges let. Der er tre muligheder, Allround,
Helikopter og Multinaut (den sidste til RC-skibe)
Lærer/elev-drift sikrer problemfri og sikker oplæring af nye piloter
Senderen kan udbygges med reserve-akkuer og omskifter, så
man kan skifte sender-akkuer under flyvningen
Krystallet kan let udskiftes, så frekvensskiff kan ordnes på tå
seku nde r p å tlyvepl adse n

Vi kunne fylde hele siden med finesser ved Combi 90. Men det rækker
pladsen ikke til. Så blot 6n ting til: Combi 90 er konstrueret og fremstiltet at
Multiplex, Europas førende fabrikant af RC-udstyr. Det er din garanti for, at
kvaliteten er helt i top
og at du til enhver tid kan få de moduler og
udbygningsdele, som -du får brug for hen ad vejen!

Randerc Elektronik & Hobby
8900 Randerc, tlf. 06 42 58 15
- anviser gerne nærmeste torhandler

ModrWve l{yt 4lBB
Tari-II

med

fiduser

.........

side 12

Efier aftale med Graupner har Lars
Pilegaard ladet en nybegynder som
modelbygger fremstille en Taxi-II, og han
rapporterer her om forløbet og delagtiggør
læserne i de erfaringer, der blev indhøstet,
og giver en række fiduser til andre byggere.
X Cell

60

....

\u ioiticller
iln ningcn.

X Ccil modclhclikopter.
REDAKTION:
Ansvarshavende f ec:{a.
B. Aalbæk N etse- K3s:-.,.
5884 Gudme
Ttf. 09 25 r9 29
Radrostyr nc
Lars P æaard
8800 Vrborg
Tft.06 61 59 51

Medarbejdere ved dette nummer:
Huqo Duehoh. Bo Lvbæk.
Benny Juhl n, K m Fråndsen,
Torben Back Sørensen,
Benny Furbo.
Jesper Buth Ræmussen
HenrLk Slrobæk. Ole Bilr td.
Kun Larsen. Ole NreTsen.
Søren Sorensen.
Aksel Rrsblerg Hanser

Bedaktion:
Trdsshnllet [,lodettrwe

N,l

Kaslanrevet 4.
5884 Gudme
Trt.09 25 19 29

Ekspedition:
T dssknJlet

Modeliiwp Nd

Noffevæneet3,

'

'

5762 Vester Shern nge
Poslg ro nr.7 t6 10 77

Ttf 09 71 49 s0
(kun automaitsk ielefonsvarer.
der lager rmod best lt nger m.v.).
Udgiver:
Dansk l,4odelff we Forbund
v ErLkJepsenilormand)

HeslkobVæ-qe Bl 3.{60 B rLerod
Abonnement og lossatql
Arsåbonreme. t lor i9BB hoster
kr. 139 50 ic: a le se{s .Lmre

Lgssalgseksenpjae. koster kr. æ 50

og kan kobes: en række i osker
landet over s11påb adels
ekspedI on

Udgivebesierminer:

l\4odelffyve Ntt udrcrre'
begyndelsen al må-ede'.:'::-r:april,

a

iix

s

(ete-)

junt auq!st odc5€' 1:

december
Annoncemaier ale skal ! æ.e a:
hænde senesived de. c:: .-:
deadJrne.
Oplag: 4.700 eksempta.e.
Produk;tion:
a-offsel, Holstebro
Materiale lil Modefiyve Nyt:
hdlæg og adriler il Model!we N,:
sendes enlen tl den oåoælCeide
laqredaklø. (se ad'ease-he'ore.t e t".
trl btadets redaK on. Matenate trt
unionsmeddelelserne skal doq
sendes til d€n relevante un ons
sekretariat.

.......

side 33

Læs om de nye - og enkelte ældre produkter, som kan give dig større udbytte
og glæde af din flyvning.

Hvorfor flyve lavt .............
side 35
Horer du til dcm. der ser stort pii hrlden
undcr spced. goodyear og teamracc. sii læs
hc'r. hvorfor du taeer fejl.
Team Race ventiler ...........
side 36
Skal man opnå de absolutte toprcsultater,
er det nødvendigt at arbejde også med

**f

i::n;- 4i

Te:

han

j

Anid Larsen. R-cra-tei EO
8520 LysrJp
Tfi.06 22 €,3 19 (8C u. o-e.)
Lnestynnq:
Lurs Pelersen Osteroårds Aile 28.
2500 Valby
Ttf. 01 30 05 51
Fr tfyvnrng:
Per Grunnel. Btomst6rvænqei 21,
5610 Assens
Ttf. 09 71 28 68

Produktinformation

side 15

I Modelflp'e \vt nr. 2/EE har Kurt Larsen
lortalt om prorebvwinrcn al dr-n nvc
om sine eriaringer med

Test af firtakteren HP 25 VT
side 3l
Lars Pilegaard giver et detaljeret portriet af
den østrigske motor.

detaljerne.
Den dygtige tyske teamrace-flyver Frank
Kuckelhorn fortæller om betydningen af
den rigtige tanlwentil.

--,$åj

s..

tit:t".. "'"*t

Alfiedret landingsstel til

F2C-teamrace ..................
side 37
Designet af J. V. d. Kroon og videregivet af
Jcspe r Buth Rasmussen.

Et oplagt

ungdomsskoleprojekt

side 16

RC bccvnder-motorsvie\ L'rcn
',STAR< har
gennem 3 år r'æret
"rundlagct for

unden'isningen i alten- og ungdomsskolcn
I'ed RC-kiubben
"Propellen.. Ole Nielsen
fortæller her om dette projekt.

Skalainspiration
>Fokker D-XXI<< .............
side 18
Med denne jager af årg. 1936 fra Hærens
Flyvertropper peger Benny Juhlin på endnu
et emne til en skala-model.
SOPWITH PUP i stor størrelse ........... side 20
Ole Burild fortæller om, hvordan
Modelflyveklubben Falken fik sit første

jumbofly.
DAN SKALA
side 2l
Torben Back Sørensen giver råd og
vejledning m.h.t. modeller og
dokumentation tilden nye DAN SKALA
klassc. Iiqcsom han videregiver et stort antal
rdre ::er pu iirmaer og organisationcr i
udlandct. hvorfra man kan hente nødvendig
hjælp.

f

il Europamesterskaber for

fritfly-vende modeller
...... side 38
Skal man med et ord karakteriserc dctte iirs
EM-arrangement. der fandt sted i
Jugoslavien, er det ordet ,succes.. dcr
ligger nærmest, fbrtæller Per Grunnet i
denne rapport fra stævnet.
Referater fra klub- og

unionsstævner

Orientering fra RC-unionen
Med Nyt fra sportsudvalget
Nyt fra kunsflyvningsgruppcn
Nyt fra helikoptergruppen
Nyt fra svæveflyvegruppen
Nyt fra skalagruppen
Orientering fra

Cl-unionen

side 42
side 49

side 52

Orientering fra Fritflyvnings-Unionen side 52

Redaklionen slunet d.2516 1988

Oead-linelor nr.5/88 d. 25/8 1988
Nr,5/88 udkommer pilmo september 1988
FoGiden:
FTaTORPTREFF 1988.
Per Mr(kelsen. Brønderslev. klaroøt
srn PITTS, mens den lokale rndeÅaver
afsamme mod€|, Lårs Pedersen. gtver

gode råd
Foto: Lars Prlegærd.

Indeks 1987

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

......... side 27
i.ring;r r i un iultlrrænciiS
indholdsor crsict iLrr \loclcliln c \r i ars.
1987 - lige til at tage ud og anbrinsc :ammcn
På midtcrsidernc

Moreiale til Modelflyve Nyt
nlunnler 5lBB skal være os

med årgangcn.

i hænde senest den 25. august.

- Den tomotorede
>vandbomber" Canadair, som vi tidligere har omtah
på disse sider, dukkcr stadig op i nye modelvarian-

på nogct så spændende som styrbart rotorhoved,

ter-

Modelflyve Nyt har allercdc cn model under afprøvning, og kan allerede nu sige. at b)&cesættet har
samme fine kvalitet som tidligcrc. og at der nu også
medfølger hjul og tank.

BRANDSLUKNINGSFLY

Senest har dct engclske modelflyveblad RADIO
MODELLER i sit nraj nummer rist og beskrevet en
model til 2 O.S. l0 FSR og 5 senoer, idet modellen
benytter flaps undcr start og landing.
Starten sker entcn \ cd kest cller fra vand. da den
lille Canadair ikkc inr kon'truktdrens sidc er udstyret med hjul. or mcd rnodcllens brede og solide
bund. kan der landcs :ikkcrt bitdc på r'and og græs.
Tcgnin,e til modcllcn kan bcstilles enten direkte
rcd tbrlrgct Argus r England eller red forlagets
danskc forhandlcrc.

- Det svenske ALT O\1
HOBBY har at\luttet årcts konkurrence om blgning

ÆGTE LEWÆGTER

af årets radiostyrede modcl med den laveste planbelastning.

Vinderflyet kom ncd på ligc under 8 gram pr.

UNøDVENDIGE HAVARIER

- RC

lsradratdecimeter, og kunne altså for blot få måncder siden slet ikke godkcndcs som et RC fly i Danmark.
Samme blad rystcr iovrigt på hovedet af vorc
reglcr om planlrclastninl oq stillcr sporgsmål om.

rcdaktionen

har i dcn scnestc tid overværet ikke sir få totalhavarier som følgc af,flutter(, det vil sigc altrtdelleggcndc.

i modellernes rorlludcr rcd
hojc hastighcder.
Fænomenet skyldes tunge ror mcd rorcts egct
tyngdepunkt bag h:engsellinien, og løsningen er ikkc
at monterc kraftigere trækstænger, men at lettc
rorene for unødvendigt byggemateriale og aJbalancerc mcd frcmadhængende vægtklodser, sir rorcncs
tyngdepunkt kommer foran hængscllinien.
At prohlemet er gammelkendt, vidner blanclt andet diverso WW-2 jagere om, idet de otlest var
bygget med lærredsbeklædte ror, selv om resten af
flyet var metalbeklædt.
lynhurtige vibrationer

SIMPROP SPRAYMALING - Den redaktionelle
fodnotc i artiklen om Simpros malerproduktcr i
nummer 3/tllJ, som hentyder til ozonlaget, cr ikke

til misforståelscr.
Simprop anvcnder ikke frcon som drivmiddel

entydig og kan give anledninger

i

sine spraydåser og skader derfor ikke atmosfærcn,
men glem ikke af den grund at beslryttc dig mod
dampenc fra selve malingen.

TANKEVÆKKENDE - Kartoffelkur m.v. har mcdfort. at mangc modelflyvere nu ncdiætter drrcs hrlhbybudget, mcns hobbyhandlerne talcr om at hæ\c
priserne for at kompensere for manglcndc indtjening og øgede afgifter.

hrordan ri kontrollercr. at
metcrs fl1chojde

ri ikkc orerstigcr

l(X)

.

- Svcnske PEAs rotor har sendt en
ny autoryromodcl på markedet kaldet AIR DANNY AUTOGYRO

CER.
Ud over et let ændrct kropsdesign byder modellen

TANKER EFTER SKALATRÆF - Velfungerendc
skalamodeller skabcs ikkc med pensel og spartclmasse, men ved at omsajtte og forfine originalflyenes teknik trl dcn valgtc modclstorrclsc.

Alt for mange overscr, al for eksempel biplancr
var mcget lcttc og at dercs langsommc, men yderst
manøvredygtige flyvnin_q ikkc kan qenskabes med cn
tung model, ligesom dcn rctte fnuglette landing og
duvende kprsel pir jordcn kun kan genskabes mcd ct
korrekt opbygget og gummiatTjedret understel.

Det er tankevækkcndc, at de små populære biplaner fra Flair i den hensccndc må hetragtes som rcnc
fartbomber både grundct dcres r,æ-gt oq konstruktorens valq af profil. som nok {or modellcrnc lcttc at
tllle. men ogri ltcrr*cr dcm dcn orieinalc bipJans1

som skulle forbedre krængrorscffcktcn i specielt det
lave hastighedsområde.

STORE SKALAMODELLER - Det cngelske tidsskrift Wingspan arrangerer igen i år opvisninger på
dc sydengelske flyvepladser mcd dcrcs rødmalede
Fokkcr tredækker, og som noget nyt er Fokkeren nu
i ovig strid med en evigt angribendo SE5a.
Ingen af flyene er dog :egte veteraner fra WWI,
idct der er tale om nybyggede såkaldte replica maskiner, men det bliver synet ikke mindre imponerendc af.
Fokkercn synes udførl minutiøst korrekt. mens
dcr på SE5a'cren er foretaget mindrc ændringer,
hvor de mest svnlige er en "uskala" haleslæber og

forst(trrede krængror på det ncdcrstc plan samt
mangelen af samme på det øvcrstc.

KONVERTERING AF MODELFIIF

En planbelastning pii max 25 gram pr. kvdm på cn

Netop i år har
små

rnodclfly er blevet giort storrc. mcn ingcn har fortalt
onr rcllrkkede projcktcr. h\or \lorc nrodeller er
blcr ct glrrrt :ma.
\1n:kc s\ldes det. ar hjenrmckonstruktorerne
rcd krympning glemmer at tlernc dc storc modcllers
oftc helt unodvendige fbrstærkningcr og at erstatte
for og krydsfiner med balsa. mcd det rcsultat, at de
nyskabte minifly bliver håblrtst for tungc.

WW

I

model på omkring 150 cm spændvidde og
anvcndelse af ældre tiders fritflyvcr profiler kan give
både stabil og særdeles manovredygtig flyvning ved
barc 20 km/t, når man først har licrt kunsten at styrc
mcd sideroret og holde balanccn mccl de klapper, vi
i dag kalder krængeror.

Små WW2 jagere lander som oftcsl som et forsinat
såvel original som model har cn mcgct stor planbeIastning, som kræver f1aps. Den ckstra servo var nok

kct lyn, fordi modelkonstruktørcn har overset,

tidligere både et plads-, vægt- og økonomispørgsmirl. men som forholdene cr nu. cr flapsene ikke
Iængere det rette sted at sparc.

En len'ægtsbyget

nde.

-

vi hørt om mange vellykkedc projckter. hvor

SESa

totalvegt på 2,l kgmed

på

150 cm

i spændvidde

startbattei.

og en

Foto:

LPI

Det ligner dentrerømte skrue uden ende, men vel
og mærke i nedadgående retning for beggc parter.
Bare det nu ikke bliver til et spiraldyk.

FOTOKONKURRENCE f988 - Har du huskct vores
fotokonkurrence, som vi annoncerede i Modelfllve
Nyt nummer V88, for nu nærmcr vi os hastigt deadline.
Skal du være med, er sidste chance fortsat, at dine
dias/lysbillcder er afleveret senest den 1. septcmber
1988

ril:

,$i

,s.ti.

-$.-'

,i:'$s

RC redaktør Lars Pilegaard
Teglmarken 65, 8800 Viborg
Is.i:

FORSIKRET I UDLANDET - Om få dagc går turen
igcn til dct store modelflyvest€evne i Tarp for specielt mangc jyske modelflyuere: men selv om vi nok
spøgcfuldt kalder Tarp for Danmarks st(rrstc træf,
dækker unioncns ansvarsforsikring kun for dinc skader, hvis du før stævnet har tegnet en lillægsforsikring.
Det haster, hvis du skal nå det nu, eller tagcr du
hellere chancen for personlig økonomisk ruin.
10

!-N\

ss. "

,

j

FLWEPLADSSTØJ - Miljøstyrelscn har udsirct cn
vejledning til kommunernc om reslcr for \toi ()mkring flyvepladscr og modelflylepladser.
Vejledningen giver ingen faste stojreglcr tirr ntrdelflyvepladscr, men lægger op til en indir idu;i r urdering og sagsbehandling fra sag ril sae i tlr io::rrri:ge kommuncr, så hvad der kan tilladc. \ cd rr rlui.
kan værc strengt forbudt vcd en andrn.
Vcjlcdningen kan bcstilles r cd i.,',,th:,:ilurc o_g
kan give et godt fingerpec om. hrtrrJrn i.r \\);rmunale myndighed kan behandle ir.t !\rr:irJi \iojkiasc
eller ansøgning om godkcnLtcl.; ri Jn :t\ modclfl\veplads.

TILTÅDELSE TIL IJELLERLP RC KLLB _
Ierup RC Kub har

plads på vilkår.

iiet zrr:iriiijrJrl:c lil

a: all; ::o:ortl] enrcn

efterdæmpere cller

KJeI-

dcres fl)N/e-

anvender

lrddanp;re af t)crkammer ty-

pen.

Det bctlder. rr qielcnde pilorer. ht'is modeller
ikke op!lder zoneriliad:lsens kra\'. fcJrst får starttilladelse. når man har erhr en et :ig cn Faaborg-dæmper fra klubbcns lascr.

Hangar til modelfly

TARP 1988
stormodeller
,'lnternationaler Modell-Grossflugtag bei
Tarp" afholdes i år søndag den 14. august på
modelflyvepladsen ved Jerrishoe i Vesttyskland, lige syd for den danske grænse.
Alle modelflyvere er meget velkomne til at
komme som deltagere eller som tilskuere.
Selve opvisningen flyves søndag eftermiddag
mellem kl. 14 og 18. Om formiddagen er der
mulighed for træning fra kl. 10 til 12, og for
dem, som kommer rigtig tidligt - nemlig lørdag - er der hyggeaften med musik og dans
lørdag aften.
Det er muligt at campere nær flyvepladsen og klubben sender gerne landkort, så man kan
finde vej. Kontaktmand er:
M. Hornecker,
Thomas-Thomsen Str. 11,
2399 Tarp/Vesttyskland.
TeL.046381457.

STøJ I O,\I.F. - \ledlemmerne i Odense Modelflyveklub har praktisk ralt fåcr kniren på struben og cr
blevet truet mcd ojeblikkclie bortvisning fra deres

flyreplads. hris ikke motorstojen straks mindskcs
betl'dcligt.
Med omgaende r,irkning er der derfor indført
flyveforbud mandag, tirsdag. rorsdag og fredag. På
flyvedagcnc skal en times middagspause respekteres. og dcr må maksimalt flyves med fire mocieller ad

Den rene idyl
fly skulle man tro, at alle markedets byggesæt
og byggetegninger er vellykkede ud over alle
grænser.

Det er de ikke, og det kan man næsten hver

Sidst, men ikke mindst skal alle motorer vzere
udstyret med cfterdæmpcre, og i klubregi frcmstilles
nu cn st(lrrc serie Faaborg-dæmpere til mcdlcmmcrne. ligcsom ideer til stojdicmpendc fonrnstaltningcr cftcrlrscs.

At man tas.r problcmet alrorlist. ridncr cn

nr

c\:klu-

dag blive vidne

til på vore modelflyvepladser,

hvorfor ikke fortælle, hvad der gik galt, og
hvad I glorde efterfolgende.
Kommer fejlene ikke frem. kan jo hverken

så

fabrikanter. forhandlere eller andre modelt11.

vere få renet uheldise konstruktioner eller
d

årli-ee br

e_ee

Under ddn overskrift skrev dagbladet Vestkysten den 25. maj:

De er ivrige piloter - med begge ben solidt
plantet på jorden, også når de flyver - folkene, der gerne vil bygge på Filskov flyveplads.

Teknisk udvalg i Grindsted kommune har
besluttet over for Ribe amtsråd at anbefale. at
der siges ja til en ansøgning fra Per Christensen, Give, om byggeri af et redskabsrum med
toilet på Filskov Kros flyveplads.
Per Christensen har søgt for modelflyvefolkene, der ofte bruger flyvepladsen som et
fortræffeligt sted for deres radiostyrede modelflys boltren sig i luften.

Ny hobbyforhandler
I Holte nord for København - nærmere betegnet på Øverødvej 11 - har en ny model-

At dømme efter de indkomne artikler om nye

gangen.

vedtægt om. idet or crtrædere ai strriscncrnc
dercs.

Nyt redskabsrum i Filskov.

Det traditionelle stævne for

anlisn i nse r.

hobbyforretning set dagens lys. En eksisterende sports- og legetøjsforretning har fået ny
ejer, der har indrettet en afdeling med fly, båd

ogbil.
Indehaveren Erik Schou har i mange år selv
været hobbybruger og har, som beboer i området, følt behovet for en sådan forretning.
Overtagelsen skete den 15. marts, og oms:etningen siden har bekræftet, at et sådant
behov var til stede.
Holte Modelhobby har efterhånden opbygget et rimeligt udvalg i byggesæt og motorer,
ligesom lageret af tilbehør og reservedele er
under opbygning.

- går deres sejrsgang orcr
hele Iandct og ses ovcralt i utroligt mange varianter.
Ve d TOPTREFF i Viborg R.C. Kub havdc et par

Flpjte-N{arie. som vi ristc i Modclflyve Nyt nr. 2r8tl.
var kobberrørene blankpudsede og bidrog smukt til
kæmpemodellens veteranudseende.

ForsØg med syntetiske olier

opfindsommc Tartan-ejere med et Y-rutr anbragt 2
Faaborg-dæmpcre side om side som cneste dæmpere på motorerne, og lyden var særdeles behagelig.
Rorforbindelsen mellem motor og dæmpcrc var
lavet af slagloddet færdigbukkede kobberrorsfittings, som kan købes hos divcrsc metalhrndlere.
På "opfinderens.. egen maskinc. den lirrstorredc

Set fra redaktionens og flyvepladsnaboernes side
må Svend Christensen i Faaborg Modelflyveklub
afgjort være kandidat til årets initiativpokal.

På redaktionen har vi i sommerens løb adskillige gange hørt, at der rundt omkring er blevet

FAABORG-DÆ\IPER\E

Faabory dæmpere monteret side om side under en

kunstflyternted22ccmnøtor.

Foto:

LPI

fors6gt anvendt syntetiske olier, ikke altid
med lige godt resultat.
Vi vil gerne bringe historier om både vellykkede forsøg og forsøg, der ikke lykkedes, og
måske endda specielt det sidste, så andre eksperimcntercnde modelflyvere kan undgå dyre
lærepeneel men dct kræver, at klubberne sender os et postkort med de fornødne oplysnin_qer.

Blanding af epoxy

\

Ved blanding af eporylim i specielt små portioner som f.eks. 2-3 gram kan man med fordel anvende en elektronisk brewægt, idet
blanding efter øjemål sjældent bliver nøjagtigt nok til at sikre den ønskede limkvatitet.

Lutter tilfredshed
Fra Modelflyveklubben FALKEN forlyder
det, at der er masser af aktivitet, stor medlemstilgang, perfekte pladsforhold og sidst
men ikke mindst: ingen klager fra naboerne.
Men klubbens erklærede politik er også stor
opmærksomhed omkring støjproblemer, og
det betaler sig.
1t

TAXI.IIME,D FIDUSE,R
I Modelflyve

Nyt nr. 2lggbragte vi en omtale af indholdet

i et Graupner TAXI_II

byggesæt, og Lars Pilegaard fortæller nu, hvordan det gik med byggearbejdet og
flyvningen, da byggesættet blev overdraget en begynder under behørig vejledning. -

Af Lars Pilegaard
Som et led

i

aftalen med Graupner skulle

byggesættet bringes fra kassen og i luften af
en begynder, og som prgvebyg;eer vagltes Jean
Pilegaard, der efter i en årrække at have puslet med radiostyrede både og biler nu havde
fået lyst til også at flyve.
Som håndværker var han således helt uden
forudgående erfaring, og kun 3 måneders

tyskundervisning gjorde det ikke muligt for
ham at læse byggevejledningen og tegningernes hjælpetekster.
I modsætning til de fleste begyndere valgte
Jean at få konsulentbistand før og under byggearbejdet, og jeg kom således ind i projektet
som rådgivende ,klub. vel vidende, atjo bedre modellen blev bygget, jo hurtigere ville
knægten lære at flyve og få ekstra blod på
tanden og dermed blive et mangeårigt medlem i klubben. Altså en konsulentopgave, der
i lige så hØj grad ville give bonus for klubben
som for den kommende flyejer.
Byggeriet blev indledt med et regulært byggemøde, hvor tegninger, materialer og byggeteknik blev gennemgået, og ud fra kendskab
til andres modeller af samme type samt >skalaønsker. fra Jean blev flere småting, som det
vil fremgå i det følgende, ændret, ligesom vi
aftalte faste terminer for inspektion, da det jo
altså ikke var meningen, at jeg skulle se på
under hele arbejdet.
I første omgang skulle modellen gøres træfærdig, med inspektion inden vingehalvdelene blev limet sammen, samt inden finne og
haleplan blev limet på kroppen, og endvidere
blev aftalt, at jeg skulle virke som læremester
ved beklædning og dekorering.

Vingen
De to vingehalvdele blev bygget som foreskrevet med støtteliste til indbygning af Wash-out,
men alligevel betØd den manglende byggerutine, at det gik galt med den opbyggede bagkant, og som det.oftest ses på flyvepladsen,
var det færdige resultat ikke tilfredsstillende,
da de 2 vingehalvdele endte op med forskellig

vridning.
Det var om ikke katastrofalt så dog nok til,
at modellen aldrig ville komme til at styre
præcist og ville få behov for så kraftigt et
siderorstrim under flyvningen, at modellen
uvægerligt ville køre skævt under starten med
deraf følgende kragehop under take-off, idet
det ville være nødvendigt at korrigere den ene
vej med sideroret for at køre lige på banen og
så straks til den modsatte side, når hjulene
slap.

Problemet blev løst hårdt og brutalt ved at
erstatte den opbyggede bagkant med en mas12
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siv bagkantliste med indsavede hak

til ribber-

nes fiksering og derefter pålimning af nye
strips på ribberne, og på mindre end en time
havde begge vinger nu præcis samme Washout.
Samling af vingerne blev

i modsætning til
det foreskrevne foretaget med 24 timers
epoxy og væv. Ikke fordi den originale konstruktion ikke er stærk nok, men fordi erfaringer har vist, at der meget nemt trænger olie og
fugt ind under beklædningen netop her, og på

kort tid mørner træet med det resultat,
vingen brækker sammen under

at
skarpe ma-

nøvrer.
Som væv blev benlttet en -5 cm bred 70
grams epoxydug, og arbejdsteknikken og resultatet var som beskrevet i artiklen om Kongekobraen i nr. 3/88.

Vingens montering på kroppen blev også
ændret. I den originale konstruktion anvendes tværgående pinde og gummibånd for dels
at gøre byggeriet mere simpelt og dels at sikre,
at vingen springer af uden for mange skader
ved styrt eller uheld under start og landing.

Jean syntes imidlertid, at gummibåndene
ødelagde modellens udseende, og da de efter
min mening gør mere skade end gavn, var vi
rgrende enige om at ændre konstruktionen
også her. Ifølge mine iagttagelser bliver gummibåndsmonterede vinger nemlig ofte lagt
skævt på kroppen til skade for flyveegenskaberne, og skal vingen sidde fast under de
første ofte meget voldsomme flyveture, skal
der så mange elastikker på, at beklædningen
som oftest rives itu, og den tilsigtede
"slå-af"
sikkerhed går fløjten.

Til

erstatning

for gummibåndene blev i

stedet anbragt en dyvel under vingens forkant
og en nylonbolt med tilhørende beslag gennem bagkanten. Graupner forhandler selv de

nødvendige materialer, og ifølge deres egne
anvisninger er en 4 mm nylonbolt det korrekte valg til denne modelst6rrelse, hvilket vi har
fået bekræftet på andre lignende modeller.
Tykkere bolte kan selvfølgelig også bruges,
men giver ikke den tilsigtede >slå-af< sikkerhed, da boltene er stærkere end vingen.

Kroppen
Her besluttede vi fra starten at foretage

en

ændring af understellet og trældorbindelserne mellem servoer og ror.
I den .oprindelige konstruktion er understellet nemlig limet fast op i kroppen, og det
betyder at et givet valg af understelstype ikke
umiddelbart kan fortrydes, samt at en dårlig
landing kan medføre brud inde i kroppen og
afbryde den dags flyvning utilsigtet.
Hovedstellets konstruktion blev derfor ændret til et
understel ved blot at give
"knap-på"
det medfølgende færdigbukkede stel et ekstra
buk og så klemme understellet på plads mellem 4 skruer på undersiden af kroppen.
Herved sikres, at understellet nu virker som
et >slå-af" understel, og ved anbringelsen af

yderligere 2 skruer er det nu også muligt at
vende hovedstellet, så man på et Øjeblik kan
skifte fra næsehjulsstel til halehjulsstel.
Hele operationen ved skift af understelstype kræver kun anvendelse af værktøj til fastgørelse af næsehjulsbenet, og kan altså ske fra
det ene øjeblik til det andet.
For ikke at få kropsbunden gnavet i stykker
af det fastklemte hovedstel lavede vi. som det
ses af billederne, et aluminiumsbeslag, som
satidig tjener til fastholdelse af pyntestræber-

ne, og skulle Graupner finde på at lave et
lignende beslag til fremtidige byggeszet, kan
det ikke øge udgifterne med mange ører. Øn-

drejningerne kunne komme i vejret, lød det
fra omgivelserne, men afgjort nej - vi ønskede
ikke en hylende og lynhurtigt nedslidt motor,
men justerede i stedet droslen på dieselman6r
som beskrevet i testen af den store P.A.W.
motor i nummer V88, og motoren arbejder nu
smidigt og kontant over hele gasområdet med
en særdeles behagelig lyd.

Overfladebehandling og pynt
Modellen blev beklædt med indfarvet rød

Beslaget, der både gør det muligt at skifie undentekype ogfa*holde vingens pyntestæbere.

Foto:

LPI

sker du ikke at bakse med et aluminiumsbeslag, kan den nødvendige forstærkning også
opnås ved at fastlime en spændskive med
epoxyved hver skrue.

Forbindelsen mellem ror og servoer blev
I den originale kon-

som nævnt også ændret.

struktion anvendes massive trækstænger af
balsa, men erfaringerne fra flrvepladsen har
tilstrækkeligt tit vist, at der ofte opstår \.ibrationer i specielt højderorss)'stemet med det
resultat, at de medfolgende plasticlink slides
under flyvningen. og servoerne udsættes for
overlast, hvilket iøvri_et også sker under styrt,
hvor trækstængernes fulde vægt hamres frem
mod servohornet, ofte med brud på servoens
gear til følge.
løsningen var derfor ikke at udskifte pla-

af uden skader.

Speciek i luften bidrager stæbere og det beklædte underctel til at få modellen til at se igtig
Foto: LPI

ud.

sticlinkene med stålliak, men at udskifte
trækstængerne med kabler, som Graupner

Motoren blev først monteret i prpvebænk
og tilkørt med den foreskrevne brændstof-

også selv har på lager. Eventuelle vibrationer

blanding med 2 57o vegetabilsk olie.
Under hele den første liter brændstof blev
motoren kørt maksimalt fed, og derefter gen-

fra motor og højderor sætter ikke kablet i
svingninger, og servoerne er reddet i forbindelse med styrt, ligesom der endnu ikke har
vist sig slid på linkene, hvor vi tidligere har set
plastlink slidt hårq'nde på Taxi modeller.

Solartex, og vinduer og motorcowlets plastdele blev malet med Simprops polyuretan maling på dåse. Diverse dekorationer bortset fra
byggesættets transfers blev skåret i selvklæbende mathvid plast fra farvehandleren, mens
de sorte streger omkring vinduer, døre, dekorationer m.v. blev tegnet med en tyk spritpen
af mærket Penol. Som afslutning blev alt
brændstofsikret med klar/biank polyuretan
pålagt med pensel, og efter mere end 4 måneders flyvning er der endnu ingen tegn på nedbrydning.
Vingestræberne og beklædning af understelsben er lavet af røde plastklemrygge til
samling af papir og indkøbt til formålet i den
nærmeste papirhandel for under en tier.
Vingestræberne er ved kroppen skubbet
ned over tungerne på aluminiumsbeslaget,
mens fastgØrelsen ved vingen sker med burrebånd, som kan købes i stofforretninger. Fastlimningen af burrebåndet er både på vingerne
og stræbeme foretaget med Greven B cyano.
Stræberne sidder under flyvningen fast under enhver manøvre, men rammer de under
en udelanding en forhindring, slynges de blot
På understellet er der, inden hjulene blev
monteret, trukket stumper af silicone brændstofslange på selve benene, hvorom klemryggene klemmer sig fast, og vendes understellet,
kan klemryggene drejes en halv omgang, så
den stumpe ende fortsat vender fremad.
Hele arrangementet har som nævnt været
rørende billii't, men det er efter vor opfattelse
guld værd for modellens realistiske udseende
specielt i luften.

Flyvning

nem de næste 2liter langsomt magret ud.
Med en Top-Flite 9 x 16 nylon propel ydede
motoren nu 10.500 omdrejninger, hvorefter

Da modellen stod flyveklar monteret med et

den blev monteret i modellen med det originale O.S. mute-sæt på udstødningen til ekstra
dæmpning af udstødningslyden.

angivet af Graupner, og da den grundet almindelig utålmodighed første gang kom i luften i noget nær kuling, klarede den jomfru-

var den svagt bananformet. hvorfor ,konsulenten< rettede finnen ind til at fluste med

Noget omdrejningstab kunne ikke registreres, men derimod havde motoren svært
ved at suge brændstof op fra tanken, når
omdrejningerne blev sænket, med det resultat, at motoren dels gik i stå, inden tanken var
tom, og dels larmede forfærdeligt, fordi den
magre brændstolblanding tændte for tidligt

flyvningen med glans.
Efterf6lgende flyvninger viste, at modellen
fløj støt og stabilt ved halv gas i et for begyndere behageligt luntetempo, hvor der er tid til
både at tale med instruktøren og at tænke sig

flyveretningen og ikke med kroppen.

og gav tændingsbankbn.

Originalkonstruktionens store hul gennem
brandskottet blev iøvrigt lukket, så kun tankrørene stikker ud i motorrummet, hvorved

i

indtrængende brændstof kroppen er begrænset til et minimum.
Ved selve bygningen af kroppen overså Jean de i den første artikel nævnte skæve kropssider, og da kroppen var færdig til inspektion,

Venturivirkningen

Motor
Ud fra ønske om størst mulig vægtbesparelse
valgte vi ikke at overmotorisere modellen og
indkøbte som foreslået fra Graupner en O.S.
25 FP motor.

i

droslen var altså for

ringe. oe det var egentlig ikke overraskende,
da droslens maksimalåbning ifølge brugsanvisningen skulle passe til 16.000 omdrejninger.
og ikke som nu med den valgte propel godt
10.000.

Mindre propel, for ekempel 8x4, så om-

skrabsammen af gamle, tunge servoer, vejede
den præcist 1.700 gram uden næsehjul som

om.

Rorvirkningen er ved halv gas moderat,
men sænkes farten til tomgang bliver siderorsvirkningen ringe, og faktisk er sideroret
forlængst holdt op med at virke, når modellen
staller.
Det betyder i praksis, at modellen specielt i
urolig luft skal flyves hurtigere ned til landing
end nødvendigt af hensyn til vægtlbærekraft

på vores mddel, og det er lidt ærgerligt, da
l3

specielt de første landinger ikke kan gå langsomt nok for begynderne.

Fra halv gas og opefter er modellen til
gengæld særdeles styrevillig af en siderorsmaskine at være, om end den selvfølgelig dingler
i blæsten grundet vingens store V-form som

andre siderorsmodeller.
På manpvreprogrammet er ud over diverse

varianter af stall-turn og rul, også spin, rygflyvning og loop, så længe du gider give hOjderor.
Start med halehjulsudgaven drillede en del
i begyndelsen, fordi sideroret netop tager
voldsom fat, når hastigheden når over et vist
punkt, og løsningen for os var derfor at starte
på halv gas, hvor propellen ikke trækker modellen til venstre, og så først give fuld gas, når
hjulene slipper jorden.

Nye horisonter også for andre
Efter nogle gange at have slået koldbøtter hen
ad banen under start kunne jeg konstatere. at

6t var at sige til sig selv, at sideroret skulle
betjenes med senderens højre styrepind. Noget andet var at få gamle reflekser ændret, og
skulle Jean til sin tid få samme problemer, når
han skulle den anden vej over til kraengerorsmaskiner, kunne der nok komme skår i både
flyveglzede og model.
Selv har jeg i sin tid lært at flyve med en
krængerorsmaskine med haleslæber (og derved undgået mange huller i bunden af forkroppen), så hvorfor ikke også ham, og med
krængeror ville modellen nok blive langt mere alsidig og i længere tid tilfredsstille hans
voksende trang til udfordringer i luften.

Altså blev Taxi'en monteret med de mest
simple krængeror, som tænkes kan, nemlig 3
cm brede stripror i hele vingens længde lavet
af massiv meget hård 3 mm balsa og hængslet
med cyanolimede fl ade plasthængsler.
Mod sædvane blev krzengerorssewoen ikke
monteret i vingen, men nede i kroppen som i
gamle dage før forlængerledningen blev opDen simple, men effektive knengrorsinstallation.
Foto:
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Jean Pilegaard nted sin kzLengrorslose T.LYI

fundet,

Il

Foto:

trækstænserne af 2 mm gevindjern
til et par
horn inderst på krængerorene.
På den måde skal man ganske vist åbne/
lukke 2 link, når vingen tages af eller sættes
på, men til gengzeld slap vi for at sønderskære
midten af vingen og bruge en lille >hund< til
indkøb af forlængerledningen.
Hele arbejdet varede knap en time med
bek-lædning af ror og lakering, og dagen efter
var vi klar til prøveflyvning.
Grundet vingens wash-out, som jo ikke
kunne vrides med over i de flade krængeror,
indledtes flyvningen med at justere krængerorenes nulpunkt frem og tilbage, indtil modellen igen fløj vandret med neutralt højderor.
Flltning af tyngdepunktet kærede vi os derimod ikke om.
o_9

blev ført ud gennem sideruderne

LPI

ikke beskrives. men prøv en vingeglidning for
fuld gas i stærk medvind. Krængeror helt over
til højre - sideror til venstre, indtil venstre
vinge ligger vandret - mere og mere højderor.
Nu sigter modellen med næsen mod samme
punkt under forbiflyvning som en jager, der
udfører korrigeret skydning, indtil vinden fanger sideroret og som en vejrhane tvinger halen rundt og vups - modellen er på vej op mod
vinden. Den spgg laver man ellers kun med en
autogyro eller et letvægtsbygget biplan.
At der virkelig er tale om rappe manøvrer,
vidner talrige luftkampe mod husets Kobra-E

om. Godt nok kan Taxi'en ikke f6lge med i
fart, men den kan altid snurre omkring med
en venderadius på kun et par meter og enten

glide ind under angriberen på modsat kurs
eller forsvinde i en lodret dykning fra kun et
par meters højde og suse i sikkerhed i græshøjde.

Krængerorsflyvning
Det var som at få en helt ny model. Ikke alene
kunne modellen nu svzeve endnu langsommere grundet for6gelsen af planarealet med ca. 4
kvdm, men kængerorene styrede også præcist i stall-fartsområdet, mens sideroret forbavsende nok havde mere magt end krængerorene ved fuld gas.
Det betød, at manøvreprogrammet nu kunne udvides til både vingeglidninger og langsomme og hurtige rul, men ikke til højkant-

flyvning, for straks, når der støttes kraftigt
med sideroret. fortsætter rulningen ubonhørligt.

Kunstflyvning. som konkurrencepiloterne
kender det. kan ikke praktiseres - dertil er Vformen for stor - men til gengæld kan der
laves de mest utrolige
"krøller", som, da de
kan gentages på kommando, ikke bare kan
betegnes som tilfældige flik-flak.
Vinde et DM i kunstflyvning med Taxi'en
gør man altså ikke, men man lærer at arbejde
koordineret med styrepindene, vurdere, hvordan modellen vender i luften, og lave frække

manøvrer uden hjertebanken og rystende
knæ.

De mange forskellige manøvrer kan

slet

Taxi'en er med krængeror således ikke alene blevet en bedre skolemaskine. Den er også
blevet underholdende for både pilot og tilsku-

ere, og Jeans største problem er nu, at vi
andre benytter enhver undskyldning for at
>afprøve< hans model.

Fremtiden
Hvad du eller Graupner vil stille op med disse
tips. kan vi selvfølgelig ikke bestemme, og
måske foretrækker I at have modellen helt
uden ændringer og undlade at eksperimentere, men hos os kommer modellen ikke i mølpose foreløbig. Vi venter tværtimod utålmodigt på at få endnu en servo disponibel, så vi
kan montere den ved siden af krængerorsservoen og bruge elektronikken til at flyve med
kombinerede krængeror og flaps, ligesom forsøg med slæb af små svævemodeller har været
nævnt fra tid til anden.

P.S. Hvis du som vordende RC pilot ikke
forstod foranstående, har du så meget desto
større grund til at skaffe dig vejledende hjælp
i nærmeste klub, inden du bygger din førSte
model.

X Cell 60

iiittin

Af Kurt Larsen
I Modelflyve Nyt nr. 2 skrev jeg, at jeg ville
vende tilbage med en mere udførlig rapport
om, hvordan X Cellen flyver, så her er jeg igen
med sidste n1t.

I

skrivende stund har jee flojet ca. 25

I

brændstof igennem X Cellen. os da det er en
let helikopter, og den skal kores med moderate omdr. (ca. 1600 på hovedroren). bliver det
til ca. 20 timers flyvning. Det mener jeg skulle
være nok til at bedømme. om den kan holde
til at arbejde hårdt, som jeg spåede i min
sidste artikel. Det kan den. Jeg har efterset
helien flere gange undervejs. og jeg har iktie
kunnet se slitage nogen steder. Jeg har endda

måttet udskifte halerotorakslen. iklie

på
grund af slid, men fordi der kom en ny aksel
med besked fra USA om, at der kunne være
fejl i den gamle t1pe. Haletandhjulene så da
heller ikke ud til at være slidt det mindste.
Der er iøvrigt kommet et par små ændrin-

ger, som er blevet tilsendt ejere af X Cell
helikoptere kvit og frit, hvis man da har husket at sende garantibeviset retur til >Batronic". fe1 drejer sig om følgende:
Halerotorakslen udskiftes. Stræberen til
halebommen skal limes med epory i stedet for

cyano og sikres rned

to små selvskærende

skruer.
I blæserhjulet skal der udskiftes to skruer
med andre, som er større.
Det må siges at være fin sen'ice både fra
fabrikanten og fra Per Strandhauge.
'Barronic". Disse ændringer er seh{ølgelig udført i
fremtidige byggesæt, ligesom der skulle være
en længere halefinne og en kabine i et mere
slagfast materiale.
Der er dog ikke nogen forklaring på, hvorfor tandhjulet på koblingen arbejder sig løs;
men jeg har fundet en løsning på problemet,
som også er velkendt fra bl.a. Champion helikopteren.
Tandhjulet afmonteres fra koblingsblokken

og renses _erundigt med acetone og monteres
isen med epory.lim i hullet og på tænderne, og
derefter spændes de tre pinolskruer samtidig
med. at man centrerer kiokken igen. Spænd
iklie for hårdt, idet tandhjulet er meget tyndt
på dette sted og i givet fald vil revne.
Der er også ændret på rotorbladene, idet
der er fræset en rille i forkanten til ilimning af
en blytråd for at flytte tyngdepunktet længere
frem mod forkanten af bladet (større stabilitet). Samtidig er rodforstærkningerne ændret

fra at være påstøbt plastmateriale til

nogle

store (og efter min mening ikke særlig kønne)
plasticmuffer, som er skruet og limet på rotorbladet. Det oplyses, at de er trækprøvet til ca.
1800 kg. Dette har måske været nødvendigt,
idet de nye blade vejer over 200 g pr. stk - lige
lovlig meget efter min mening. men det _qiver
en fantastisk stabilitet i hover.
Der er en ting i bvggevejlednineen. som jeg
svnes er forkert. Der står. at kuglelinkene skal
vende på en bestemt måde. men det kan ikke
lade sig gøre i prakis. da man kan komme ud
for at skulle dreje linken en halv omgang for
at få rotorbladene til at spore. Der er nogle få
tuningsdele på vej fra USA, som kan købes
som extraudstyr, ikke fordi de er nødvendige,
men der erjo altid nogen, der ikke kan få nok.
Det drejer sig bl.a. om et trykleje til hovedrotorakslen, et haledrev i kulfiberrør for at
undgå fjedring i halerotoren og kuglelejer til
svingarmen.

Der er også fremstillet et hovedtandhjul
med halemedløb i autorotationen som protot]''pe. o-s det kommer muligvis også som extraudsty'r senere.

Til nuværende og kommende X Cell ejere
er her et par tips og advarsler: Det kan være
nødvendigt,

at

smøre friløbslejet en gang

imellem med lidt olie, fordi de to bronzeringe,
der styrer friløbet, har det med at løbe tør, så
rotorakslen gerne vil slæbe tandhjulet med
rundt under autorotationen.
Hvis man er begmder eller gerne vil have et
mere roligt rotorhoved, kan man med fordel
vende de to Bell-Hiller mixere, der sidder på
bladholderne, så den lange kuglebolt kommer
til at sidde i forbindelse med swashpladen.
I de første 5-6 flyvninger synes jeg, at hovedtandhjulet larmede temmelig meget, nok
fordi tænderne ikke var helt korrekt udført og
bare skulle slides til. Det fortog sig da også
efterhånden, og det løber bare helt perfekt og
støjsvagt nu. Tandhjulet kan med fordel smøres med lidt vaseline eller endnu bedre teflonfedt; det giver en endnu bedre og mere lydsvag gang.

Og her kommer så advarslen: Et par af
mine X Cell venner havde monteret en OS
longstroke Helimotor i deres heli, men det var
ikke nogen succes. På grund af rystelser fra
motoren var der skum i tanken, en sideplade
var revnet, lejerne til starterakslen blev slidt i
stykker, samt hvad man kan forestille sig, at
det kan gøre ved radioudstyr og servoer.

Fin stabilitet i hover.

Det forlyder fra Walt Schoonard i USA, at
denne motor ikke er velegnet til helikopterbrug. og det er endda blevet bekræftet fra OS
fabrikken i Japan.
Iøvrigt synes jeg, at X Cellen flyver fantastisk godt. Den er meget kvik på styringen, og

den gør, hvad den bliver bedt om, aldeles
omgående. Den kan lave alle de kunstflyvningsman6vrer, som jeg kan finde ud af, såsom loop-roll-split, S-immelman-stallturn, og
autorotation er bare blevet en leg. Fordi den
er så let og med tunge rotorblade, kan man
sætte den fjerlet med motoren slukket. Samtidig er den meget stabil i hover, især efter at

jeg har prøvet de nye rotorblade med bly i
forkanten.
Desværre er den lidt lille og svær at se i
luften, men Per Strandhauge oplyser, at der
er en ny krop på vej. Quick Silver hedder den,
og den skulle være meget let (ca. 200 g) og
skulle kunne monteres uden om hele helien
på et par timer.
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Ole Nielsen

Foto: Søren Sørensen
Gennem de sidste 3 år har man i RCklubben >Propellen< brugt >STAR<
i undervisningen i aften- og ungdomsskolen, og Ole Nielsen peger
på denne model som et oplagt emne
til efterårets og vinterens byggeaftener rundt i landet.

Billedserien herunder giver et indtryk af arbejdet i ungdomsskolen med fremstilling af
"STAR" motorsvævere.
ArtiHens forfauer OIe Nielsen ses til hpjre på billedet
øverst til venstre.
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De gode resultater, som vi har opnået i
"Propellen", skyldes bl.a., at >STAR<-modellens
opbygning er forholdsvis enkel, og det giver
en byggetid på ca. 60 timer, hvilket passer fint
til undervisningsbrug. Materialerne er forholdsvis få og billige - mellem 250,- og 300,kr. incl. film til beklædning.
Til flyvningen skal der bruges 3 kanaler:

sideror, højderor og motorgas. Som motor

har vi benlttet en OS MAX 10 fsr, en motor,
som giver rigelig med trækkraft, selv i blæsevejr.
Modellen er også velegnet som skræntsvæver; man skal blot afmontere propellen
p.gr.a. vindmodstanden.
Flyvningen starter med et kast. Eftersom
modellen ingen hjul har, er det nødvendigt, at
den håndkastes. Dette kan en trænet pilot

Fra indledende byggefase til endelig aJpro"tth-e af ntolor og ror inden den spændende fonte -lh'' nirt-2.

nemt selv gøre, mens den mindre trænede
pilot for en sikkerheds sl;rld hellere må få en
kammerat til at kaste. Modellen har et vingefang på 180 cm, og denne storrelse ggr. at den
er nem at se i luften. hvad der sammen med
dens selvoprettende egenskaber gor, at den er
meget velegnet som beglnderfly.
Vi bruger en 120 ml tank. som siver en

flyvetid på ca. 30 minutter med motoren i
gang; men med motoren slukket (løbet tør)
kan modellen svæve som en "rigtig svæver(,
og vi har enkelte gange haft den i termik,
hvilket kan forøge flyvetiden væsentligt.
Landingen foregår også ganske udramatisk

klare flyet selv, fra første gang de flyver (men
vi har selvfølgelig et vågent øje med dem)'

som følge af, at modellen kan lande på underlag uden at blive beskadiget.
På aftenskolen og i klubben er der nu blevet
bygget 14 fly af denne slags. Instruktørerne i

klubben er meget glade for flyet, og en af
grundene er, at vores >elever< næsten kan

Drømmemodellen

Modellen, som tilhører den ene af vore RC
redaktØrer, er foreløbig forsynet med fire servoer, mens en HP 25 firtakter sørger for rigelig fremdrift med den rette bløde Rolls Royce

Mange drømmer om på et tidspunkt at lave
det helt store skalaprojekt. men må så opgive
enten af pladsmæssiee eller økonomiske

de udenlandske modelflyveblade er ofte

grunde.

mindreværdskomplekser.

Tegningen til ,STAR. med by'geveileding og mateialeliste kan købes i RC-uniottens sekretaiat Jbr kr- 55,-.
Bestillingvedlagt belobet i check kan serules til:
RC-unionen. Rugnarken 80, 8520 Lt'strup

lvd.

Morale: De imponerende skalamodeller i
i

større grad skabt af fotografen end af ejeren

og bør ikke give hobbypiloten anledning til

Mindre kan o_eså gore det. Her er en Spitfire fra Cambria funfighter-serie med små
midler bragt til at illudere en mk. XIV. og af
den blankpolerede bemaling og de sort hvide
striber også på oversiden af vinserne ses. at
modellen er bygget efter 1. maj i9-lJ og nu
befinder sig mellem 6/6 og 1i8 samme år. Af
>flagmærket< under canopyet og af de særprægede tofarvede kendingsbogstaver. som
er pilotens initialer, kan endvidere ses. at
Spitten er tildelt en eskadrillechef som per-

sonligt fly, og et blik på piloten afslører, at
samme mand åbenbart ser stort på gældende
regler og fører sig frem med både briller,
fuldskæg og cigaret.
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Skalainspiration
En id6 til en skalamodel! Denne gang Hærens Flyvetroppers nyeste jager før 2. verdenskrig:

>FOKKER D-XXI< fraI936
Af Benny Juhlin
^w**.*
Danske militærflyveres stolthed lige ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 var FOKKER

D-XXI.
Denne jager var det mest moderne fly, vi
havde i Danmark, og iøvrigt også det eneste

monoplan fra Hærens Flyvetropper siden
man i begyndelsen af den militære flyveskole
på Kløvermarken omkring 1912 havde anskaffet det berømte monoplan, bygget af to ingeniører ved B&W, hvis navn det fik, nemlig
Berg og Storm; det hænger nu på Tøjhusmuseet. Men mellem disse to havde hæren kun
benlttet sig af biplaner.
FOKKER D-XXI var også et smukt fly og
efter den tid også et forholdsvis hurtigt fly
med en tophastighed på 460 km/t. I den danske udgave ville det være velbevæbnet med to
20 mm maskinkanoner og to 8 mm maskingeværer. Måske vil det kunne blive lige en skalamodel for dig at bygge! Det er altid sjovt med lidt historie om de fly,
man vil bygge som model, og her er historien

omFOKKERD-XXL:
Holland var før anden verdenskrig en kolonimagt; den status havde de ikke så let ved at
holde sammen på. Kolonien var det, der i dag
hedder Indonesien, men dengang var navnet
mere prangende; det blev kaldt HollandskOstindien. Man manglede et militærfly til at
forsvare sig med derude, og hertil konstruerede Fokker dette jagerfly, men det kom aldrig
til Østen. Man var vægelsindet og sendte i
stedet for nogle bombefly derud, og dem gjorde japanerne senere hurtigt kål på.
Men prototypen blev fremstillet og var første gang i luften d. 27 . marts 1936. Flyet vakte

lfJ

ffi>
opmærksomhed, og ikke blot det hollandske
flyvevåben bestilte 36 stykker, men Spanien,
Finland og Danmark var også interesseret i en
licensfremstilling til deres luftstyrker.
Da tyskerne invaderede Holland d. 10. maj
1940 havde Fokkerfabrikkerne dog ikke fået
mere end 28 stykker flyveklare, og disse fly
kæmpede bravt, men måtte til sidst give op
over for den umådelige overmagt.
Bedre gik det i Finland, hvor D-XXI var

rygraden

i

lufwåbenet. da den store nabo

Rusland i november 1939 invaderede det lille
nordiske land. Man havde da på licens fået
bygget 38 stykker af denne jager, og da vinterkrigen standsede i marts 1940, havde man

endnu 22 kampklare FOKKER D-XXI, og 7

var under reparation, så man havde kun mistet 9 stykker. To frivillige danske piloter var
blandt de omkomne. Senere blev der bygget
mange flere af dette fly i Finland, så det samlede producerede antal kom op på 100 stykker.

I

Spanien var man netop gået i gang med at

licensfremstille et antal af Fokker'en, men
dette blev snart standset, da Franco kom til
magten.

I Danmark

glædede man sig

til

at få et helt

moderne jagerfly. Fokkerfabrikkerne i Holland byggede to til Hærens Fllvetropper, som
blev fløjet hertil d. 29. april 1938, bl.a. af den

?*F
**r

T

<w
daværende kaptajnløjtnant H. J. Pagh, som
efter krigen blev en af cheferne for Danmarks
Flyvevåben. Han indfløj også de l0 stykker
FOKKER D-XXI, som derefter blev bygget

på licens

i

Flyvetroppernes værksteder på

Kløvermarken.

Det var et dejligt fly. som det også fremgår
af billederne, men i Danmark fik vi ikke meget glæde af det. for d. 9. april 19,10 kom som
bekendt tyskerne og besattc landct. Dc angreb bl.a. Værktsc fl5'cplads med tlrbonrbcr
og maskingeværer. og her stoci cic dln:ke t-ir
parat til at ga i lultcn. hiaLl de riJ:ir: n.ruJ;.
før de blev uskadeligcjorte. Det lar litti bittert.
FOKKER D-XXI'erne var lige blevet færdige fra Klovermarkens værksteder. og det
sidste eksemplar var endnu ikke prøvef1øjet.
Det af flyene, der havde mest fl),\ietid, den
ene af de to hollandske prototyper med indregistreringen J-42, havde kun været i luften i
ialt 104 timer. De fleste af de andre var kun
lige prøvefløjet.
Tre af dem blev skudt i brand, og to blev

voldsomt gennemhullet

af

sprængsrykker.

Nogle af dem blev repareret. men da h skc rne
d. 29. august 1943 afuæbnede det danskc miiitaer, forsvandt de alle. og inuen horle :cners
noget til dem. Ak ja! At det r ar dejligc t.lr. fis
jeg set, da jeg i april i ir \ar pr hc\()L frJ c:
hollandsk flymuseum. Her havdc nosle ilrmekanikerlærlinge ved flyvevåbnet b)gget et eksemplar op nøjagtigt efter de orieinale tegninger.

Jeg er sikker på, at FOKKER D-XXI ma
være meget velegnet som forbillede for en
radiostyret skala-model. Flyet er velproportioneret, har fast understel og må være ligetil
at bygge. Det vil se dejligt ud i luften og jeg
tror, at det vil blive en velflyvende model, hvis
den bygges i rimelig størrelse.

Prøv at se lidt på fotografierne og tegningen, måske er det lige noget for dig. Kontakt
mig, hvis du går i gang, jeg har meget materiale om denne Fokker, og mere vil du kunne få

vi igen kunne få FOKKER D-XXI at se

gennem Flyvevåbnets flyhistoriske Sektion,

den danske himmel.

hvis du virkelig mener det seriøst. Tænk, om
på

Interessercde kan kontakte Bcnny ved at sende et
brev eller et postkort til ham: Benny Juhlin, Havrevej 37. 2700 Brønshøj.
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SOPWITHPUP i stor stØnelse
-

eller hvordan Modelfuveklubben Falken
fonalt gennem Ole Burilds pen

fik

sit fgrste

jumbofly, ovenikpbet i skala,

En prøveflyvning af en ny model er altid
spændende at overvære. Det er ikke kun den
implicerede pilot/ejer, hvis produkt der skal
prøves, der er spændt på resultatet. Som regel

er alle de

tilstedeværende klubmedlemmer
>linet< op som tilskuere. Parate til at klappe.

hvis det går godt. Og klar

til

at trøste, hvis

forsøget falder uheldigt ud.

Modelflyveklubben

"Falken" havde

2915-

88 en prøveflyvning af de

lidt mere usædvanlige. Det var nemlig klubbens første jumbomodel, der skulle op og kikke på pladsen ovenfra.
Modellen? Ja, det var en SOPWITH PUP i V3
skala. Det er en ret alvorlig størrelse at arbejde med. Selv om et vingefang på 2,60 m ikke

umiddelbart lyder af så meget, overraskes
man alligevel, når man ser flyet færdigt. 80 cm
til overkant af øverste plan. Det er virkelig en

stor moppedreng.
Men lad os skrue tiden lidt tilbage. Tilbage
til efteråret 1987. Er afvore skrappe medlemmer, Keld Hansen, havde været til stævne i
Tarp og havde der set sådan en Sopwith.
Selv om han normalt ikke er skalafan, havde det alligevel sat nogle tanker i gang. Og
engang i november forkyndte han, at han vist*Ot kunne tænke sig at bygge sig sådan

Hl

Byggesæt og samlearbejde
En kontakt til Avionic om pris og leverance
resulterede i en bestilling. Og først i det nye år
ankom der så en temmelig stor kasse. Bygge-

sættet var fra Toni Clark, et tysk fabrikat.
Motoren er en Titan totakts benzinmotor på
62 ccm2. Et byggesæt til et fly i den størrelse
fylder godt, og alene tegningerne var sammenlagt 9 m lange, så de kunne nå gennem
hele stuen. Med ægte tysk teknisk grundighed
manglede der ikke en bolt eller et beslag på
tegningen.
Efter at der var ofret tid på at oversætte
byggevejledningen og styklisten, var sagen
klar, og byggeriet kunne begynde. Hele vinterens og forårets fritimer blev puttet i projektet. Byggesættet viste sig at være af fin kvalitet; delene var udført med god præcision,
sådan at tilpasningsarbejdet på dem var minimalt. Samtlige beslag, der skulle bruges til
opspænding afvinger og understel, var medsendt som messingstrimler, så der gik mange

timer med at udmåle og tildanne dem. Til
beklædning blev brugt Seconite, et nylontekstil, der ikke er selvklæbende, men skal limes
på med zaponlak. Denne beklædning anvendes også på store full-scale lærredsbetrukne
fly. Efter beklædningen .strammes lærredet
op med varme. - Den blev som trommeskind,
dog uden at trække den spinkle bagkant skæv.
Værsågod! Fire vinger med et areal på ialt
250 cm2 og en minimal vægt. Kroppen blev
bygget færdig og spændt op med de indvendi20

Den stohe ejer, Keld Hansen, lige fpr det går lgs.

ge barduner, der tjener

til afstivning af den
spinkle trækonstruktion. De ekstra kraftige
servoer blev monteret i krop og vinger. Un-

vet radiocheck med forskellige omdrejninger
på motoren. Alt var i fineste orden. Radioen
var et PMC-anlaeg med Fail-safe; det kunne

derstellet blev slagloddet af tyk pianotråd, og
endelig blev der malet. Keld H. bestemte, at
flyet skulle stå i lys beige, som mange af de
originale giorde.
Så kunne man ikke udskyde prøvekørslen
af motoren længere. En prøvestand af to kraftige træbukke blev lavet. Propellen, som måler 24 tommer, blev afbalanceret og spændt
på. Med nogen betænkelighed tog ejeren fat i
propellen efter at have choket o_q >tørnet<
den forskriftsmæssigt. Etier -l-5 forsog kom

ikke gøres mere sikkert.
Motoren blev startet. Flyet drejet op i den
svage vind. Piloten tog en dyb indånding, gav
gas, og af sted gik det. Halen lettede efter 10
meter og efter yderligere 20 meters kørsel på
hovedhjulene trak Keld ganske blidt højderor. Puppen lettede stille og roligt. Efter et
langt lige stig prøvedes et drej! Ingen vaklen.
Modet steg, og der blev prøvet fuldkredse til
beg_se sidcr. Alt fungerede perfekt. Som en
sidste prove skulle der udføres en manøvre,
der trak en del G på materiellet. Keld valgte
at lave et loop. Og efter at denne manøvre var
prøvet flere gange, kunne det fastslås, at flyet
havde bestået
"Jumboeksamen< med glans.
Det eneste trim, der blev foretaget, var højderoret, der fik en lille tak nedad, noget, som
konstruktøren i flyvebeskrivelsen havde forudsagt. Ellers fløj Puppen sig selv. Det er et
fantastisk syn at se et så stort fly i luften. I den
størrelse er flyvebilledet så tæt på originalens
som muligt.

i motoren. Sikken en lyd! Ikke en
hysterisk hvinen, men en dyb kraftig brummen, der afslørede en masse kræfter. Der skal
holdes alvorligt godt fast i prøvestanden, når
der ffres op ddr. Efter en vellykket prøvekørsel blev motoren monteret i
og det
"Puppen",
blev nu konstateret, at den originale dæmper
ikke kunne være inden for cowlet. Efter nogle
krumspring med sølvslaglodning og noget
der liv

tyndvægget messingrpr lykkedes det at lave
en fin løsning. Selv om en benzinmotor måske
i kraft af sine lavere omdrejninger ikke er så
støjende, er vi meget "pivede" med støjdzempning i klubben.

Konklusion
Når den flyver så godt, er det selvfølgelig

Jomfruflyvning
Endelig den sidste søndag i maj oprandt så
den dag, hvor Kelds sparepenge skulle i luften. Det trak op til tordenvejr; men det skulle
gerne nås den dag, hvis alle tilladelser skulle i
hus til næste spndag, hvor KFI(s stævne skulle løbe afstabelen.
Arne Hansen, som er jumbokontrollant i
klubben, gik meget omhyggeligt flyet igennem
efter RC-unionens checkliste, og der blev la-

fordi Keld har været meget bevidst omkring vægtbegrænsning. Da flyet kom på vægten inden flyvningen, viste den kun 9,5 kg. Det
t,"j:i planbelastning på bare 35 g/dm2.
også,

Behøver jeg at sige, at der var boblevand

til

alle, og at piloten/ejeren ikke var til at styre
resten af dagen?
Det var klubbens første jumboprojekt; men
efter den oplevelse kunne det jo godt være, at
det ikke bliver det sidste hos os.

DANISKAIA
Modeller, dokumentation, bedømmelse
Af Torben Back Sørensen
Formålet med Torbcn Back Sorensens artikel er at give råd og vejledning til
modelflyvere, som kunne tænkc sig at de ltagc med skalamodeller i den nye DAN
SKALA klasse.
Det er ikke nogen udtrrmmendc iorklaringcr. der gives i de forskellige al.snit, siger
Torben selv. men en "anske krrrt Scnncmgang af. hvordan man starter, og hvordan
man skaffer sig dokumcntaiirrn :amt om sclvc hcdomm.-lsen al modellernc.
Til de skalafolk. som dehagci i F-lC. og til dc lidt mcre erlarnc modelbvccere kan
adresselisten under afsnit E mulicr i: havc inte

A. Valg af skalamodel
B. Dokumentation
C. Den statiske bedommclse
D. Flyvningen
E. Adresseliste
Inden man overhovedet går i gang med spekulationer om anskaffelse af byggesiet, tegninger, materialer, fotografier og lign., bør man
sætte sig grundigt ind i reglerne. Læs dem
igennem, både hvad angår den statiske -, såvel som den fl1vemæssigc del af reglcrne. Det
vil spare en for en del besvær sidenhcn.

A. Valg af skalamodel:

srænset. hvad angirr dcn fbr nævnte kategori
af t1y. Men ellers er det udmærket. hvis man
finder et byggesæt af en passende kvalitet og
til en fornuftig pris, så at gå ud fra det som en
slags grundmodel, og så hen ad vcjen lave de
evt. småændringer. dcr uden wivl skal laves.
Byggeriet fbregår jo helc tiden mcd den -qældende dokumentation ligcende foran sig. Bcgynd ikke at bygge modellen. før den færdigc
dokume ntation er i orden. Det vil kun eive dig
problemer scnere hcn. o_l da kan de t vie rc for
scnt til. at evt. fejl vil kunne rcttcs. Det har
nrltn :c1 udskilligu eksumplcr pi.r {unrtcnl rrune.

Når man så har studeret reglerne. kan man
be$'nde at spekulere over. hvilkct fl1'. man
kunne tænke sig at vælge som prototype, og
altså bygge en model efrer.
For ikke at gøre det for kompliceret for sig
selv, bør man nok vælge en model, som opfylder følgende:
l. Ikke for kompliceret fly
2. Let at skatTe dokumcntation til

3. Let at bygge
4. Let at flllc med

Er det ikke muligt at anskaftc ct b)ggcsæt

til sin modcl. må man jo i gang mcd at

(rnt

derimod en cnkel mo,icl rn.i I.:.i JrJ;i.ici.
Der findes en hel del udmærkeo: ii ..1 i -jsc
imellem f.eks. en J-3 Cuh. Cii;:riu. Jtriel.
Turbulent, KZ II og mange mrn!; rn\ir-.

se sig

om efter en byggetelnine. Både herhjemmc
og rundt om i verden findes der ct rigt udvalg
af steder, hvorfia man kan bestille byggetegninger til et rigt udvalg af fly.
Hvis man derimod ikke kan finde hverken
En meget srnuk,Ouer" bygiet af Henrik Kejlå (der
tllrlg.
Dette

jt ii\ jr
kompliceret eller ej. os onr dei cr ici ;.il il*;
med. Meget athænger lf cr. f;;iillt!-.r. r,:
erfaring. Det. jcg msnc:. !i. r: uJ: \:. :1:r
uklogt at vælgc et tiv m:J I ii. . :::.!:.:.r.:-:
understel cllcr ct 3llsr .,:r-;i r.'rtr. -;r;l
flapssystem som sin fqry.1; .i.: :-. *;.. \ .,;::
j,t.,lti.j tli.kutcru.

En tt.l'dt nrun{e fine dr:iuljer
tltl u.t D,' Hu illatttl . Ort,,r...

:r-:: \!l:tni .:il:\-:iiu .i! ;i l)_fgu..c: lilc ;l;to,l
iil ict ilr. rt.in (\n:k;dc .ri hr!!c. \u cr tlct
:rJan. .it urlrrl_q.'t n()k mi sigc: .rt rærc hc-

INDHOLD

Så kan man

re :sc-.

itoti.

ses

v'etl

Hcnrik Kejlås stontto'

til sin 0ngang med at
lave sin egen byggetegning. Det kræver en del
arbejde, men kan sagtens lade sig gøre. Man
får jo mulighed for selv at kunne bestemme,
bvssesæt eller lærdig b1,_ugetegning

skede model, sa mii man selv

i

hvilke konstruktionsmetoder man ønsker at
benytte, og det kan da til tider være en fordel.
Men som første proje kt vil det muligvis kunne
give problemer hen ad vejen, så derfor endnu
en gang: pas på ikke at gøre det for kompliccret for die selv i starten.

B. Dokumentation:
\iår

man har tiemskaffet det krævede dokumentationsmateriale , gælder det om at få det
præsentcret på en pæn og overskuelig måde,
således at dommerne nemt kan overskue det.
Undgå at komme med en bog med et billede af flyet på dn side, og farver og bemaling i
en anden bog, og måske en treplanstegning et
tredie sted.
Der findes mange måder at fremlzegge sin

nm nr. 2 fru hgjre) beuntlres efrer

vel ov'arstået prøveflyv'-

billtilc cr ligeson fu otige, der er unvendt i denne anikcl, taget rcd hobhtflttertræffct i Soderup dcn 5.
Foto:

Syert

Abrulnrnsen

& ,,+ ,"'i.ff=g-,,.,,,.

Æ*€F==
Se

Hvad angår dokumentationen pi di:s; i-lr'. :r
den meget let at skaffe, og i de tle:te tilf.ride
vil det være muligt selv at kunne kommc rii at
kigge nærmere på flyet og evt. selr.tbtografere det. Der erjo ingen grund til at gore der for

indviklet for en selv til at begynde med. Senere kan man så se sig om efter andre fly. og til
hjælp dertil er der under afsnit E en adresseliste over steder, som sælger byggetegninger til
utroligt mange fly.
Så til selve byggeriet/konstruktionen af modellen. Det nemmeste var jo selvfølgelig, hvis
21

dokumentation på, så følgende eksempler er

FIer anførcs prototypens nøjagtige navn og typebetegnelse og skalaforholdet på modellen
Evt. flyvefart også, hvis det ønskes.

ikke nogen patentløsning.

Eks.1.
Sæt hele dokumentationen op på et stykke
karton som vist her og med film henover.
Herved er alle oplysninger tilgængelige på dn
og samme side, uden at dommerne behøver at
skulle bladre.

Her placeres treplanstegningen

Bks.2.
Man kan lave en lille folder med f.cks. 4 sider.
hvor der på den første side er anfilrt originalflyets (prototypens) nøjagtigc na\,n og tlpebetegnelse. Ligeledes anføres skalaforholdet og
evt. andre relevante oplysnineer. som måske
kan have indflydelse på bedømmelsen af modellen.
På næste side kommer så en treplanstegning af modellen uden alt for mange nuancer
og detaljer på.
På side 3 opszpttes 3 billeder/fotografier af
prototypen, og på den sidste side er der så vist
dokumentation for farver og bemaling. enten
i form af farvechips, farveprrtver. fan'cbilledc
skriftlig offentlig beskrivelse af far-

;::j.:"
Dette var som nævnt kun eksempler på.
hvordan man kunne gøre det, og som også t'ør
nævnt gælder det om at præsentere sin dokumentation så overskuelig som muligt. Først og
fremmest for dommernes skyld, men i den
sidste ende forhåbentlig også til ens egen tiltiedsstillelse.
Her er et eksempel på en enkel men fuldt
ryldig treplanstegning, selv om den er i en
formindsket udgave. Husk mindst l:72 i størrelse.

(Husk skalaforhold mindst l:72)

Farver og bemaling kan
anbringes her

Her anbringes max. 3 fotografier
eller billeder af prototypen

te model, kan således variere fra konkurrence
at modellen in gang får

D. Flyvningen:

en bedommelse svarende til f.eks. 9. er ikke
ensbendende med. lt den næste gang får
samme bedommelse. De point-s. der tildeles.
vil kun indblrdes hænge -qammen og kan kun

kloge ord. For at gore det ganske kort gælder
dct jo om at præsentere sin flyvning med
modellen '-.a naturtro som muligt efter proto-

til konkurrence. Det,

sammenlignes i d6n ene konkurrence.

Modellen bliver herefter sat op på et bord
og skal så placeres

i

de positioner, som dom-

merne ønsker, som regel er det fra siden oppefra - forfra. Til at stille modellen i de
ønskede positioner kan man have en hjælper
eller også gøre det selv.
Når dette er gjort, bliver den håndværksmæssige udførelse bedømt, efterfulgt af bedømmelsen af farver og bemaling.
Iøvrigt henvises til regelsættet under 1.2.3.
o91.2.4.

Alt dette er der afsat 12 minutter til for

:\L--

/.$

///\\\

:J--=-:=-'':-

dommerne at bedømme. Derfor er det endnu
en gang væsentligt at understrege, hvor vigtigt
det er at have sin dokumentation i orden, så
ikke dommerne skal sidde og rode rundt i en
masse papirer. Det vil nemlig bevirke. at de r
ikke bliver ret me_qet tid til at gå modellen

ordentligt efter. Nogen kunne måske have
den opfattelse, at det i nogle tilfælde vil være
en fordel; men dette er ikke tilfældet, snarere
tværtimod.
Tiger Moth med
en

fo rm

a t i o nsllyv

Henik Abrahamsen

som

pilot

Her kunne skrives mange sider med mange

ry-pen.

Udfør manovrerne lige ud for dommerne
i en tilpas højde over jorden. Start hver
manøvre med et klart
"NU" eller "START<

og

klart "SLUT".
Det kan være en fordel at have en hiælper

og afslut manøvren med et

med sig under flyvningen, som så skal have til
opgave at udråbe manøvrerne højt. Han kan
ligeledes være til stor hjælp ved f.eks. at lægge
mærke til, hvordan manøvrerne ligger, om
f.eks. skæringspunktet ved ottetallet er lige
ud for dommerne, og om der bliver korrigeret
for vinden. Han skal så hele tiden komme
med småkorrektioner til piloten.
Det gælder også om at flyve sin model så
naturligt som muligt mellem manøvrerne, så
planlæg hele flyvningen godt i forvejen, så der
er rigelig tid til indenfor de afsatte 15 minutter
at udfore alle manovrerne med bløde overgan-qe mellem hver enkelt.

E. Adresseliste:
Denne liste over adresser er kun et udsnit af

og Sopwith Pup med Keld Hansen ved rorpirulen liner op til

ning.

Sven Abrahamsen, som har

byget Tiger Moth'en,

er mekaniker

N

for Henik.

-!&':

ås,,

C. Den statiske bedømmelse:
Når man kommer med sin model. bliver den
sammen med alle de andre modeller, der deltager i DAN SKALA, stillet op på en række,

og dommerne tager så et overblik over de
deltagende modeller, uden dog at komme
nærmere end de 3 meter. Dette gøres for at få
et overfladisk indtryk af modellerne. Dette vil
så danne udgangspunkt for pointgivningen.
Den pointgivning, der bliver tildelt den enkel22

.,.

råiil'

søn til

mange hundrede adresser, som jeg gennem

PAS-t\,{-CO

årene har samlet sammen.

2-s160 153rd S.E.

Måden at fremskaffe sit dokumentationsmateriale er ganske enkel. Man sætter et

Kent. WA 98031

pænt brev sammen, hvori man tilkendegiver
sine ønsker. I første omgang kan man crt.
rekvirere et katalog, hvori alt er opfort angiende materiale og priser.
Når man så har bestemt sig. regner man
prisen ud og henvender sig i banken og får
lavet en check eller evt. på posthus og overtbrer pengene over giro. Nosen tid efter modtager man så sin tegning eller dokumentation.
TREPLANSTEGNI\GER:
Næstved Model Hobbi

Øverup Erhvensområde

Hank Clark
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Scale Model Research
418 East Oceanfront

Newport Beach,
California 92661.

39t)-i Old

"B"

USA
Aircraft in Detail

Historic År'iation
3850 Coronation Road
Eagan, Minnesota 55122

USA
Zenith Aviation Books
North Branch

P. O. Box 2516

Minnesota 55056

Van Nuys
California 91404-2516,

USA

Scale Documentation

Leo Kohn
Collect - Air Photos
P. O. Box 14103

Hirep,

Milwaukee . Wisc.53214

USA
P. O. Box 14

Santa Paula

USA

California 93060

Surrey SM2 5AS
c/o Bookshelf.
St. Annes-on-Sea. Lancashirc

P. O. Box 33

USA

Mass.02132

Plans Department

American Air Racing Society
4060 W. 158th. Sr.
Cleveland, Ohio 44135

USA

California92627

USA
Mil - Air Publishing
11809 S.

Alburts Avc

Norwalk
California 90650

USA

Gordon Codding
3724 John L. Avc
Kingman. Arizona 86401

Essco, Shawnee Airways

USA

Akron Municipal Airport
Akron. Ohio 44306

World War One Airplanes
l5 Crescent Road

USA

Poughkeepsic, New York 12601

Cleveland \{odcl Supplv
10307S

Dctroir

Cler.eland

Ohio

-1.1101

-1-tt-l

\rssru Dr.

Jerry D:;.;::
Verna M. Frazier
931 King St. E.:.: .\p: .
Chief Documentation Division
Hamilton L.:\l lBr
Administration Office A SD/ DAD CA\ADA
Wright Patterson AFB
Bruce Thompson
Ohio 45433
328 St. German Are
USA
Toronto. Ontario N{5\I l\\'-i

USA
Aero Publichers Inc.
329 W Aviation Road
Fallbrook
California 92028

USA
Repla-tech International
48500 Mc Kenzie Hwy
Vida, Oregon 97488

USA

CANADA
Armed Forces Book Co
2l Dahlia Lane
Deer Park. New York 11729
USA

Tom Walsh
57 Dun Wich Drive St.
Thomas, Ontario N5R.lT7

Beachcomber Bookshop
714 N Euclid. Tucson

W.H. Bell
642 Braemer Ave R.R. 2

Arizona 85719

Sidney B.C.

CANADA

VllL

351

at være med, og i den store

mesterskaberne til næste år.
Det er en oplevelse at være med som deltager i dette stævne. og en oplevelse at være
med som tilskuer. Her bliver udvekslet mange
erfaringer, og det er en fryd for en skala-fan at
være i selskåb med de mange kønne og forskellige modeller.
Glæd jer selv og kom d. 27.-28. august til
Soderup. Bag i bladet i stævnekalenderen kan
I få alle de oplysnineer. I vil kunne få brug for.

God fornrtjelse.

S;n Di;gtr. C.:lri\irni.: q:i1-i
L S.{

Mil Books

til

internationale F4-C skalaklasse, hvor vi skal
udtage vores landshold foreløbig til europa-

John Rohv

USA

Stanton
California 90680

alle. der har lyst

USA

USA
P. O. Box 92

skaberne i både Dan-Skala for dem. der i
foråret blev udtaget dertil, i Jumbo-skala for

fl]:
World \\'ar I Aero Bookshop
P. O. Bor 1-12 West Ro\burJ'

P. O. Box 10335 Costa Mesa

land. hvor KFK i Soderup ved Roskilde er
værter.
Man bor ikke snyde sig selv for at deltage i
dctte stævne . Her afholdes danmarksmester-

Folgende specialiserer sig i gamle modelfllreblade og tegninger bl.a. originaltegninger fra Forste \.erdenskrigs-

Wisconsin 5:1912

næste år evt. at flytte disse

stævner tættere på det store DM-skalastaevne
i august. Så kunne man jo til gengæld genoptage de gamle skala-træf først på året, som vi
havde så megen glæde af før. Hvad det bliver
til, skal I nok høre nærmere om i god tid.
Men hele "skalafolket" mødes nu i weekend'en d. 27.-28. august til R/C-Unionens store skala-DM, der i år bliver afholdt på Sjæl-

Air Data Publications

USA

Model Builder

vi oven'eje til

Quadrant Picture Library
Room Poo7. Oudrant House
The Ouadrant, Sutton

Historical Aviation Album

USA

at modellcrne er rigtigt fløjet ind. oc det vil
man have. at de skal være. niir man skal deltage i en konkurrcnce.
\Iåske er det rigti,et. oe i st1'ringsgruppen vil

Flightline International
DepI.-lAD 30 Hurslcl.
Winchester. SO2l 2JW

Aviation Publications
P. O. Bor 357 Applcton

Temple City,
California 91780

Alligevel kom der til Dan-Skalastævnet på
Sjælland kun fire deltagere, og i Jylland kom
det samme antal. Nuvel, det tager sin tid at
bygge en skalamodel, men alligevel! Men vi har hørt et og andet om, at flere
mener at stævnet for Jyllands- og Sjællandsmesterskabet skulle ligge for tidligt på året til.

Bohemia Bookshop
ll6 Bohemia Rd.
St. Lconards On Sea E. Sussex

Ttf.0373 6622
Plejlen

ber.

Berkhamstead. Herts HP-l IAD

US.{

4760 Næsrv-.ed

Der er stur interesse omkring skalamodeller,
og rundt om i landct er der mange, der dels
hygger sig ved bvegebrædtet. dels på flyvepladserne med dem. Det hører og ser vi ofte,
når vi snakker med eller besrlger landets klub-

The Aviation Bookshop
656 Holloway Road

Bennv.lulilin

En enkelt adresse i Skotland som
har en del fotomateriale:

\1:1.:.n .{::;:.ri: Plsltrgraphs
S:..:::.1.:

Ro'i.

Lcrr:iemouth

\lo:.,r I\'-ri "QT

SCOTL\\D

Bob Holman Plans
P. O. Box 7.11S
San Bernadino, C alif . 92402

USA

Mike Smart Design
102

Frederick Street,

Waddesdon, Aylesbury
Bucks. HPIS OLX

Ådresser. hror man kan få byggetegninger på mange forskellige fly:

Glca:on Entcrpriscs
l7{U 19th Ar c. S.E. Rt. 2

Bor l15. Au.tin.
\{n.5591r
USA

ENGLAND
Duncan Hutson Models
11 Hobb's Hill, Croyde
North Devon EX33 1NE

ENGLAND
Dennis Bryant Model Supplies
328 Brockley Road
l-ondon SE 4

USA

CANADA

Air Service Caravan Co
Munipical Airport

Aircraft Photo Packs

84

369 Moorgate Street

Presque Isle.

New Jersey 07432

New Bedford, Mass. 027.17

Winnipeg, Manitoba R3J 2L6

Maine 0,1769

Brian Taylor The Digi Hangar
26 Ashcroft, Chard, Somerset

USA

USA

CANADA

USA

ENGLAND

Airplane

Scale Views
B.C.F. Kein Publications
P. O. Box 128 Midland Park

Mc. Beaulieu's PIan Service

Universi4

St.

ENGLAND
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Modeltegninger fra RC-unionen
kr.

1. GROKKER
Højvinget motormodel med siderorsstyring.

30,-

2. SPITFIRE(TorePaulsensoriginaletegning) ...... ... .

.

Semiskalamodel til kundstfl yvning
Spændvidde 1600 mm. Motor 10 cm3. Til 5 kanaler.
Semiskalamodel til lettere kunstfl yvninq.
Spændvidde 1600 mm. Motor6,5-lUcm'. Tii -;

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

kr.

45,-

kr.

65,-

kr.

85.-

får afløb for sine Jrustrationer
alleformerfor rosende omtale af
de udbudte effekter, ligesom han forkorter

kr.

75.-

med hård hånd, hvis lejlighed byder sig.
Til gengæld er annoncerne gratis.
.Annoncer til Opslagstavlen skal indsendes
en nfined Jør blodets udgivelse til:

kr.

90,-

kr.

35,-

kr.

35,-

kr.

45.-

kr.

150,-

Købes: Nyere 4-takts motor på 10-15 cmr. 0l
68 06 63 (Thomas).

kr.

150.-

Sælges: Graupner 7-kanals RC-anlæg med

i,rn,i.r.

Parasolvinget motormodel med sideror. Kan L'rugus :om
Spændvidde 1300 mm. \lotor 1.5-{ Ln '. Trl -1 iJnrlJr.

b;g n,irillr

.

5. KLUBBENS2-METER
Svævefly i en standard ud or er det sædvanlige for klassen.
Spændvidde 2000 mm. Til 2 kanajer.
2 te,uninger

Højvinget siderorsmodel specielt for berynderc.
Spændvidde 14i0 mm. Motor 3-5 cm3. Til 3 kanaler.

7. MINI KOBRA

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

Lawinget motormodel med krængror.
Spzendvidde 730 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til

Annoncer for andet bliver brutalt smidt i
papirkurven. Samme omfongsrige depot bliver også endestation

for

ulæselige annoncer,

annoncer uden afsender og lignende.
Redaktøren

4. DART2

6. KATANA

Opslagstavlen kan benyttes af bladets læsere
ikke-forretningsmæssige køb- og salg-annoncer af modelfly og tilbehør til modelfly.

lil

Spændvidde 900 mm. Motor 0,8-1 cmr. Til 2 kanaler.

3. SPITFIRE (ny udgave - omtalt i MFN nr. 2iE7

Opslagstqvlen

2 kanaler.

8. SAABJ-21
Lawinget motormodel med krængror og skubbende motor.
Spændvidde 740 mm. Motor 0,8-1 cm3. Til 2 kanaler.

9. T-11

ved at slette

Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme
En ting tit ..... Annoncer tilOpslagstovlen, rettelser til ollerede indsendte annoncer og lignende modtages kun pr. brev. Så selvom du
omhyggeligt indtaler din annonce på Modelflyve Nyts telefonsvarer, vil den under ingen
omstændigheder komme med i bladet. Du
skal skrive den ned (skriv tydeligt !) og indsende den inden dead-line.

Semiskalamodel, spændvidde 1200 mmm, motor 3.5 ccm. 4 kanaler.

10. SPITFIREMKIX 2tegninger ...............
Skalamodel størrelse 1:6,9, speendvidde 1620 mm, motor 10 ccm totaks,4 kanaler.

11. MONNET MONEX 2 tegninger ...........
Skalamodel størrelse 1:3, spændvidde 1750 mm, motor 6,5-15 ccm firtakts
eller 6,5-10 ccm totakts,4-5 kanaler.

Lawinget stuntmodel, spzendvidde

13.

kr.

70,-

kr.

70.-

1210 mm, motor 3,5-4,5 mm,4 kanaler.

SMTFALCON..............

Som Vidunge SMT, men enklere at bygge med bedre plads til motor.
AIle tegtinger er incl. eksp.geur\r

og

Sælges: Byggesæt
16, Darra 20,

kr.3,00

kr.

5,00

kr. 25,00

...........

kr.

stk. tegning

nr.

............... å kr.

ialt kr.

stk. tegning

nr.

............... å kr.

ialt kr.

stk. tegning

nr.

............... å kr.

ialt kr.

3,50

Graupner 2l2heli.03 61 87 24 (Poul) efter

kl.

17.

Multiplex Europa Sport sender
modtager med 7 stk. servo. Sullivan
starter. Startkasse. Magnetila med 6,5 cmr
OS motor. QB 40 med 6,5 cm' OS motor.
Måxi med l0 cm' motor. 2,5 cm3 OS
motor. 1,5 cm'OS motor. Resonansrør og
ny brændstoftank. Sælges samlet, pris
3.000 kr. 04 58 27 49.

Sælges: 2 stk.

+

til Saab Supporter T:17, helst
størrelse l:1 el. l:2 el. mindre. Købes bil-

Købes: Tegning

ligt. 03 86 8l 38 (Morten Larsen).

unionsmærker, små
unionsmzerker, store

.... å kr.

5,00

ialt kr.

-stk.

unionsmærker, stofbroderede

.... å kr.

25,00

ialt kr.

-stk.

methanolmærke

-stk.

Santlet

Pengene skal vedlægges i check udstedt

pis

kr.

til RC-unionen.

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
bestilling på et kort - og send ind

til:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Telefon 06 22 63 19
Spænding...
24

CAP 21, Laser

200, Zero, Tirrbulent, Tirrboplan. Ny

Jeg bestiller herved følgende tegninger:

Kip kuponen ud - eller ikiv din

til Commander 2, Pilot FMini Phantom, Graupner

Beaver, QB-I0. Flyveklare:

pofto.

RCUnionensbomærke, lilleselvklæbende
RC Unionens bomærke, stort selvklzebende
RC Unionens bomærke, broderet på stof
Lovbefalet methanolmærkat, selvklæbende pr. stk.

--stk.

3

servoer. Webra l0 cmr motor med lyddæmper, har kun kørt lidt. 0l 68 06 63
(Thomas).

Sælges: Graupner Bell Trainer helikopter,

HP

6l PDP motor

og Robbe gyro. Kun brugt
få gange, kr. 5.500. Evt. bytte. 06240271

(Lars).
Sælges: Hawker Hurricane byggesæt

til

.35-

.40 motor. Glasfiberkrop med skumringer. Hjul, RAF-mærker og hæfte m. historie, farver etc. Samlet pris: 550 kr. 06 32 29

8l (Steen).
Sælges: %-skala Clipped Wing Cub med OS
FS 120 firtakts motor. Nypris 3.500 kr. PA
18 Piper Cub, 700 kr. Graupner Mari, højvinget, 700 kr. 08 31 92 14 (Jørn).

Sælges: Flyveklar Mosquito motorsvæver
med ny quick-charger, kr. 1.000. Merlin
svæver, spv. 240 cm, aldrig fløjet, kr. 500.
SB 7 svæver, spv. 240, kr. 500. Filius svæver, kr. 200. Robbe Finikofi, kr. 250 kr. 08
37 2295 (18.30-19.00).

Byttes: Multiplex Flamingo 256 cm sr'ær'er m.
krængror og luftbremser, hallfærdig, b1ttes med elektrosvæver i god stand, evt.
byggesæt. 02 60 18 04 (Birger Follin).
Sælges: Flyveklar Tirmler med OS FSR ABC
motor, kun fløjet få gangg kr. 1.500. Fly-

veklar Pilot QVB 20 L m. Picco 3,5 Speed
motor, aldrig fløjet, kr. 1.200. 03 5l 09 19
(Mark Law).
Købes: Lavvinget
ca. 6,5 cm'. 02

fly eller dobbeltdækker til
8l

85 80

(Arvid).

Sælges: Graupner Hughes 500 E helikopter m.

l0 cm' OS Long Stroke motor, tryklejer i
hovedrotor, Heim hækrotor bladholder,
gyro NEJ-I001,4 stk. C-4041 servo, I stk.
C-505 servo, to sæt akkus., Graupner 4014
radio, komplet flyveklar og indfløjet, kun
brugt få timer. Pris kr. 10.000. 09 17 19 78.
Sælges: Flyveklar ny QB, spv. 212 cm,

Tegn sbonnement på
Modelflyve Nyt og "fa blsdet

til tiden i

1988

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten hveranden måned fra nu af og i resten 1988
tegn abonnement!
Abonnementsprisen fra nummer 5/88
2 numre
er kr. 46,-.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som abonnent får du tilsendt bladet med posten umiddelbart efter
udgivelsen
du slipper for at gå forgæves i bladkiosken, når bladet er

-

-

-

-

udsolgt.

Tilbud på gqmle numre

....

Det t1'nder ud i lageret af de gamle blade. Men der er stadig en del tilbage
og vi har endnu årgang 1985, 1986 og 1987 komplet. Se tilbuddene på
-kuponen
herunder!

Pqs

på dine blsde

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
tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fem
flotte farver
- husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 55,- pr. stk.

højvin-

get model m. >bombelem< og 10 cmr Webra motor m. lyddæmper. Graupner starter til 12 V. 0l 68 06 63 (Thomas Qvist).

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under

kr.
Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer
skal være os i hænde senest I. septemben

100,-. Ekspeditionsgebyret er

kr.

10,- og går

til dækning af

portoudgifterne ved udsendelse af bestilte blade og mapper. Ved ordrer
over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.
Hvis dtt ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller pd et postkort!

t- Hermed

be-stiller jeg:

åbonnenenr :ra ni

is3

og :3sia.. a: a:gai:g

i9Si

- . -:

\-.

Folgende enkeltnumre (sæt kry'ds):

il

\:. I

blaoet.
r985:
1 986:

_rr.'

19S6. 6 blade.

pris

19S5. 6 blade,

pris 125,- kr.

12,5.-

1987:r:fni1988:aIlnn

kr.

Tilbud: Argang E5. 86 og 87 komplet
for hun kr. 250,-

i larrerne:

- bla - rød - gul - grøn I

Belober vedlagt i check

Nar n:
Adresse:

Koncentration.

Foto: Km Hansen

Postnr./by:

\:. I

sølv
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\r. J

\r.

5

Nr6

-

n
n

Enkeltnumre koster kr. 29,50 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 ekspeditionsgebyr.
Uden for Danmark tillægges altid et beløb til
dækning af forsendelsen.
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Søndag den 29. maj 1988 havde Aalborg Lufthavn 50 års jubilæum.

RC-unionen var repræsenteret ved Sandmose Mfk. og Hjørring Mfk. Disse ro klubber
havde gjort en stor indsats for at vise radiostyrede modelfly.
RC-unionen havde via Danmarks Flyvemu-

seum foranlediget medlemmer af Hjørring
Mfk. til at hænge nogle skalamodeller op i
hangaren, som var stillet til rådighed for Flyvemuseet og Flyvehistorisk Forening.
Sandmose Mfk. havde, foruden deres egne

Tidsskriftet Modelflyve Nyr
Nørrevænget 3
DK-5762 V. Skerninge

piloter, inviteret piloter fra Brønderslev Mfk.
og Skagen RC, nemlig Peer Mikkelsen og
Svend Hjermitslev. KFK var repræsenteret
ved Henrik Kejlå og Svend Madsen med deres
Metropolitan samt pressefotograf Karl Ravn
(fotograf til foto som vist).
Flyvevåbnet havde været så venlige at hjælpe med transporten af det store modelfly. Der

var stillet en Hercules til rådighed, som ikke
blot medtog passagerer og modelfly, men også

Henrik's bil kom med ombord (se billede).
Det kalder jegsewice!
AildLanen

Modelflye IYyt

Indeks I9B7

er som bekendt bedre end aldrig)

rgangen ell

nger vr

Indeks
Generelt
Propeller

-

10

en balancesag

l:42-43

Methanolforhandlere - en fortegnelse

).)\

Når jeg laver ribber - tips og tegninger
Praktiske erfaringer med tomotorede modeller

3:26-27

3:32-33
4:32

Propeller og modelmotorer
Alteco cyanolime - test
Støjdæmpning

-

5:2'1,

et opgør med gamle vaner

5:23

start-konkurrence 1987

Chuckglidere

-

3:43-44

små svævemodeller, der startes med

1:1
1987
DM for indendørsmodeller
Selvstarter til fritflyvende svævemodeller
International fritflyvningskonkurrence i Riesa
Det perfekte fritflyvnings-VM
håndkast

med byggetegninger i målestok

-

Scandinavia Open

4:20-26
4:36-37

4:38
5:22
5: 30-31

6:39-42

5:37-44
Udnytter du arealreglen til din fritflyvningsmodel 6:36-37
Fritflyvnings-DM 1987
6:46

Sådan laver man et nyt stempel

1:36

Radiostyring

Billig omdrejningstælller

l:43

Skalamodeller

Tæt på HP firtaktsmotoren
Tips og erfaringer om fremstilling af

2:23-24

Gode råd til dig, der vil bygge efter tegning

Motorer

modelmotorer

3: 30-31

Vejrets indflydelse på motorydelse

3: 35

Lyddaempertest på OS 3,5 cm3 firtakter

5:20

Afstemning og brug af resonansdæmpere
Test af OpS 20 cm3 40 HC

5: 48

T-17 med motorproblemer

6:25

6:20-23

Metropolitan på vingerne
Grenåsiensisk Messerschmidt Me
(John Roaldsen)

1:10
109

7:12

Projekt Airbus A-300 (del2)

l:19-2\

Dan-skala reglerne (gennemgang af reglerne)

1: 38

-

l:39

Hvad der siden skete den smukke Mosquito
Fokker DR-l Dreidecker som jumbomodel
danske DH 60 Gibsy Moth

Linestyring
Linestyret biplan med motorkontro I - >>Zephy r
- med byggetegninger i målestok tl

<<

l:29-31

Alternativ motorkontrol med den tredje line
FAI-mødet i Paris - Nye combat-regler

1:31

Gatas linestyrede combatmodel

4:33-34

-

byggetest

Surugue-binding eller afl astningsbinding
til linestyring

EM for linestyringsmodeller
DM for diesel-combat
DM1987
Trykregulator til linestyrede speed-modeller
Startkasse til speed-flyvning

3: 49-50

4:35
5:29-30
5: 50
5: 51

6:26-27
6: 38

Fritflyvning
nyeste

wakefield-model

I:22-23

jordnødder - Peanuts. (Med byggetegning af Bede-4) 2:21
Tomy timere - letvægtstimere til fritflyvning
Små fritflyvende skala-modeller: Flyvende

Ombygning af urværksmotorer fra legetøj

til

28

termiktimere

2:26-27

2:13

Projekt Airbus A-300 (del 3)

2: 17-19

Hummel Bird

Lidt om forbilledet for din model af Spitfire

2:27
2:30-32

RC-semiskalamodel af Saab J-21

3:18-20

-

skalainspiration

Den amerikanske rumfærge Colombia
RC-svævemodel

-

utraditionel

3:2I

Statusrapport for P-38

3: 33-35

Skalareglerne i korte træk

3:39

Piper PA-S

-

særprægede modelforbilleder

3: 39

T-17 som RC-model

4:27-29

Lidt om forbilledet til'l-17 modellen
Skalamodel af Spitfire til 10 cm3 motor

4:30

Dan-skala seminar

5:20-21

EM i skala (F4C)
Skala-DM 1987
Byg en Monnet som RC-skalamodel

5:26-27

- med

NM- vinderen >Antilose< - Kristian K. Andersens

l:40-41

>Fløjte-Marie" i virkeligheden - billedserie af

byggetegninger i målestok

1:1

5: 16-18

5: 58

6:28-35

Svæveflyvning

Silverbird" - en 2-meter svæver fra computeren
NM for RC-svævemodeller i Hanstholm
Den amerikanske rumfærge Colombia
- utraditionel RC-svævemodel

1: 17-18

2:38-39
3:21

T987
Pr6veflyvning af WI K-Grob

3:41

3: 38
- månedens mindste RC-model
RC-pilotmøde i Dragør
3:45
Støj-problemer - RC-flyveplads lukket i Brande 4:15

VM i RC svæveflyvning

5: 32-35

Sommerens mindste

>Rainbow"

-

en moderne 2-meter RC-svævemodel

RC-svævemodellen Fiesta

- atprovning

3:22-23
3:36-37

Ny Danmarksrekord i distancetln'ning
for RC-svævemodeller

6: 16

Z-meter på kryds og n'ærs

6:

Forslag

til aendring af 2-meter reslerne

NM F3B 1987
Til skræntfllvning i Engiand
NM iskræntflyvning 1987
DM iskræntflyvning 1987

6: -i5

Slut med årets mindste RC-model
Radiosryret musvåge

6:49

Kan vingerne holde

-13--1-1

6:53-54
6:54

I:24-25
2:28-30
2:36-38
3:42

NM i kunstflyvning F3A

6:52

5:36-37
5: 45
6: 48-49

Elektromodeller
Elektrofly-stævne på Fyn 6.-7. september 1986

l:46-47

Elektromotorer til modelflyvning
Til elektrotræf hos RFC Slangerup
Portræt af en slider - Kyosho Duet 1200

3:40-4I
5:46-47
6:17-19

Helikoptere og autogrro

EM for RC-helikoptere

1:

l-i-16

Ducted fan
Ducted fan seminar iValbv

i:,1-<

byggetips

udfordrinser
"Guggi" - et minifly med

-

med byggetegninger i målestok

4:26

til

5: 19

5:24

RC-flyvning

6: 38

6:50-51

Teknik, trim og tips for kunstflyvere
Semiskalamodel af Spitfire til kunstflyvning
EM i RC-kunstflyvning klasse F3A
Kunstfllvning - for den, der elsker at flyve
VM i kunstflyvning F3A
Vi afprøver Multiplex Capriolo
DM-1987 i klasse F3A

-

RC-model

til RC-udstyr
4:30-32
Hobblfllver-træf hos Københavns Fjernstyringsklub 5: t+-t5

Servicekasse

Kunstfllvning

Bygning af modeller

,rGrønærto

1:1

Ikaros med ski på
Prpvebygning af PDQ Telstar 40

Klubber - Unioner

Modelflyvning i Danmark
Kontakt-telefoner til modelflyveunioner
og klubber
RC-klubben

ved

5:10
"Tårnfalkene<

Vejle

Nordisk Modelflyve

-

ny modelflyveklub

-

det svenske modelflyveforbund

3: 13

3:14

3:24-25
4:13

4:14

Da Danmarks modelflyvere sluttede sig sammen.
Dansk Modelflyve Forbund fylder 50 år
Brudstykker fra Aviators 50-årige historie

4:16-19

BesPg hos Ry Modelflyveklub

6:12

Kalundborg Modelflyveklub 25 år
RC-unionens repræsentantskabsmøde

6: 15

5: 13

6:55-57

Personalia
Flemming D. Kristensen dod

1: 11

Erik Jepsen - RC-Unionens nye formand

1:13

\\'akefieldfllveren Povl Kristensen er død

5:

Sven Wiel Bang 70 år

6:13

Video: Bygning af en Metropolitan
Video: Tirstrup Lufthavns 40 års jubilæum
Bog: Peter Chin: >Model Four-Stroke

3:28-29

3:12

Sønderborg Modelflyveklub

Bøger-Video-Film

3: 15

35

Danmarks nordligste modelflyveklub
- i Julianehåb

6:24
6:24

Nye piloter: Start her og lær, hvordan man kan
lære at flyve RC-modelfly

t

Rapport fra CIAM-mødet2.-3.

Anmeldelser

Nye FAl-rekorder

l:14

Konference

- 30 år
april1987
Modelflyveklubben F-16 Rougsø
Midtjysk Modelflyveklub har 20 års jubilaeum

SMFF

l:26-28

Diverse

- Forbund

Engines<

11

2:16
2:16

2:24

Bog: Dr. Ing. Heinz Eder: >Freiflug-Modellsport.
Grundlagen, Bautechnik, Klassen,

Ultraleichte RC-Segler<

4:34-35

29

Modelllyuning i Danmarlr

Her finder du kontakt-telefonnumre

til de tre modelflyve-

unioner samt alle tilsluttede modelflyveklubber

Radiostyrings-unionen
Sekretariat:
Karen Larsen

Rugmarken 80, 8520 Lystrup

T[. 06 22 63 19
Formand:
Erik Jepsen, 01 93 11 08
(træffes hverdage 9-17.30, lørdage 9-13)
Svævetlyvestyringsgruppen
Jørgen Larsen, 07 97 13 63
Kjeld Sørensen,06 81 37 90
Torben Krogh, 04 46 48 23
Kunstf lyveslyringsgruppen
Ejner Hjort, 05 38 13 17

Finn Lerage( 0227 8606
Erik Nymark Jensen, 09 41 66 79

Skalastyringsgruppen
Bo Lybæk, 06 32 78 68
Benny Juhlin, 01 60 29 37
Hilmer Petersen, 027552 14

Helikopterstyringsgruppen
P. Thorsen, 0390 21 27
Benthe Nielsen, 05 88 54 54
Per Strandhauge, 09 56 14 67
Hobbyudvalget
Sven Abrahamsen,02 97 68 61
Ejgild Hjarbæk, 03 54 s3 43
Gert Larsen,09 71 30 90
Peter Windfeld, 01 51 52 15

Rasmus

Radiostyrings.klubber
Klubberne står i postnummerorden efler kontaktmandens adresse. Hvis klubben har anmeldt en
llyveplads, står dens beliggenhed i parentes elter
klubbens navn.
FIC-ørnene (Amager Fælled)
Oluf Olsen, O'l 21 87 97
Windy (Amager Fælled)
Per Hassing Christensen,02 61 08 87
The Red Arrows
Nicolaj Hermann, 01 55 29 04
Elekiro Flyve Klubben af 1987
Bertel Tangø, 02 98 67 20

Si€ellands Modelsvævellyveklub (Herstedøster)
Steen Høj Rasmussen, 02 45 17 44
Københavns Fiernstyringsklub (Soderup, Fløng)
Eric Huber, 02 99 37 20
Sydkystens Modelllyveklub
Birger Follin, 02 60 18 04
Den røde Baron (Værløse)
Ole Veggerby, 02 92 23 05

Comet (Amager Feelled)
Benny Steen Nielsen, 01 53 60 14
Lyngby Modelllyveklub (Eremiiagesletten)
Carsten Westergaard, 02 89 09 80

Modelflyveklubben Condor
Mark Pedersen, 02 20 86 88
Nordsiællands Helikopterklub (Nivå)
Alfan Hansen, 0227 5903
Nordsiællands Fiernstyringsklub (Hillerød)
Peter Selmer, 02 27 67 75

Modeltlyveklubben Flyvetisken
Mikkel Frank, 03 95 47 73

østbornholms Modelllyveklub

Kim Kure,03 99 70 17
Julianehåb Modeltlyvere
v. Preben Pedersen, Box257,3920 Julianehåb
Radiotlyveklubben Slangerup
Ole Hilmer Petersen, 0275 52 14
Borup Modelf lyvere (Kløvested)
Poul Erik Witzel, 03 67 92 30
Modelf lyveklubben Falken
Ole Burild, 03 58 82 92
Dragsholm RC Klub
Søren B. Jensen, 03 45 1392
Vesisi€ellands RC-klub
Carsten Jørgensen, 02 39 93 60

Kalundborg Modelflyveklub
Ebbe Andersen, 03 50 11 83
Biergsted Modeltlyveklub
Niels Leitritz, 03 46 83 08
Holbæk Modelllyveklub
Lerf Andersen,03 46 50 13
Haslev Modelllyveklub
Bjarne Andersen,03 69 36 85
Sydsiællands Radioflyveklub (FSN Avnø)
Kim P Hansen,03 75 18 41

Modelllyveklubben Albatros
Arvid Jensen, 03 85 96 95
Vordingborg Radiotlyveklub
Carlo Wulff, 0377 54 61
Modelllyveklubben Tippen

Niels Vallentin, 03 85 18 54

Nakskov Modelf lyveklub (Nakskov Flyveplads)
Kurl Johansson A3 94 14 27
Odense Model-Flyveklub
Klaus Andersen
Middellart BC-klub

Og 18 27 26

Sæby Modeltlyveklub
Erik Christensen, Og 46 21 44
Sandmose Modelllyveklub RC
Kaj Pedersen, 08 24 60 94

Himmerlands Modelllyveklub

Poul-Errk Lrnnet. 09 40 63 93
Vestfyns Modelf lyveklub
Kim Lisborg, 09 63 27 65

Peter Silberbauer, 08 39 19 92
Modelf lyveklubben Take Off (Farsø)
Hugo Dueholm, 08 63 40 40

Fåborg Modelllyveklub
Svend Fauerholm Christensen,09 21 58 66
Årslev Model-Flyveklub
Bo Johansen, 09 99 22 50
Sydfyns Modelllyveklub (Rudkøbing)
Steffen H. Johansen, 09 21 76 46
Kolding RC Club (Varmark)
Kristian lversen, OS 57 28 26
Sydlysk Modelflyveklub
Ahrend K0seler, 04 65 02 08
Grænseegnens Modelf lyveklub (Kragelund)
Hermann Moltzen, 04 67 65 50
Sønderborg Modelllyveklub (Sønderborg)
Klaus Hermanni. 04 45 40 08
Haderslev RC (Diernæsstrand)
Henning Clausen, 04 57 73 47
Skibelund RC Modelflyveklub (Skibelund, Gram)
Arne Barsballe, 04 82 14 06
Arrow Toftlund Modelllyveklub (Toft lund)
Leo Enggaard, 04 83 12 46
RC Klubben Falcon (Veerst, Veien)
Allan Sørensen,05 55 71 81
The Flying Tigers, Holsted (Holsred)
Ulrich Reichmann, 05 39 35 17
Esbierg Modelf lyveklub (vade Flyveplads)
Eigil N. Hansen, 05 11 66 41
Ribe Modelflyveklub (Vilslev)
Flemming S. Nielsen, 05 43 17 87
Jydsk Luftcirkus (Spiald)
Frederik P Frederiksen, 07 35 28 74
Bingkøbing Modeltlyveklub
Benny E. Andersen, 07 32 14 28
Tårntalkene (Uldum)

Løgstør Model- & Fiernstyringsklub
Arne Nielsen. 08 67 11 52
Hjørring Modelllyveklub (Nørlev Strand)
Helge Juul Madsen, 08 94 18 81
Frederikshavn Modeltlyveklub
Leil Vestergaard. 0A 42 6Q 74
Skagen RC Club (Skagen)
Svend Hjermitslev, 08 44 35 02

Bent Ole Sørensen, 05 72 33 25

Ellehammer RC Klub (Randbøldal)
Tommy Olsen, 05 88 21 01
Nuserne (Filskov)
Kaj Henning Nielsen, 05 88 54 54
Brande Modeltlyveklub
Bent Jensen, 07 18 19 34
Midtiydsk Modeltlyveklub (Skinderholm)
Per lversen, 07 26 A3 37

Holstebro RC-Modelf lyveklub (Tvis)
Leif Damgaard Jørgensen, 07 42 42 24
Rydhave RC Klub
Erik Grøn, 07 44 00 59

Nordvestlydsk RC Klub
Chr Manly Thomsen, 07 82 35 24
Thy RC Klub
Jørgen Larsen, 07 97 13 63
RC Klubben Propellen
Ole Nielsen, 07 A7 90 2A
Skive Modelllyveklub (Skive)
Hans Henrik Aaby, 07 52 05 79

Sleipner Modelllyveklub (Hadsten)
Leif Kurt Hevano.

OG

92 62 24

Arhus Modelf lyvekiub lLystrup)
Mogens Birn, Birkehaven 16,06 22 56 29
Grenå Modelllyveklub (Hesselager)
Niels Bille, 06 33 41 95
Diurslands Modeltlyvecenter
Jens Hauge Nielsen, 06 48 26 78
Silkeborg Modelllyveklub
Jens Jørgensen, 06 82 98 46
By Modelflyveklub (Krogsrrup)
Henning Sørensen, 06 92 73 81
Skanderborg Modelklub
Finn Pedersen, 06 52 09 75

østiydsk RC Modelflyveklub
Jens Larsen, 05 64 73 43
Viborg RC Klub (Møgelkærvei)
Keld Gade, 06 62 92 63

Brabmnd Modeltlyve Club (Lading)
Torben Laursen, 06 15 78 45
Modelflyveklubben Gudenå (Helstrup Enge)
Per Nymark, 06 41 50 52
Modelflyveklubben F16 Rougsø
Vagn Frisk, 06 48 15 66
Bierringbro Modeltlyveklub (Gerning)
Aage Damkjær, 06 65 87 56

Hobro F,ernstyringsklub (Handest)
Thorbjørn Jørgensen, 06 45 20 96
Nordlysk Radiostyrings Center (Nørholm)
Leif Nørgaard Jensen, 08 18 04 73
Drønninglund Modeltlyveklub
Johannes Svaneborg, 08 25 73 65
Brønderslev Modeltlyveklub RC
Jan Laursen, OA 28 24 4A

Linestyrings-unionen
Sekretariat:
Pia Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Ttf. 08 31 91 98

Formand:
Stig Møller, 01 46 28 64

Linestyrings-klubber
Klubberne e( opløtl i postnummerorden.
Esrum Linestyrings Klub
Jan Lauritzen,0l 35 37 51
Modelllyveklubben Comet
Luis Petersen, 01 30 05

51

Modeltlyveklubben Kioven

stig Møller, 01 462864
Modelllyveklubben Windy
Kjeld Frimand, 0297 0294
Modelllyveklubben orkan
Jørn Ottosen, 02 17 66 62
Frederiksværk Model Klub
Jesper Palm, 02 122299
Skovbo Linestyringsklub
Jørgen Aagaard, 03 62 64 18
Hertølge Modelllyve Klub
8en6 Nielsen, 03 67 50 02
Svendborg Linestyringsklub
Jørgen Kj€ergaard, 09 22 15 99
Haderslev Modelf lyveklub
Kurt Pedersen,04 52 51 01
Trekantens Modelf lyveklub
Niels Lyhne-Hansen,05 86 62 19
The Looping Star
Bjarne Simonsen , os 32 27 38
Helning Modelllyve Klub
Aage Wiberg, 07 12 82 42
Aarhus.Linestyrings Klub
Bjarne Schou, 06 18 43 59
Aviators Modeltlyvere
Ole Bisgaard, 08 13 86 55
Modeltlyveklubben Weco
Ove Andersen, 08 26 91 13

Fritf lyvnings-unionen
Sekrelariat:
Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4-2 th., 8200 Århus N
Tlf. 06 10 19 86

Formand:
Leif Nielsen, 05 56 16 76

Fritf lyvnings-klubber
Klubberne et antøtl i postnummerorden. Harreslev
Modelllyveklub ligger iTyskland, lige syd for
grænsen.

Termik, Hillerød
Henning Nyhegn, 02 26 35 25
Sølvpilen, Ringsted
Peter Buchwald, 03 64 33 88
Odense ModeFFlyveklub
Claus Bo Jørgensen, 09 12 36 95
Skiern Modelllyveklub
Erik Knudsen, 07 35 17 67
Taulov Modelllyve Klub
Erik Jensen, 05 56 21 66
ldom Modeltlyveklub
Hans Basmussen, 07 48 51 88
Århus Fritflyvnings Club
Ole Vestergaard Pedersen, 06 10 19 86
Harreslev Modelf lyveklub
Jørgen Korsgaard, 009-49 46 08 68 99

Giv straks besked om ændringer
til din unions sekretariat.

Test affirtakteren I{P .25 VT
per. og er ikke lettere end tilsvarende totaktsmotorer med store dæmpere, og for at få
plads til ventilmekanikken i krumtaphuset, er

v/ Lars Pilegaard

dette så stort, at motoren nøjagtigt passer
Da vi i Modelflyve Nyt nr. 6186 og 2 87 foretog
en generel gennemgang af firtaktsmotoren fra
Hirtenberger Patronenfabrik i Østri-s. nævnte
vi, at redaktionen ikke selv havde erfaring
med denne motorkonstruktion. og for at råde
bod på det anskaffede vi os en HP .25 VT fra
den danske importor Avionic i Riisskov.
Motoren ankom i den sædvanlige kraftige
HP-æske nedlagt i skumgummi, og foruden
motoren med lyddæmper og drossel medfulgte et par unbracon6gler, et T-rørstykke og en
instruktionsbog med reservedelsliste trykt på
tysk, engelsk og hollandsk.
Hvad angår motorens udseende har tiden
åbenbart stået stille hos Hirtenberger, idet
cylinder- og kumtaphus syntes at være støbt
direkte efter den første modellering uden afpudsning og sandblæsning, hvad der straks
leder tankerne hen på gamle industrihaner og
-ventiler, men allerede et blik på undersiden
af fastspændingsflancerne viser imidlertid, at
der her er lagt den største vægt på planslibning og præsision, og det fortsætter, hvor
noget sådant er nødvendigt.
Det grove udseende må derfor tillægges
ikke dovenskab men et forsog på at holde

priserne nede set i forhold til de asiatiske
motorer, hvor billig arbejdskraft tillader designerne også at tænke på købernes eventuelle trang til skønhed.

Mekanisk set
- er motoren i flludgaven

fundament med en Webra 6,5 ccm firtakter.
Vægten giver almindeligvis ikke anledning
til problemer, da de fleste byggesæt jo er
konstrueret til totaktere med tilhørende store
lyddæmpere, men indbygningsmålene, som
fremgår af skitsen, bliver let et problem i for

eksempel smalnæsede skalamodeller som
Spitfire, Mustang og lignende.
Vedrørende motorens 6vrige data kan oplyses:

cylinderrumfang 4,00ccm
cylinderdiameter 1.78 cm

slaglængde 1.6
kompression 12:.1

cm

Karburatorsystem
Gasreguleringen foretages med en sædvanlig
drejetromle, og til blandingsjustering er der
nåle til både fuld gas og tomgang, og begge
nåle er gjort tætte for falsk luft og brændstofspild ved anvendelse af O-ringe.
Luftfilter kan ikke umiddelbart monteres
på indsugningen, ligesom der ikke er nogen

form for chokerklap til blokering af indsugningen ved fremsugning af brændstof.

Karburatoren montercs

pi

motorcn entcn

direkte i olindertoppen eller med en

>sna-

bel" som mellemsnkke. Vcd montering

pa

snabelen brin-ges karburatoren næsten på linie med krumtapakslen, og gør derved tankplaceringen nemmere især hvis motoren
monteres med hængende rylinder, men som
på alle andre motorer med langt forbindelses-

en eencylindret

rør mellem karburator og top giver snabel-

luftkølet firtaktmotor med lodretstående drejeventil, hvor motorhuset udgøres af et 2-delt

monteringen et vist kraftspild især i koldt vejr,
hvor brændstoffet har tendens til at fortætte i
rørforbindelsen.
En anden ulempe ved snabelmonteringen
er, at afstanden mellem karburator og krumtaphus bliver så lille, at en voksen mand kun
med besvær kan blokere luftindtaget med en
finger.
Fastgorelsen af sår'el snabel som karburator sker med kile og motrik. oc der medfolser

bundkar, hvis nedre halvdel - et slags bundkar
kan tages af i hele motorens længde, mens
den gvre halvdel er sammenstøbt med cylinderhuset. Altså en noget anden opbygning
end normalt for modelmotorer.
Cllinder m.v. samles fra neden og cylinderen afsluttes øverst af en tromle forsvnet med
en spalte, som på en gang udeor både top-sqkke og ventiler, og ventilvirkningen sker ved at
tromlen under rotation passerer forbi gloderør, indsugning og udstødning.
Topstykket sidder således ikke direkte fasrspændt på cylinderen som på andre morcrrer.
men fastholdes gennem et leje af ventildæklet, der her på flyudgaven er uden kolerit,t'er.
Der er ingen pakning mellem cylinder os too.
og den nødvendige tætning sker med en oliefilm. Topstykkets rotation drives via tandhiui
og aksel afkrumtappen.
Smøring af motorens bevægelige dele sker
dels ved nedtrængning af olie langs stemplet
som almindeligt samt ved tilførsel af olie fra
udstødningen til ventilhuset.

-

Alt i alt en noget utraditionel motorkon-

struktion, som ikke kræver ventiljustering.
men som

til

gengæld er både tung og plads-

ingen nøgle til sidstnzevnte. Kilen/møtrikken
på snabelen kan betjenes med en almindelig
skruenøgle, men på cylindertoppen er en
form for topnøgle nødvendig, og da nøglen

76

Tilbelrcrsposten
snnsn&Å2.

til en HP 25 W er

ikke noget ud'
Foto:

LPI

mm
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mm

krævende.

Motoren vejer således 320 gram med dæm31

skal være meget meget tynd i godset for at
kunne komme ind mellem køleribberne, blev

der brugt flere eftermiddage på at finde en
sådan ved de få lokale værktøjsfirmaer, som
holder åbent efter almindelig fyraften. Unødigt tidsspilde.

Karburatoren er som sådan særdeles bred
og monteret traditionelt. På tværs af motoren
rager droslen excl. nåleskrue 22 mm udenfor
hvilket heller ikke gØr indbygning

::il*:l:l

UdstØdning
Med et enkelt blik på udstodningen er man
ikke i tvivl om. at Hirtenbergcr gor i patronfremstilling, for lydpotten er både materialemæssigt og designmæssigt så lig hylsteret til
en riffelpatron, som noget kan være.
Forbindelsen til topstykket sker med et på
lydpotten svejset og gevindskåret rør og afstanden mellem lydpotte og top kan varieres
fra 20 til 25 mm, mens afgangsvinklen kan

sættes efter behag i det lodrette plan men
ikke i det vandrette. En kontramøtrik på torbindelsesrøret forhindrer udstødningen i at
dreje sig og gå løs.
Bagest på lydpotten er placeret en tryknippel, men bemærk at niplen lkke er beregnet til
tanktryk, men skal forbindes med cylindertoppen med en siliconeslange, hvorigennem den
nødvendige smøreolie pustes fra udstødningen til drejeventilen. Motoren må ikke startes
uden påmonteret potte og slangeforbindelse.
Dette smøresystem er reelt motorens eneste svage punkt, da et brud på slangen straks
betyder nul smøring af ventilsystemet. På prøvemotoren revnede slangen 3 gange i løbet af
de første timer, så omhyggelighed med valg af
slangekvalitet og inspektion mellem hver flyvning er en nødvendighed.
Eventuelt tanktryk kan enten udtages fra
smøreslangen med det medfølgende T-rørstykke eller fra krumtaphusets åndenippel, og
udtaget fra sidstnævnte nedsættes olieforurening af modellen væsentligt, idet overskudsolien jo blæses tilbage i tanken.

Ingen kan beshlttt HP 25

l'T ibr

ut t ibrcre. selv und"'r.fultl gas.

værd, men indkapsles motoren bliver den
samlede støjreduktion så væsentlig, at motoren næsten må betegnes som miljøvenlig.

udstødning og indsugning sker der ingen afkøling af røret mellem tændingerne, og gløderøret skal derfor være af den kolde type.
Fabrikken angiver i brugsanvisningen flere
forskellige egnede rørtyper til både almindeligt og højnitreret brændstof samt varmt vejr,
men da man ikke definerer begrebet højnitreret brændstof og om brzendstof i6vrigt kun
anbefaler at bruge enten fabrikkens eget eller
lignende "købe braendstof<, startede vi testen
med 20ck amerikansk olie og 57o nitro.

Den blanding var tydeligvis for varm, og
nitroindholdet blev sænket til 2o/o, og af. alle
prøvede gløderør gav et koldt Webrarør den
bedste ydelse. dcr blev som folcer miilt i 20
graders varnte nred hoj luftfugtighed:

12. 100

Carera
Top Flite nylon
Tornado
Master Airscrew GF
MK glasfiber
Top Flite nylon

9x6

10.900 omdrejninger i

l0x6

9.100 omdrejninger
9.900 omdrejninger

omdrejninger i minuttet

minuttet
minuttet
i minuttet
i minuttet
i minuttet
i minuttet
i minuttet

13.100 omdrejninger i

9.500 omdrejninger

ljVzx6

8. 100

11x4

omdrejninger

9.300 omdrejninger

de mere videnskabelige laesere kan yderligere
studere testdiagrammet, som vi har lånt ved

.ls
I
I

E
s
€

A

11

t2
l0AO

13
tlda

l{

I

LPI

Da drejeventilen lukker for gløderøret under

9x4
9x4
10x6
10x6

Foto:

Testresultater

Cox original
Blå Kavan

Motor HP.25YT
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Flug + Modelltechnik.
Fabrikkens oplysninger om,

at motoren
yder 230 Watt ved 13.000 omdrejninger, har vi
ingen muligheder for at efterprøve. Fra anden
side er det oplyst, at det originale brændstof
består af 85% sprit og 75Va Carbulin Speed
olie, som vist er ukendt i Danmark, og derfor
ikke til nogen hjælp for brugerne.
Støjmæssigt stammer hovedparten af lyden
fia indsugning og mekanik, hvorimod udstødningsstøjen er meget begrænset. Forsøg med
efterdæmpere er derfor næppe ulejligheden

Praktiske erfaringer
Som tidligere nævnt er motorens opbygning
mere kompliceret end sædvanligt, og eventuelle reparationer må derfor tilrådes udført af
fabrikken via den lokale forhandler og importør.
En svensk hobbyhandler, der mente at have
forstand på de dele, adskilte engang en ny HP

firtakter af nysgerrighed, og på opslagstavlen i
den lokale klub, kunne man et par måneder
senere læse: >Dele til ny komplet HP firtakter
sælges i pose for kr. 150".

Altså brug for din egen skyld det autoriseredc værksted.
Selve kørslen byder ikke på nogen problemer, og i modsætning til den lille O.S. firtakter er indstillingen af droslen meget ukritisk.

I koldt vejr kan der derimod komme startproblemer, fordi sammentrækningen af materialerne i ventilsystemet giver utætheder på
den lille motor, men problemet kan afhjælpes
ved at kØre motoren fed 10-15 sekunder før
stop, så der er rigeligt med olie omkring ventilen, når motoren næste gang startes.
Når temperaturen nærmer sig frysepunktet, er metoden ikke tilstrækkelig, og før hver
start må der i stedet dryppes et par dråber
rent motorolie - helst af en ikke spritopløselig
type - i karburatoren.

Konklusion
Grundet sit design må HP .25 VT umiddelbart
vurderes til at være mest velegnet til modeller
i stgrrelsen 100-130 cm spændvidde med en
totalvægt på 1500-2000 gram afhængig af
planarealet hvor motoren kan monteres helt
eller delvist frit som på f.eks. en Kobra elier
RC unionens DART. Ved anvendelse i små

skalamodeller indkøbt som byggesæt/bygge-

tegning må motorrummet påregnes at skulle
ombygges en del, og dette sammenholdt med
foranstående giver i redaktionens øjne motoren følgende skudsmål:
plusser Økonomisk i anskaffelse
økonomisk idrift
god mulighed for indre rensorins
forholdsvis ukompliceret drift
ingen ventiljusterins

minusser iklie indbvgnin_esvenlig
upålideligt smOresystem
in_sen

chokerklap og topnøgle til

karburator
Som det største ønske for fremtiden står ubetinget et mere pålideligt smøresystem, for Eom
det er nu vil en defekt slange mellem udstØdning og cylindertop alt for let kunne resultere

i et totalhavari af drejeventilen, hvis bruddet
eksempel sker i starten af et krævende

for

kunstflyvningsprogram. Smøringen må alt andet lige kunne sikres mere effektivt ved på en
eller anden måde at lade oliestrømmen fra
krumtaphusets åndenippel passere op gennem ventildrevet og bort gennem toppen, og
så i stedet anvende trykniplen på lydpotten til
tanktryk som på andre modelmotorer.

Tips om IIP 25 ttrtaktsmotorer
HP 25 var oprindelie en bilmotor beregnet til

at yde sit makimale r,ed mere end 20.000
omdrejninger i minurtet.
Monteret med en forsvarlig propel er omdrejningerne imidlertid kun mellem otte og ti
tusinde, og luftgennemstromningen er nu så
ringe, at en sikker fremsugning af brændstof
ikke kan opnås, og monteres tanken med tryk
fra krumtaphuset, drukner motoren, når gassen tages hurtigt af fra fuld gas.

Løsningen er at indstille droslens maksåbning som beskrevet i artiklen om den store

P.A.W. diesel i Modelflyve Ny nr. 1/88, og
korrekt indstillet kan der køres med direkte
tandtryk uden nogen former for trykreduktion.
Da drosselåbningen skal indstilles efter det
maksimale antal omdrejninger, skal der foretages en ny justering, når propelstørrelse og/

varmere. Har motoren derimod problemer
med at tage gassen hurtigt fra mellemgas og
opad, er røret for varmt og skal skiftes med et
koldt som f.eks. O.S. -5.

eller propeltype ændres.
Motoren er ipvrigt meget følsom for temperatursvingninger, og får motoren under flyvningen en raslende lyd i mellemgasområdet,
er gløderøret for koldt og skal skiftes til et

skifte

En varm sommerdag kan man altså forvente at skulle flyve med et rør nummer 5 først på
dagen og om aftenen for så midt på dagen at

til

det varmere O.S. -8, men på den

måde kan man også hele tiden glæde sig over
en dyb, blød motorlyd tia en arbejdsvillig
HP 25.

PRODUKIINFORMATION
v/ Lars Pilegaard

Ekstra dæmpning af
O.S. FP motorer

\IO\TERI\G AF DÆMPERINDSATS TILO.S. FP MOTORER

Alle har hørt om det, men næsten ingen anvender O.S. fabrikkens
>Muting sæt<, selv om det både nedsætter støjen og ændrer FP
motorernes smældende udstødningslyd radikalt.
Modelflyve Nyt har modtaget et eksemplar fra Silver Star Models,

der kan levere fra dag

til

dag, og afprøvet det på en O.S. 25 FP

monteret på en TA,XI II.
Der var under flyvningen intet mærkbart krafttab, ligesom motoren
ikke havde gangproblemer. Lydreduktionen var ca. 5 dB, og motortonen blev ligefrem orevcnlis.
Montering af
"Muting sættet< foretages som vist på skitsen. men
prøvekør før første flyvning mororen omhl'ggeligt på jorden. tbr rien
ændrede lyd får uvilkårligt en til at srille niieskruen ibr maccr Je
første pargange i den tro, at den manglende larm ir ii.-{it t: i:i;r--i.;rde omdrejninger.

Så du røgen
Fra Erik Toft kan på bestilling leveres er
>røgsæt< til brug på store modeller med motorer fra

15

ccm og opefter.

.{frunded

A Forlænset samleskrue.
B Dæmperplade anbrinses med den glane side mod

e s ikkerhedsm

øtrikker

- rii

fasieorelse af propeller er normalt en
halvdrr lbmojelse. men et firma fremstiller nu
"piraier.,. som kvalitetsmæssigt er på højde
med de orisinale.

Sættet omfatter en sammenbygget lyddæmperlrpgkasse, I enkelt- eller en dobbeltventil.
røgvæske til enten hvid eller rød røg samt
tanke til væsken.

Selvlysende klæbefolie
Diverse lufwåben har i årevis afmærket deres
skolefly med fluorescerende maling, og forsgg
med en skalarigtig afmærkning med fluorescerende orange Oracover på en camuflagemalet svensk SAAB - 105 model har vist, at
det også er en god id6 i modelverdenen, idet
den lille og særdeles hurtige model kunne ses
sikkert under ellers vanskelige lysforhold.

Avionic tilbyder derfor nu
Fuldt udbygget kan der under flyvningen
skiftes fra den ene farve røg til den anden,
ligesom der selvfølgelig kan tændes og slukkes for røgudviklingen, og hele stlringen sker
med kun l servo.

motoren og

haiiket rii oiiedræn nederst i dæmperrgret.
C kammerforlænger.

Den prisbillige sikkerhedsmøtrik forhandi Danmark af Erik Toft, som oplyser, at

les

lageret dækker alle gængse motortyper.

selvklæbende

Fluorescerende Oracover, som umiddelbart
kan anbringes dekorativt på alle overfladetyper, med for eksempel et par postkortstore
kvadrater på vingernes underside og et par
trekanter på oversiden.
33

Da de færreste begyndere erfaringsmæssigt

har læst Modelflyve Nyt før deres debut, var
det måske en idd for klubberne at indkøbe et
par meter og så som en service overfor de nye
medlemmer afmærke deres model før jomfruflyvningen.

Plasticlim
Silver Star Models har ladet os afprøve et
plastklæbemiddel kaldet ISARPT-AST
Limen er anvendelig til sammenklæbning

af plast mod plast og plast mod træ, og da
limen hærder op med en klar fuge uden synlig

afdampnins. er Isarplast et godt produkt til

Til lyd-

og vibrationsdæmpning
- kan Erik Toft levere et motorfundament
kaldet >Soundsaver Engine Mount".
Fundamentet er fremstillet af aluminium

montering af canopyer, hvor diverse plastklæbende c'anolime ofte giver hvide belægninger
på indersiden af glasset.

til at skaffe et lager, da det
sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at be-

med opfordret

nytte metallink uden kontramøtrik. Møtrikker og metallink med mm-gevind kan ikke

fastgøres gennem en plade.

Specialprodukt

PC-2 Handy Cell
er navnet på en glødestrømsenhed fra Erik
Toft, der kan levere enten 1,5 eller 2 volt til dit

-

gløderør.

Genopladning sker på 20 minutter ved at

forbinde enhedens ladestik med en

12 volts

Isarplast stiller ingen særlige krav til opbevaring og synes ikke at have mistet sine gode
egenskaber selv efter et par års opbevaring i
stuctemperatur.

akkumulator.

Altså ingen afbrudte flyvedage

grundet

Nyt tilbehør

manglende startstrøm.

til Sullivan

Sullivan kabler leveres nu ikke blot ekstra

Antirust

lange, men også med nyt tilbehør i poserne.

Erik Toft er leveringsdygtig i rusthæmmende
tilsætningsmiddel til firtaktsmotorer kaldet

i

Kontramøtrikker medfølger ikke, og da det
mange steder er svært at skaffe så små møtrikker med tommesgevind, er forhandlerne her-

Som ekstra tilbehør tiemstiller Sullivan nu
også specielle clips til fastgorelse af kablets
yderrør, så enderne ikke nodvendi-wis skal

radiomaterialet.

anvendes

men også tappet sammen.

skrues på gevindstyklie rne.

og neoprene og leveres til motorstorrelser lia
2,5 til 15 ccm.
De nedsatte vibrationer er iovrigt ikke kun
lyddæmpende, men begder også færre struktur-skader på modellen og længere levetid på

KR 25.
Væsken leveres

teret med sikkerhedsfligene kan linkene ikke
åbne sig, hvilket også gælder linkenes rørformede gevindstykke, der ikke blot er klemt,

i 100 ccm flasker og skal

så beskedne mængder som 10 ccm

pr. 5 liter brændstof.

Tidligere tiders fittings er erstattet med 4
gevindstykker med tommesgevind, 4 metallink og 4 sikkerhedsflige samt det sædvanlige
gummir6r.
Metallinkene er forgyldte af hensyn til piloter, som ønsker at lodde på linkene, og mon-

til Solartex

Fra Avionic har vi modtaget en dåse CLEARCOTE lak, som er fremstillet specielt til overfl adebehandling af indfarvet Solartex.
Lakken, som seh{ølgelig er faweløs, virker
svagt opløsende på farvestoffet i Solartexen.
hvorfor penselspor bliver synlige i form af

lvse/morke fan'estriber. og Clearcote skal
derfor os,si ifolee brugsanvisningen påføres
med sprojte.

Pålagt forskriftsmæssigt bliver overfladen
blank og modstandsdygtig overfor brændstof,
og prøverne har også bekræftet, at lakken
efter udhærdning forbliver smidig, så revnedannelser grundet vibrationer og stød og slag
ikke opstår.
Clearcote er ikke p.t. normal lagervare ved

Avionic, men kan skaffes på bestilling,

så

planlæg i givet fald dit malerarbejdet i god tid.

Valg af farver på flymodeller
Af Al<sel Risberg Hansen
skade bliver man klog, men sjældent rig<. Dette er en gammel erfa-

dækkende "fane.,. og dels fordi ridser og
skrammer i malin_gen nemt kunne ,'tjernes"

ring, som mange har gjort.
Men den erhvervede klogskab kan
gives videre, og det er, hvad Aksel
Risbjerg Hansen gør i det f6lgende.

på det tidspunkt, hvor kornet stod klar til
høst. Da modellen efter et stykke tid endelig
landede i en gul kornmark, var jeg ude af
stand til at finde den gul/sorte model igen til

"Af

Så kan man håbe, at andre

vil tage

ved lære af hans skader.

med en sort luschpen. Desr'ærre var det også

trods for eftersøgning efter gængse forskrifter.

Tabet af den dyrebare model har fået mig

En dejlig lun

sensommereftermiddag med
særdeles gode termikmuligheder mistede jeg
min bedste fritflyvemodel i en grådig termikbobbel på grund afen uvirksom lunte. (Ja, det
er nogle år siden). Timers eftersøgning var
forgæves, måske fordi jeg havde giort nogle
fejlslutninger med hensyn til farvevalg på beklædning og bemaling af krop.
På mit arbejde havde jeg flere gange undgået at få buler i panden på et sort/gult markeringsstribet udhæng, hvorfor jeg troede, at
gult og sort sammen var en kombination, der
var nem at få øje på, også i naturen. Jeg må
iøvrigt tilstå, at en sort krop tiltalte mig meget
på det tidspunkt, dels fordi sort er en meget
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til at tænke i

mere farvetekniske baner. Sort
og gul er i virkeligheden ikke kontrastfarver
ellere rettere komplementærfarver (farver,
der ved blanding giver hvidt lys; blander man

komplementærfarver i form af maling, får
man nogle grågrumsede farver. Da farverne
er hinanden "modsatte<, udsletter de hinanden, når de blandes; men til gengæld skriger

til hindanden, når de sættes tæt sammen).
Den rigtige farve på en redningsvest er derfor
orange eller rød, da disse farver er meget
synlige på havets blågrønne overflade. At vælge en komplementærfarve til en model er lidt
vanskeligere, fordi den bevæger sig med skiftende baggrunde som: blå, grøn og gul m.m.
de

Skal man vælge den optimale farve, bliver det
den rode. som i dc fleste tilfælde er lettest at
se og genfinde. Transparent rod giver endvisilhouet" mod himlen.
dere en

"lysende

Til trods for det "komplimentære farvevalg" kan man alligevel have problemer med
at >orienterer flyet i luften". Dette kan afhjælpes med en assymetisk farve- eller mønsteropbygning af højre/venstre vingedel og
vinge/hale. Vælger man en rød vinge. bør man
have en stribe, et ,V. eller lignende på den
ene vingehalvdel (eks. hvid). som kan ses fra
jorden. Halen bør farvemæssigt afuige fra vingen, så man kan se. om den er foran eller bag
vingen. (Har halen samme farve ,smelter.
den sammen med vingen). Er man en lykkelig
ejer af et halelost fly. er det særdeles vigtigt, at
man sørger for det assymetriske, da særligt
haleløse fly er svære at >orientere i luften".
Der findes mange gode argumenter for at
,tænke farverigtigt<; man må jo heller ikke
glemme den forøgede sikkerhed, som et velovervejet farvevalg kan give, da de fleste mennesker antagelig vil sætte pris på at opdage et
modelfly i tide.

"løbsk"

SPEED, GOOD YEAR & TEAM RACE:

HVORFOR FLY\'E LAVT?
Henrik Strøbæk har igen vovet sig ud på et lavt plan,
og her fortæller han ont, hvorfor andre bqr g@re

Wtå.
Når man flyver ræs under en eller

anden

form, er man normalt interesseret i at flyve så
hurtigt som muligt. Det. der er af_eorende for
den målte flyvehasti,ehed er: Flojen radius i
forhold til linelæn_eden. motorkraft, propeleffektivitet, træk og modsrand på modellen.
Det er det sidste, denne artikel handler om.
En vinges aerodynamisk modstand er nemlig afhængig af, hvor meget loft den skal præstere. Ser man på en flyvende modet (fig. 1),
kan man relativt enkelt beregne det nødvendige løft.
Kendes linelængden R og hastigheden V
samt modellens masse M, kan linetrækket F1
findes af udtrvkket:

Mft12 x 0.077 lNl

:

-l--ihl

r

I ,,,d,,(
I

Y

Fig.

(l)

Mxg
1

Modellens
hastighed i lcn/t

Håndtaget højde over
modellen i meter

Hvis man derefter laver lodret kraftlige-

100

vægt på modellcn (r,andret fl,rvning) får man
flg. udtrr"k:

r20

3.23
2.24
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eller, hvis (1) indsærtes i(11:
r r].
L:lrllg_ r't\0.077)

(3)

R4

Forestiller man sig for eksempel, at modellen vejer 400 gram og flyver 170 km/t med en
linelængde på 15.92meter,kan flg. tabel opsilles:

Håndtagets højde
over modellen
i meter

løftet i Modellens vægt
Newton i luften i gram

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

3.9
3.6
3.2
2.9
2.5

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

400
364
328
293

2.2
.8
1.5
I .1
0.8
0.4
0.06
+0.3
1

25.1

22r
185

149

1r4
78

42
6

+30

Det vil sige, at hvis man flner en siidan
model

1.1

meter under håndta_sets hojde, vil

den være >vægtløs<.

Den højde, hvor modellen er vægtlos. kan

t:gxR2 .
xY'
0.0'7'7

opstilles:

=

15,92

150

++

F1: linetræklet i Nenton
L: lofter i Ne*ton

r60

t6

modellens hastighed

l-0

1.11

180

1.00

190

0.89

200
210
220
230
240
250
260

0.8r

270

0.44

0.73
0.6'7

0.61
0.s6

0.s2
0.48

Hvad koster det at flyve for
højt?
For at finde ud af det ma man indtbre rlcr
såkaldte løftlmodstandsforhold. Detre forhold siger noget om, hvor meget luftmodstanden øges, hvis det krævede løft øges. Dette
forhold, l/m-forholdet (i engelsksproget litteratur lift-drag ratio) er selvfølgelig ikke konstant for et givet profil; ellers ville det jo også
være for nemt. Men tager vi de store håndbevægelser i brug, kan vi sætte l/m-forholdet tit
0,1 for et laminarprofil af den type, man bruger i linestyret ræs. D.v.s at hvis det krævede
løft øges 100 gram, øges luftmodstanden 100
gram x 0,1 : 10 gram. Regner vi på den model

meter kan følgende tabel

de loft

-

-

g:

65

håndtaget i
(4)

M:

1.5 meters højde, bliver det kræveved flyvning i minimumhøjde 2 meter

580 gram eller 5.68 Newton. Flyver man i
stedet i 3 meters højde, bliver det krævede
løft 937 gram eller 9.19 Newton (bemærk, at

\':

:

linlelængden i m.
håndtages hojde over modellen i meter
modellens masse i kg
q'ngdeaccellerationen i meter/sek.

t-10

fra før (400 gram, 170 km/t) og har piloten

findes af ligningen

med R

.91

SYMBOLER:
radius i den fløjne cirkel

R:
h:

i km/t

det krær'ede loft er større end modellens
vægt, når man flyver over håndtagshøjde) forskellen bliver 3.51 Newton.
Den krævede mereffekt bliver:
E

:

Fd x V

x0.278: Fl x 0.1 xV x

0.278(5)

hvor F1 er det krævede merløft og F6 er
den deraf opståede
i dette
"modstandskraft<,
tilfælde 16.6 W eller 0.022 hk, og til sammenligning kan det nævnes, at man f.eks. i TeamRace eller Good Year har ca. 0.5 hk til rådig-

hed. når man regner propeleffektiviteten
med.

Gir man helt op i 6 meter (maximalhøjden
under or erhaline). bliver det krævede løft ca.

l0 \e*ton eller l(111 gram og den kraevede
mereffekr 9i.-i \\' eller 0.127 hk. Det vil sige, at
motoren skiil 1'de ca. 4få mere for at holde
samme llnefart i 3 meters højde som i 2
meters. I 6 meters hojde gælder beregningerne ikke helt. tbrdi den fløjne radius her er
mindre: men skal man tage hensyn til dette,
bliver formlerne uforholdsmæssigt meget mere indviklede: men for ralmindelige" flyvehøjder er de noja_etige inden for få procent. Som
kuriosum kan det nævnes, at hvis man vil tage
hensy'n til linernes masse, skal man lægge 9
gram til modellens vægt, hvis man flyver med
0.30 linier, og 16 gram, hvis man flyver med
0.40

liner.

Så frem med disco-støvlerne, op med hånd-

taget ogflyv lavt.
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TEAI\{ RACE \IENTILER
Det lyder jo meget specialiseret - og
det er det sandelig også - men denne
artikel, der er skrevet af Frank Kuckelhorn, fra et afTysklands dygtigste
teamracehold og oversat afJesper
Buth Rasmussen, rummer også mange gode impulser om mere generelle
emner, f.eks. start af motorer.
Så vidtjeg ved, kom tankventilen ind i linestyret team-race i 60'erne. De slog hurtigt
an, fordi de i forbindelse med slukkemekanismen (cut-off) nedsatte pitstoptiden kraftigt.
Teamrace-nybegynderen opdager hur-

tigt, at en eller anden stopmekanisme, uanset hvor primitiv, er en ubetinget nødvendighed i klassen. Den er på en måde motorens livsforsikring.
Dette kan bekræftes af enhver, som har
prøvet, trods intensiv trækken, at flyve en
hel tankfuld tom med overkomprimeret
motor. Og set, at når motoren stoppede, så
kunne den lige så godt sendes til teknisk
museum.

I tidens løb er denne ventil blevet stadig
mere forfinet, med flere og flere funktioner. Deraf navnet multifunktionsventil.
Der er tale om to grundlæggende systemer. Et, hvor ventilen er bygget ind i modellen, og et hvor ventilen er monteret på
karburatoren, i det sidste er dysereguleringen også indbygget.

Dagens systemer indeholder følgende
funktioner:

-

optankning
slukkemekanisme (cut-offl

justerbar udstødningssnaps (priming)
justerbar karburatorsnaps (by-pass
priming)

brændstofregulering (dysenål)
- På
tegning I er der vist de tre positioner
(optankning, kørsel og lukket) og brænd-

stofforløbet i disse.
Den her viste ventil er videreudviklet på
basis

af australske Oddy/Hutton's ventil.

Ændringerne består

i

integreret udstød-

ningssnaps (prime) og karburatorsnaps (bypass), samt en modificeret nåleskrue.
Denne ventil er beregnet til motorer med
tromleventilindsugning
Nelson og
FMV. På dette indsugningssystem står kar-

å la

buratoren i en vinkel på 45 grader på motorakslen.

Jer optankning indsprøjtes en præcist af-

målt brændstofmængde i karburatorens
omløbsring ( = svømmerhus).
Hvor karburatorsnapsen/by-pass ventilen hjælper til en optimal acceleration, forbedrer udstødningssnapsen/primingen selve starten. Denne er selvfølgelig også justerbar.

Den rigtige indstilling af disse ventiler
kan kun findes ved at forsøge sig frem: Bypass ventilen justeres langsomt fra helt lukket og op, indtil modellen accelererer optimalt.
Det er sværere at justere primingen, for
den afhænger af mekanikerens startteknik
fieg forudsætter, at cylinderen er tæt).
Starter motoren først efter 3-5 ryk, og virker den >>død<<, er brændstofmængden for
stor.
Modtænder motoren uden at gå i gang,
trækkes der ikke hardt nok, eller også er
udstødningssnapsen lidt for lille. Yderligere
indvirker by-pass og udstødningssnaps altid
en smule på hinanden, så den optimale justering kan kun findes ved at tage hensyn til
denne afhængighed.
Når den hurtige start er fundet, skal tryk-

ket

i

brændstofpåfylderen altid være det

samme (brug manometer). For ellers ændres tanktiden, og dermed den indsprøjtede
brændstofmængde i snapssystemerne.
Tilbage til opbygningen af ventilen.
Da nåleskruen er monteret i enden af
akslen, må denne ikke kunne drejes omkring længdeaksen. Dette forhindres med
de overlappende udfræsninger i aksens foring og tilslutnings/påfyldermundstykket.

Naturligvis findes der mange andre konstruktionsmuligheder, f.eks. nogle, som

indeholder såkaldte konstantvolumen-

snapssystemer. I disse fyldes et kammer i
ventilen med en veldefineret fiusterbar)
brændstofmængde. Denne brændstofmængde bliver først sendt ind i motoren i

det øjeblik optankningen er slut, og akslen
bevæger sig til kørestilling.
Der findes også nogle, som under op_
tankning skyller brændstof gennem nålen

for at forhindre skidt i at samle sig.
Det vigtigste krav til en tankventil er:
Den skal være tæt! På grund af de idag anvendte olieindhold (5-890) i brændstoflerne
kræver tætheden en meget nøjagtig tolerance mellem akse og bøsning. Den nøjagtige tolerance kender jeg ikke, men ved den

rigtige tolerance løber akslen en anelse
stramt, når der er smurt med ren petroleum.

Jeg opnår denne pasning ved at slibe bøsningen med en cylindrisk lappedorn og diamantpasta. Derved fjernes grater og ruheder i bøsnin_een, hvilket lorlænger ventilens
levetid.
Akslen slibes med en lappering og diamantpasta, indtil den passer i bøsningen.
Et punkt, der ikke må forsømmes, er
varmeisoleringen af type 2-ventiler (med
indbygget nåleskrue).
Når motoren kører, øger den sin tempe-

ratur og i landing og optankning afkøles
den. Fordi disse temperatursvingninger

overføres direkte til ventilen, kan det føre
til ufrivillige ændringer i nålejusteringen.
Desuden må aksetemperaturen ikke blive

for høj, hvor høj den er, ved jeg ikke, jeg

gætter på ca. 70 grader. Ved denne temperatur er der fare for opbygning af damplommer, hvilket giver ujævn motorgang.
Derfor laves ventilhuset af kunststof, nylon, glasfiberforstærket polyamid eller lignende.

Lukkemekanismen bliver aktiveret gennem en forbindelse til styretøjet, ca.2OgraOPTANKNIN6

der dykror er passende.

For teamrace-begyndere er det tit et stort
problem at købe en ventil, hvis de da ikke
har mulighed for at lave en selv.
Jeg kender ingen i Tyskland eller Danmark, som fremstiller ventiler til videresalg. For dem, som kender til det, er det
meget forståeligt, for det er meget tidskrævende at opnå den fornødne nøjagtighed.
Derfor bliver priserne høje.
Jeg kender følgende fabrikanter:
Paul Schippers, Vughterstrasse 269, 52ll
GE's-Hertogenbosch, Holland
Shadow Rading, ll00 S.E., 28th Street,
Ocala, Florida 32670, USA
Dorant Vilmos Fabrik, Nyiregyhaza, Oszo-

Fordi en teamrace-motor er monteret
med hængende cylinder, er det meget vig-

lo ut 148, H-44ffi, Ungarn

toren drukne,
Dermed skaffer man sig en lille brænd-

Gino Voghera, Via Teodosio 23. 20100 \tilano, Italien (Cipolla seriefremsriller venril,
som nok kan bruges til andre mororer)

tigt, at der under optankning lukkes for
forbindelsen til karburatoren, ellers vil mostoflomme/lås, som kan forårsage udsættere og motorstall under acceleration.
I en teamracers startfase er dette en særdeles uønsket effekt, som fjernes med kaburatorsnapsen. Denne sikrer, at der un36

Jørgen Kærgaard,

Det er bedst at starre med ar skrive til de

og spørge, om de
kanlvil levere r.enriler til din type motor.
nævnte fabrikanrer

Husk. i beg'ndelsen kan en brugt tætventil
også anvendes.

n

Affjedret landingsstel til F}C-teamrace
Af Jesper Buth Rasmussen - Designet af J. V. d. Kroon
Dette affjedrede landingsstel er no,gcr nær
STELLET i Holland. Så godt -som rlle bruser
det, og ikke uden grund. for iicr er rirkelis
godt. Ikke alene fjedrer det qocir. men det kan
også bruges til praktisk racer iile motorer,
uden smålige hensr.n til ud-<reidningskanaler

modellen til at løfte vingen i en vinkel, så den
virker som luftbremse. Efter landingen vil
hjulet vippe frem igen, så det er muligt at lette
uden at børste propel, og det er der stor risiko
for at gøre hvis hjulet er trukket for langt
tilbage i forhold til tyngdepunktet.

og kølekanaler. Især Rcr::i crg \elson med
deres bagudstodnins ler ner ikke meget plads i
koppen. De fleste dele i landingsstellet kan

udskiftes i takt med. ar de bliver slidt. Det
borger for lans lcvetid.
Hvorfor er prakrisk taget alle teamracemodeller (o-e for dcn sags sllld også alle GoodYear modeller). tbrsvnet med en eller anden
form for affjedret landingsstel?
Hvorfor ikke bare lave en vinkel i metal og
skrue den i bunden afkroppen?

Der er to srunde. Den ene er holdbarhed,
den anden er start/landingsteknik:
Holdbarheden er især relevant i forbindelse med landingen: De til tider hårde gunk, en
racer bliver sat på jorden med, vil slå selv den
bedst forstærkede model stykker. Måske

ikke

i tbrste landing,

i

men landingsstellet vil
stille og roligt arbejde sig løs. Det er også set,
at et fast stel har hakket vingen midt over.
Selve hjulet vil også blive slidt meget hurtigere end nødvendigt. Selv vcrdens bcdste pilot
kan ikke lave smorlandinser hver gang. hvilket er en betin_eelse for. at ct fast srel kan

Landingsstellet:
i en hærdet aluminium, f.eks. A764 eller 2024-T3.
Vægten kan holdes på 9 gram, ja der står ni
gram. Det er meget let.
Stellet består af en sadel. dcr er limet fast i
bunden af modellen. o_q af et bevæ_ueligt ben.
Sadlen er et omvendt U. hvor benet kan
bevæges frem og tilbage. Den skal savesifiles
eller fræses ud af et stykke hærdet aluminium
(eller magnesium).
Bemærk, at hullet til akslen, der er fremstillet af en 2,5 mm messing- eller stålskrue, er
2,5 mm i den ene side og 3,5 mm i den anden
side. Messingmøtrikken skal drejes med et 3,5
mm brøst; det er den, der låser messingrgtret
Landingsstellet er lavet

Fjederen bukkes

i

1.2-1.5

aiuminium. drejer omkring -1.-i mm messin-

-

Landingshjulets placering

i

forhold til

(:mm

kan bygges let.

God flyvelyst!

mm pianotriid.

groret og er snret sider'ærts af sadlen.
Den skrå afskæring er stopklods for benets
bevægelser, så lad lidt gods sidde til trimning
under montagen.
Udskæringen i bunden tilpasses den ønskede type landingshjul; på tegningen er vist et 28
mm nylonhjul med 2,5 mm messingnav. Hjulet
bør være ca. 3 mm bredt.
Sadlen monteres i bunden af modellens

tyngdepunktet ændres, når modellen sættes
på jorden (hjulet slås tilbage). Dette hjælper

Derved skal kroppen ikke tage noget af landingspresset, men alene styre landingshjulet
på wærs og på langs. Kroppen kan derfor
laves af relativt blødt balsatræ, der først og
fremmest skal dæmpe vibrationer og derfor

afhængigt af den onskede hårdhed i fjederen.
Fjede ren lilger 1-3 sansc omkrins mc:singroret og virker lige:om en tojklemmefje der. Benet. der skal savs's ud ef .-t snkke hærdet

Landingsteknikken blir,er også forbcdret
fordi:
- Dette landingsstel tillader en hOjere ind-

- Risikoen for, at modellen hopper (kængurulanding). er reduceret.

under hovedpanelet oc limes med epoxy (24-

timers, ikke 5 minutters knold og tot-lim).

fast i sadlen.

holde.

flyvningshastighed, uden at risikere modellen.

krop. så benets top er skjult. Sadlen bør hvile
på to 2 mm kndsfinerst_vkker der går ret op

1-2 mm

pianotrådsfjeder
Zz^

I

^

I
r

.

20

mm

I

rc

3.5 m'n bo.
ene s de.
I __
rrrYi Ce1
2.5
.

2.5 mm messingskrue

cer

ai3:i

.{\

e,1"1

Fqtl

3,5 mm bo'ng

Messingrør,3,5 mm udv
2,5 mm indvendig diam.

28 mm nylonhlul

Der må være noget vi har misforstået
i den artikel om ffiedret understel.
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Til Europamesterskaber for fritflyvende modeller
- Tbtal russisk dominans ved EM I Zrenjanin, Jugoslavien

d. 3.-9. juli

For tredie gang inden for de sidste ti år
afholdt Jugoslavien Europamesterskaber lor fritflyvende modeller. Efter
Mostar i 1980, hvor termiklorholdene
var særdeles vanskelige, Livno i 1984,

hvor arrangementet led al alvorlige
skønhedspletter ikke mindst pa det
økonomiske område (men her bler
meget rettet op ved VNI i 1985 o_esa i
Livno), var turen nu kommet til en
tredie fremragende flyveplads, et stort
græsareal på4x12 km ved Aradec, lige
uden for Zrenjanin ca. 80 km nord fbr
Beograd.
Og skal man med 6t ord karakterisere
dette års EM-arrangement, er det
ordet >succes<, der ligger nærmest,
lortæller Per Crunnet i sin rapport lra
staev

net.

Arrangenrentet af arct: E\l \ar
- hr-lt i orercn.stemmelse med den jugoslaviske ide om selrtbrvaltning -- lagt i hienderne pa aeroklubben i Zrenjanin. Ddr lå det godt ! Alle sejl var sat til for at skabe den perl'ekte ramme om det store arrangement

var

og det
kun ubetldelige småting,
-klappede
perfekt for arrangørerne.

der ikke

Det indtryk, vi danskere havde fået af jugoslaver ved dc tidligere jugoslaviske EM-arrangemen-

ter, måtte l1'nhurtigt revideres. Hvor vi

i

Livno

generelt var blevet mødt af vrantne, >ufejlbarlige"
arrangører, kunne vi i Zrenjanin glæde os over at
blive modtaget af nogle venlige, hjælpsomme og
meget åbne menneskcr, der helt tydeligt var opsat
pa at th det hele til at iungere, så alle kunne være
på
tilfredse
- og sa konkurrencen bler, afviklet
den mest sportslige måde.
Fl1-vepladsen er et stort gritsbevokset område

uden lbr landsbyen Aradec. Landsbl,ens tar

o-e

køer gr;esser på området og hist og her er jorden

lrugtbar nok til at man har saet marker. I ntods:.crning til Livno og \lostar er arealcl ikkc helt lladt
der cr højdeforskelle pa 2--1 meter. men iklic
-noget
der generer. \/ærre er det. ar der hisr og pisr
er huller og tuer på omradet. Det betod, at vi ikke
kunne bruge motorcyklen til hjemhentning i alle
områderne.

Området har været oversvømmet tbr nylig

-

nogle steder lå der t1'delige aflejringer fra vandet i
den nærliggende flod Tiso. Sådanne steder kunne
jordbunden veere tuld af store sprækker, som ikke
rar behagelige at tricde galt i.
Vejret pa de tre konkurrencedage
og trimme-

-

ganske usicdvanligt for
dagene lbrinden
- \ar
årstiden. Der var hedebolge .... Hror normaltem-

peraturen i omradet i starten at juli ligger pa
pa
omkring 30', så havde r i pa Fl.{-da-uen 37'

-

FIC-dagen 43" og pa FIB-dagen >,kun,< 37' igen.
I sk1'ggen! Og solen bagte, så dc'ta, der ikkc indhyllede sig i tøj og beskyttendc sololie, kom ril ar
ligne nystegte pattegrise i løbet af forbløltendc
kort tid.
Vinden var alle dage svag. Der var et nogenlunde fast mønster med lidt konstant svag vind tidligt
om morgenen, så næsten vindstille eller ganske
svag vind fra skiftende retninger i løbet af dagen,
og hen under aften kom den konstante vind igcn,
blot l'ra en anden retning. Der var på intet tidspunkt så megct vind, at dct kunne kaldcs et prohlem .....

Ilan Ternholnr hur.fu ndet sig et sted i sk-r'ggen, taget solbrillertte pa og skubbet har len goclt ned i panden ..... og er tuget pa opdagelsesrejse idrørnrneland. Det er harclt at være en suct'es!
Å

Grundlaget for succes .....
Søndag og mandag
- de to dage f'ør EM-konkurrencen for svævemodeller skulle afvikles
- havde
Allan Ternholm travlt. Allan havde brugt nogle
uger eller måneder i vinter til at bygge en >Cool
Max< lbr at prøve en anden modeltype end den

>Bluc Bird<-konstruktion, der har tjent ham
trolast de seneste mange år.

så

Men med udtagelsen til landsholdet skulle der
valgte lbrnul'andre boller på suppen
- og Allan
tigt nok at bygge en kopi af Aage \Å'estermann's
fremragende termikmodel (tegning i Modelflyrc
Nyt l/85), der velsagtens er den mest vindende
FIA-model i de senere års Danmarkshistorie.

\lodellen gled ogsa udmitrket. allerede da
.\llan lrr-c de for'.tc .l|1ri€r lii iir r cpled.etr udcrr

i'or Lrlcn Zrenjenin i .lugoriar icrt. \lc;r dcn r.ir.
ikkc stabil nok i katapulten ..... \ar man ilrrcr
konkurrence er det ikke nok, at katapultudlosningen medfører en p:en højder,inden fire ud af f'em
gange. Heller ikke ni ud al ti gange. Der skal vtere
gevinst hver gang, hvis en model skal være velcgnet

til konkurrencebrug.
Allan havde heller ikke tænkt sig at stille sig tilfreds. I samarbejde med Aagc', der var med som
holdleder for det danske hold
- han var ikke blc'vet udtaget, tordi han ikke harde deltaget i de vigtigste danske konkurrencer i udtagelsespcrioden
fl1'ttede .\llan tlngdepunkt, højstartskrog,
-iendrede
r ridningcr. \atte turbulenstråde pa osr.,
osi'. Alt det. son) dc l l!'ste af os aldrig får gjort. Og
nrinsandtcn ..... da ct par stykker af os stak al fra
abning.ceremonien nrandag aften lbr at få de sid.rc par trimil) \ ningeq da r iste dct sig, at anstrenccl\!'rne hardc barct frugt.
.\llan (rS jc'g l'ioj ct par startcr i tilsl'ncladende
tc'rnriltri luit
- og hror min modcl konr ned på
ca, 2:J5. bler ..\ilanr hrengendc i ca. 3:30! For beggr' nrL)deller: redkonrnrende e-tter gode katapultudlosn i nger.

rar alt lbr lidt lor niin mode'l
llot tbr .Allan:l
De't

-

og megcl

var maske lidt ncrvøse. I h"ert tald havde de travlt,
lbr f'ørste periode blev skudt ind kl. 6.15. før alle
havde haft mulighed for at komme pa plads clter
en sidste sekunds beslutning onr at flytte startstecl
i forhold til det på lbrhånd fastlagte.

Det gav lidt indledende stress pa mangc al'
som blev forsticrkct af. at rejret
- slress
virkede mindre behageligt cnd de forcgacnde
dages morgener. Mange af deltagerne fik ikke tid
til at tage den sidstc trimstart inden konkurren-

polerne

cens start.

På den danske pol holdt ri os til den aiialte
startrekkefølge. Henning N1'hcgn startcdc tØr\t
han fløj mcd
-somogkonkurrencclcdelsen

>sin< Pietr-r de Boer-nrodel,
harcle gjort lorlig på
holdir'dc'rmodet .ondag aftcn.
[)cr r ar en \\ rc. konstanl og - cftcr j ugoslavirind i hc'lc lorste periode.
:kc tbrhold
- koli-s
I ngen sa ud til at t ll r e termik, :ch onr r i på trimda_eene allerede red 6.-10-tiden harde hall dc' lirrste
egentlige termikbobler. Nlen mindre kunnc. gore
det
- Henning udløstc i hlad han sclr betcgnccle
sonr god luft, og modellen floj et nydeligt nrar
med ca. l0 meters højde tilbagc, da de trc n)inr.lttcr
\ ar gact.
Nerstc rnand pa startlinien
ganskc som

Henning

for at kunne højstartc

rar Allan, der

-

løb frerrr tbran startlinien

i

fl'ed. En god katapult

ganskc srag termik fik ogsa Allans tbrste start
at ligne en ren lbrnralitet. \lar i lin stil.

i

til

Jcg havde godt 20 minutter tilbage af pclioden

til nrin start. l\lit

problern var imidlerticl ikkc
tiden, men modellen. Jeg havde to modellcr at
>>\/iracr-<, som harde skLtllc't
vælgc irncllem
aftcncrt for (og de fbregaendc ntorgcncr'). n:L: .lr;
\onl h.r\(ir !ir
ingcn termik \'ålr
- og >Anclantc..
påen slillevejrstid, men cn darlig k:i:.tri:ii. .le"
ralgte at tage chancen ntccl .A.rtti:riri- tr,r dct gik
galt. Et par lladc \titll i slar i.n or.l r..'.; tilca. halr -

andet minut lrcnrtc i ilyr:l;trclt gjordc dc tre
rnittttttcl LroprLtcligc nl iIO!i\.11. al j!',q lllcllcr, at

FIA-dagen

el til
lullcrr r ar ganrkc goLi. I JS ..'luttdcr
- og fhrr nren
chanecn tbl c:r joll placcring..'l:rgerligt
lair nol, \linc nroclc'ller rar ikkc i trim til at klarc'

Det var filrstr' konlrrrrc'ncedag, og arrangorcrnc

lirr lr old

c rr e.

nlodcllcn lloi alsrctl ril nogcr. dcr li-uncde ct siklcrl rrrar. L:t par hLrncircdc lnetcr bag startlinien

(icne-relt kan marr sigc. at termikindikationcn
var lirrbløl'lcndL' \\ag i lbrhold til, lnor hurrirr
nrodellernc slcg i termikboblernc. Der kan harc
narrct rnangc
- isacr dc modell'lyvcre, de r hatdc
nlodcller nrcd nreget stivc vin-qer sonr l.eks. lrol-

konr cier noclc snr ltcrc til og udlostc i samme lul't
:otu \lilc
- og L'tl al clissc modcllcr strejtcde tip;'rcrt pa dcn cngclsle ntodcl, der gik i et fladt spin
og ramtL' jordcrr elier knap to minuilcrs l'lYi,ning.

licnderne. Dct var Hennings ertaring, at hans Pietcr dc Boer-ntodel reagcredc n)egct trr€gl pa termikken, nrcns den hang pii højstartslinen. Og dcn
har netop virrgcr, der er så stiic sonr bricdder.

Sa vat de't tttcrc qrLrrttl

til lirltr ir lcl.c lor

ertr:cl-

rlc \likc I iutlltanr. \likc rrdirr.tc i en .rac lcnrrilboblc ct pal rtrinultcr lor pcriocicns

u1.1p111i11". 6-s

jur)ens

Vild
inclgriben tik !likc
- og rcd
n()gel ekstraordinicrl
be!ilgct cn omstart i
-paLrscn
inden anden pcriode. Mcn tem minutter

En ny generation på vej

rar ikke nok til at tinclc tcrmik, sa han måtte udlosc i halrdarlig lul't og derntcd slillc sig till-rcds med

o.-q

panik

147 sekunder.

- Skal .ic'g sa ligc tillb.lc, ar modellen larrdeclc ien fårellok, hror ct særlig modigt får
to-e sig en ordentlig bid af tbrkantcn og torsionsboksen. .lo
nar dc'r l'orst begl'nder at gå galt,
-

s4......

lrørstc- periode blci iovrigt derr udcn sammcnligning ra:rstc periode, hrad drop angår. Pr;.ccis
halr delcn al'dc' 5.1 deltagere fik mar, og
utroligl

-

-

prie cis halrdclen t'ik iÅÅe max.
Dagen for harde Pieter de Boer fbrtalt det dan-

af deltagerne ville
droppe i den torste start
og den anden halvdcl
- startet ..... Foreløbig
villc droppc i de resterendc
havde han ret!
skr' FIA-hold, at halrdelen

Det kan nok \:!re, at \ejret blel lettere at flyre i,
da anden periode blev dyttet ind. Allerede efter et
par minutters forløb fløj den første sv.erm modcller afsted i en udm:erket termikboble
- og det var
el s1 n, der skulle gentage sig mange gange i løbet
al dagen. For det danskc hold blev det en perfekt
periode, idet ri floj trc ubesva:reclc ma\er os \ar
frerdige i god tid indcn r[csrc perioder srarr.
I tredit' periode gik der gah tor Henning. Han
højstarte de forholdsr is lienge og bler nerr os l'or
at skabe tidsnod for os andre. Dertor udløste han
i svag luft
og selr om modellen i en del af sin

-

flyvecirkel tilsl'neladende fløj i termik, så var det
nedvinden der fik or"erraget og rvang modellen i
græsset på 159 sekunder.
Derefter blev der fløjet lutter maxer af de danskc deltagere'. Heriblandt Allan, der konsekvcnr
løb ud fbran startlinien fol at undgå >trafik<. Når
der engang imellem alligevel var en olermodig
konkurrent, der kom tor tæt pa, sa havde Allan
også rad for det:
Pa trimdagene havdc vi et par gange set Allan gå
i linekryds med andre, der trimmede. Hver gang
råbte Allan v>fi61:16*[61:10r'......(! En af dagene fortalte >r'i erfarne< ham, at den slags ikke nyttede noget til ct E\1. i,[)e- er bedør'ende lige-elade
med dit >hov-hor',< rii konkurrenccn. De forstar
ikke en skid af det.(( som Henning lorklaredc. Og
sc
- Allan havde aendrer raktik. Da han undcr
konkurrencen var tæt på linekrl,ds, horre r i ganske t)deligt hans råb: >Hey-hey-he1.le\-.....(
pa

formluldendt engelsk!

-

Mens de flyvende medarbejdere klarede de sidstc lirc perioder udcn problemer, så kunne dct
5amme de\\ år:rrc ikke siges om vores holdleder. Da
Aagc skullc lobe ud lor at hjælpe mig under høj-

i f'jerde periode, trådte han forkert
>SIam!,, sagde det i hans fbd
- og vi rroede, ar
han havde sprængt et ledbånd. En hurtig tur på
hospitalet i Beograd r,iste dog, at der kun var tale
on1 en forstuvning, hvilket også var slemt nok. De
ni.este dage matte Aage indskrie nke sig til at humpe rundt og lbrsoge at undgå at belastc den forstustarten

vede fod .....

Mange haide store problemer med termikken
på dcnne da,s. Hele dct hollandske hold havde
droppet cfler trr-die pcriode
- og alle tre hollienderc droppede to startcr! Tjekkiske Ivan Crha
droppede også to starlcr
- de to første. Og Victor
lsaenko fra Rusland droppede i tredie periode, sa
vi slog det russiske landshold med ti sekunder!

Ftmten dcltagere klaredc sig igcnnem til fly-ot'l"et
dementercdo dermed anden halr del

a1'

Pictcr de

Boer's spadonr. Et kig igcnnem rrarnene ri:cr, al
det ikke er en samling hvem-som-hclst'er, der nar
så langt. Der var f.eks. nummer et og to fra VN'l
sidste år, Viktor Chop og lvan Horcjsi. Der var
den bedste italiener, Vittorio Brussolo, den bcdste
f'ranskmand, Jean-Luc Drapeau, og de to >:eldrc<
tyskere Ulrich Schmclter og Siegfricd Puttner.
Og så rar der en

flok unge I'losc med .... en helt

\lihail

Kochkare\, en n] tjekke, Jan

n)

russer,

Vosejpka (med seks flunkende næsten ens modeller i kassenl), en i denne sammenhæng ny dansker,
ganske
Allan Ternholm
- og en ung, men ikke
uerfaren Per Findahl fra Srcrige.....
I f'ørste fly-off runde blev Allan lidt overrasket
over, at vinden var tiltaget, og efter at have taget et

par cirkler på linen befandt han sig pludselig et
godt stykke bag startlinien. Ikke nogen dårlig placering, hvis man skulle have glæde af den termik,
som de andre deltagere fandt ..... men en afgørende forskel i flyvestil i forhold til de s1'r,indledendc.
slarter, hvor Allan fandt sin luft selr.

En ganske svag boblc lik lov til al passerc
,,Det er barc'cn l1lling,,, rneddehc..Allan orer
ualkie-talkien. da man fra \tarrstedet spurgte. om
det rar noget at udløse i. Lidt efter kom hønen
anstigende. Allan katapultede flot, og det var ikke
bare et udslag al kammerateri, der fik roserne til at
slrømme gennem walkien ud til Allan ..... Det Var
en flot flyvning, der bragte Allan videre til 5-minutters starten sammen med otte andre.
I næste start gentog Allan kunststykket med ar
løbe bag linien til en god snylteposition. Også denne gang kom der et par modeller i tilsyneladende
god luft ned til ham, og for sidste gang denne dag
lavede Allan en flot katapultudløsning. Luften var
god
et par al modellerne blev hængende til de

-

fem minutter, men Allans nåede det ikke. 225
sekunder blev det til
og det viste sig at række til
en

-

flot, flot sjetteplads.

Svenske Per Findahl nåede heller ikke de fem
minutter, men Iandede efter 288 sekunder. Det gav

flot femteplads. Per

havde
som Allan
trimmedagene meget effektivt, og resul-tatctbrugt
viste sig altsa ogsa for hans vedkommcnde
en lirrtjent topplacering.
bl* opnaet,cenncnl'on.r
en

cn i.on;cnlrlre:

L\_r

llan

kan højstarte uden at skullc tiunkc pa line- al koncentrationcn kan rctte\ mod lcr'nrilsosningcn, han kommer tbran startstedct og
r il dcrlirr letterc kunne ses i lang tid al lidtagernc,
cnd hr is han startcdc bag startlinie-n. l)csuden ved
Chop. at allc andre dcltagere vil lbrholde sig til
hatrs :tar t. D!' andrc r il ikkc turdc lade ham {'11-rc
alcnc, hvis han tinder god luli. Altsii >lvingcr,,
han dcm nicrnlc\t til at f ivre sammcn med sig
og i den situation har han dcls fordclcn al at kunnc
ses licngst tid af tidtagernc o-s dcls ll1'rcr hans
modeller bedre end nitstcn alle andrc.
N'lcd andre ord: Chops taktik sigte r rnod iit vin-

krlds

de!

Hvis man skal sla Chop, cr der to ting at gørc:
Entcn skal man finde bedre lult cnd hanr
- og det
vil sige gå alene ganske som han, men bare ct andct
sted, hvor man måske kan være heldig og findc
bedrc Iuft end han. Ellcr man skal højstarte lige i
htelene på Chop, udløse i samme Iuft
- og have en
nrodel, der glidcr bedre end hans.
lran Horejsi og Nicolai Ruscn (Bulgarien) stillede sig tilf'redsc med at l'l.vvc på Chops betingelser. Dc trak hurtigt et par hundrede metcr ned bag
startlinien i seks-minutters starten. Chop løb frem
mcd den nye, unge russer N{ihail Kochkarer lige i
hælene. lngen tvivl om, at Mihail var ude på at sla

sin holdkammerat ved at glide fra ham med sin
nogct størrc model. Canske rigtigt
- i rammc
sekund som Chop udløste (og vandt 8-10 mcters
højde), lagde Mihail an til udløsning
- og ti
sekunder senere lå beggc de russiskc modeller i
god luft ved siden afhinanden. Efter at de to russiske modeller harde lløjet ct lille minut. passerede
dc lvan Horejsi og Nicolai Rusen. Begge udløstc
under russernc- og nu drev de fire modellcr
afsted med rinden, mens tidtagerne lbrsøgte at
følge dem i den let disede luft.
Det var klart, at ingen havde fløjet seks minurter. Men da Chop kom gaende langs startlinien
med sin reservemodel, behovede ingen at rzcre i

n'ivl om udfaldet. Et bredt smil afslørede, at den
regerende verdensmester nu også
lor førstc

kan smykke sig med titlen som Europamcster. Og Mihail Kochkarev kunne
- -uanske sonr
sin landsmand Sergei Markaror ved EN'l i 1986
konstatere, at hans debut på det russiske landshold
gan-u

resulterede i en andenplads. På trediepladsen Iran
Horejsi, der snart må blive træt af at sc sig slået på
målstregen af Chop's taktik.
En perfekt afslutning på en god og sportsligt tilfredsstillende konkurrence. Og hvor er det dejligr
at se så mange nye talenter i fl1-off til så stor en
konkurrence. Det lover godt for fremtiden.

ganske

rnalrcllci ind\at'. Sadan.Lal

det grrre.
- :r.!\te gang kan det meget rel blire til
en medal_ie.....

Fire deltagr-rc klarede de len.r minutter. Blandt
dem rerdensme\lcr Chop, der allerede i anden fly'ofl ru n de har de iendret takt i k. I de >lette< ru nder
højstarter Chop lra den optimale snylteposition,
dvs. Iidt bag startlinien. Hans model cirkler me_eet
højt på lincn og i forholdsvis snævre kurver. Dermed er han no,scnlunde sikret mod at blive slagtet
ieventuelle linckrl'ds
den model,
- det cr normaltsamtidig
der ligger hojest, der >orerlever<
med
at han kan fli r c' i den termik, som de andre finder
til ham ..... Del sparer på kraefterne og giver maksimal sikkerhed tor ikke at blive snvdt af en lor
svag termikboble.
Når termikken begl'ndcr at dø ud, og sandsynligheden lbr at ingen kan flyve luld tid vokscr, så
skifter han taktil og løber op fbran startlinien og
finder sin egen luft. Han tlvver som om han er alcne på pladsen. Det ,eirer e n lang ri.ckkc fbrdcle:

FIC-dagen
Da Thonras Koster ankom til Jugoslavien havdc
han to lode modeller mcd. Den ene havde fløjet et
par konkurrcncer tidligere, mens den anden var
helt n1 og upro\et.
Sa det var bare om at lå gang i

trimningen. Begmodeller er udstl,ret med Thomas' elektroniske
timer med radiostl rct motorstop- og tcrmikbremsefunktion, så Thomas kunne gå til trinrrnearbejdet med noget stØrre sindrcl end dem, der i de lørste starter hver gang ma sc risikoen lor ct totall
havari i øjnene.
Bortset fra et problem nred at startkontakten i et
par tilf'åelde udløste alle timerf unktionerne, konr
den nye model hurtigt og smertefrit i godt trinr.
Eneste problem var motoren. der ikke kørte s;e rlig
godt. Selv om Thomas skiltede slangcr, ekspcrimenterede med kølingen og hvad han iør'rigt kunne fbrestille sig, så hjalp det hele ikke rigtigt.
Motoren forblev ustabil
- i 6n start kunne den
køre perf'ekt, 1or så inæste start at havc et par
ge

udsættere på vejen op.
Første periodc skulle egc-ntlig have 240 sekunders mar, men konkurrenceledelsen besluttede at

39

rrorgcn. lllen dct blev den ikkc

no.ic\ m!'d ct almindcligt lll0 sekundcrs nra\. Dct
skabtc lettelse rundt onrkring. lirr rnangc havde
problcnrer med over-uangen melle nr stig og glid
og clct iar ikkc barc Thonias, dcr incllcdtc konkurrcnccn rnc-d et tils)neladc'ndc uhclbrccleligt stall
el'ter en uhcldig ovcrgang. Eljcr ct nrinuts stall lik
clc oprettendc- rnonlenter dog o\crtagct, og Thonras' nrodel lagde sig snrukt og kLrnne harc gledet
de 24() sckundcr udcn problcmer.
Kun tirc al'dc- 36 dcltagcrc droppcdc i torrte
pe-riodc
og kun en af dissc firc rrojcdcs ntcd del-

? l'*"'*..,,,,,****

-

Dcrcfter gik det tbrholds\ i\ uproblcnriui.k Ior
\lirri. ll\or :r:r;'l
Thclmas
- der rar lige en cnkclt
kastedc rnodellen sklcr l. 5a dcrl r()! hcit r;ri .icil:r
af den tcrmikboblc. dcn .kullc on i. [)cr blcr cn

hrcr nrodcl. rclatir clarlig sigtbarhed o,e en smuls
r irrri. .a bicr
'iirrationcn meget ranskclig, som de
-sigcr i I:ollrtingL'r. \'i tnltte rcntc ct ct)cit :tr kke
\alerji Strukot
tid pa algorelscn
- !or.n bler at
bler ny Europamcstcr med -112 :ekunder i srdstc
starl toran Evgenij Verbitskl'med 408 sekundcrl

Silrano l-ustrati fra lralien ikkc, da han i anden
periode fik domt ovcrrun i sit lorstc startforsøg. I
stedct tbr at vente pa at lå Iørstemodellen tilbage,

\len Ulf kunnc da troste sig
med, at det srenske hold også stod samrnen imodde periode. Ær-eerligt.

gangen. Ull blel placeret nicstsidst med L.ars-C.
Olotsson. under sig. Og holdets tredie deltager,
Gunnar Agren, endte fierdesidst.
Ogsa den anden ende at resultatlisterr udviste ct
smukt sammenhold. idet der rar ikkc nrindre end
fire russere med blandt dc ljortcn dc-lta_!:ere, der
var konrmet igennem til ll1-otl. \al det kunnc
blive til fire, sk1'ldcs clc't. at Ergcnii \erbitski dcltog uden tor landsholdet \onr lbrr\arc'ndJ rn.\tcr.
Og badc han og de trc'rurscrc pa holdct rlatc'dc':ig

rej til fl1.6f1's1.

rcd icpladscrr.

Til gcng;r:ld herskcde der stor fonirring nrcd
hcn'rn til tcrr:tepladsen. \Ied fire tidtagcrc pa

rnen de elicler jo rodt rldlrn noglc nrodernc -sassere ......
Sa heldig rar den andcn tidligerc rerdensmester

Den hoje temperatur lagdc ikkc band pa tcrnrikken o-e nedrinden. Seh om dct tbrekom naturstridigt, sa kunne en gasser kommc ned pa godt to
minuttcr efter et perfekt stig, hvis den blev høvlet
op i en solid nedvind.
Ulf Carlsson fra Srerigc bchervedc ikke nogen
nedvind for at undga maxct. Eftcr fem perfekte
starter med en helt nl aluminiumsbekliedt model
gik der noget galt r sjette start, sir modellen stod på
snuden i jorden og bler totalt ødclagt. Da Ulf
under trimnin-een harde måttet tage afsked med
sine orrige modeller, mattc han undlade at tagc
den omstart, som fl1'retiden pa l5 sekunder berettigede ham til. Og derelter accelltere et nul i s1 ren-

s1 r'-nrinuttcrs rrrnden.
Strukov o,u Vcrbitskl larcde et par 1'lottc startcl
Muhin ventcdc pa jorden. Han ltarde ikkc
-låetmens
sin bcdste model tilbage cfter seks-nrinutlcrs
starten, da periodcn begyndte. Den dukkedc clog
op midt i pcrioden o-e blev scndt afsted i det ubet i nget l'lol tcstc sti,s (og det siger ik kc så lidt ! ). l\ten
ak
- knap var nrotorcn stoppet, før rnodellen lagde sig ind i et stejlt spiraldl'k og bankcdc i jorden elter kun 39 sekunder i luften. lngen t\ i\ I onl
t

ser

startede Lu st rat i st ra k s nred rescri cmodcl len
- og
bler helt korrekt noterct for cn nrolortid pir over 8
sekundcr. Sa det bler et stort, grinrt rrul pa resultatlistcn sammen rned seks nraxcr.
I dagens Iøb bler det sonr nrlr nt ulideligt rarmt.

Var der nogen der talte om closc race?

Alexctncler ,\'lulrin i.lierd tned at core ktur
t t t i r t u I t e r.s .f l.r' o l'/ -.\ t u r ! c t t.
gere fire deltagere tra, :a leltct nu talte s)

\

til

seks-

deltage-

re, da der skullc I'11'rcs seks nrinuttcr. Blandt disse

var den tidligere dobbelte Vlll-vindcr i sakefield,
Lothar Doring fra Vesttyskland, der her debuterede pa det tyske -easlandshold. Lothar mistede sin
bedstc model i syvende periode, hvor termikbremsen svigtedc, så modcllen fløj bort i cn stor boble.
Reservemodellcn var klart ringere, og det kom derfor ikke som det storc chok for Lothal at han ikkc
klarede de seks minLrtter. Det blo'en sjetteplads
gæt
kun overgåct af cngelskc Staffbrd Scrccn og

sel\

-

-

firc ru.rerc!

Tre al de fire- russcrc klarede max'et
den 1ngste russer, Sergej Korban, matte se sig distanceret

-

al Staftbrd

Screen, som fløj 350 sekunder mod
Sergej's 346 sekundcr.
Tilbage var trioen Ve'rbitsk.r,, Strukov og N,luhin.
De samme tre, sorn udgjorde det vindendc russiske
hold ved VM i Frankrig sidste år. Ved den lejlighcd
ble'" de nunrnrer 1. 2 og 4
denne gang blev der

-

medaljer til allc tre.
Vinden r ar t iltagcl no-!cl i \l \ rk!', o,s da det \alntidi,q rar blerct di.ct. ral d;l cii uJL.rccit onflticl.c.
ai den iid:lc fi\-oll .l.iri Lrurdc ud.;elie: til nleric

Et wakefield-hold
vi kan være stolte af
Da jeg sidstc ar skrev ref'erat lra V\l i Frank rig, tik
uakeiieldholdet nogle barske ord med pa rejcn.
Da dctte års hold på to pladscr var identisk nted
\/\t-holdct nemlig Frank Dahlin og Jens Kri\len\cn
ktrrrne man jo forrente at skulle bruge

-

nogcnluncic \anlrne register pa skrircmaskinen cn
gang til. \Ien nej
- t\rcrtimod! Og det er ikkc kurr
fbrdi .lørgen Korsgaard er tredie ntedlem pa holdet.
I l'ørste periode lagde dc tre herrer ud ntcd noglc
startcr, der burdc have medlørt, al den rus\i\ke

holdleder kom og bad om at skrirc prolessioncl
kontrakt mccl denr. Nled trc meget. megL-l tlottc
stig vislc l]rank, .lens og Jørgen, llordan man skitl
fl1're riakelield idag: Hurtigt op til \tor hoidc,
hrorfra man glider clegant ud orcr rteppernc.
Vejret var ranskeligt. Dcr rar tilsyneladende
ikke rigtig termik nogen steder
- bare no-ulc slorc
puder af varm lul't, som holder n.rodellernc opllc cl
pludseli,u er riek. I rnangc tilstykke'tid
- o-q sa
1ælcle kunne man sc modeller slige l'lot i terrlik
og sii i ovcr-uangen til glid falde helt ud al dct og
komme ned med alt for stor hasti,ehecl.
Saclan r ar det rru ikkc ior Jens i ande-n pcriode.
Han konr lirr tidligt at'sted og harde ikke termik pa
nogL't tid:punkt. hrilket tiden pa l-17 sek. ogsa

Lei.l'Erikssonigungntedctttrcekkeop.for.lbrste.fltoJJ'-51arrituke.lield.PerfinclahI,derhlcven/lot
nutnnterJbttt i f'lA-konkurrencen ser til.

Russere alle vegne .....
Vejret var stadig varmt, og vinden rørtc lidt på sig,
da der skulle flyres 4-minutters lly-off. Det var
klart lor alle, at denne tørste runde højst ville skille et par får l'ra bukkene, og at der var langt til den
endelige algørelse af konkurrerrccn.

Thomas skullc starte lderst pa startlinien,

sa

hans muligheder for at snl,ltc- pa dc andrr- \ar ret
begr:ensede. \ten det skullc nu r isc:is, ul dct ikke
blev afgørende. I stedct 1'or blo dct rnotorproblemerne, der endnu engang duk kc-dc' op
- og dennr'
gang mcd alvorlige konsekren:cr. \lotorcn hortr-

de som en astmapatient igennem hclc :tigc't.
udgangshøjden bler langt fra den lbrrcntc'dc.

crg

Sa

selr om luften var udmicrket. kunne rnodellen
ikkc holde

sig oppe

til maximumstiden, mcn matte

gile op syv sekunder lor tidligt. Det blev et .rrgerIigt l'arvel i denne omgang for Thomas, lbr ingen
tvivl om at hans modeller har potentiale til at blande sig i kampen orn 1ørstepladscn. Me n naturligvis
skal motorerne køre ordcntligt ..... Mere triening,
tak (rncn hvor kan man tricnc i Danmark, når vi
ingen godc fli"r'epladser har'l).
I f em-minutters startcn blc\ dsr sorteret vderli40

korrkurrcneelc-

de

tc cnc drop.

g)

-

delserr satte firc tidtagerc'pa hvcr rnodcl og \tartc-

:q.

bekræftede. I tredie periodc- skerc- nogcnlLrnclc J:i
samme for I-rank, omend lullcn r irkc'dc be dr;. J;.1
han startede. Dcsv;errc med cndnu darlircrc r-r..1:itat
- kun 126 sek.
Tilba-se rned luld ticl rar kun Jorltcn N()rr:,r,i:.:
det sk ulle k un vare kort. I l'ierd e nr'r!tr.j: ::. . -dc og
.lørgen modellen klar lil \lail gr)Ji :\,. J ::-.r:'t:::ter f ør periodcn sluttede. [)c- lo andrr' ., '. i - '-rr:.i
deres marer. Eltcr at harc'rcn:li ::::--:::::::i::,.rcl
Jørgen motoren lobe ud og .:iiiJ ii'. .,itsrit :. \13n.
han trak op, -uik der cn icrrlilh..:..
- .:Jlt lLrrrtc
vi så ial den tid. Da Jor-gc'n ra:- \-;:::cn. bler lul'ten igen dårlig. Dc'r htrlJl:i. i..-::...:ir't..iurning,
hvor Jorgen bler nodt ril .l: .:,::::
::Jen held, l-37

-

sek. ble\ resultarer.

Det rar dcprimr'i3ii;-. Hr': .lLri \ i rr!'d tre af'
pladsens beditt'r,,aic::;i.];lrrr-re
- og alle tre
harde droppet .it i:ii:. Ei klarr eksempel på, at
det ikke i alle ti:;,:;,u: :: cn tordel ar lbrdele byrderne Ii_qc nrcllc-::: ;trlr. H\ i\ r'tu l.eks. cn af'dem
havde llojct ailc u; il:rli-,r.' l'lr r ninger. så kunne de
to andre \lrr-c r,r.: ii; 1l]-o11 ..... o-s måske have
vundet ....
I temte periode r ar Frank iovrigt ude for et afde
mere spektakuli,jrr. dirrn. Eljer at vicre steget til
.rLrr
stor hojde
- rigrig
- kom modellen i nedvind. Den 131 i3 ilgjr oppe. at alle mentc, at det var
ligemeget
dr'n :kuiL' nok ta sit mar. lVlen nej.
I

-

Den sank iom orTt termikhrernsen var,qåc-t og nåcde lakti:k ncd no,clc la sekunder f'ør de tre minutSkai man nle\ nL. nogle ting ud over den danske
indsats. nra det l.c.ks. \'ærc. at den stierkt fl1'vendc

hollænder Arno Hacken igen var uhclclig til en
stor konkurrencc. Efter seks fremragende startcr
larcde han sin svrende start i endnu en god termikboble
- o,u sa klappede propellen fork!'rr. Fra slor
højde laredc' rnodcllen ct mcget bcher:kcr :piraldyk og rar ncdc pa I l-1 :ckundcr. Sa cier bl* hcller

ikke denne gang rii noc!-n t'l)-oii-nl.ter'ring io:
Arno.

Det russiskc hold rar :olll \ard\anlict .la:ri.t
llylende, men allige\el rar det rær pa. ar de allc
droppede. Tredic'periodc blev hard rcd dem. ider
bade Corban og Stelanchuk droppedr.
- og i sidste periode rar Andrjukol hr-lt nede og klippe der
øverste af græsset, da hans syvende max var hjemme.

Et kort fly-off
Som traditionen siger, blev wakefield-lly-off'et
konkurrencens mindste mcd ni mand. Vejret var
klart og temmelig roligr
- dct virkcde som om tcrmikaktivitetr'n \ar ta,sel kralli,!rl at. o_! lcntpcraturen var da o-s\it h!'lr nedc pa ct nar og ir!-di\.'Srtder!

('::i;:::
Alle rogtedc pe al[- o: ;l L'::g:
Italien rtartedc \ont ;(r'.'J :::r::*. " -. : .r::. :t-

:::
--.

.::..', :j
- og iklc ruit.i!: r.!:- -j' .::
Lidt cltur Ircglrrdr. J;: .,. ..'::::, -r..r-ir..:

nidstirlet

'3Scll)u.,tr

o111.1qi31

\J: -,- ,: * --..,-: ...::
: :r:::'.:. \, -1;
- -r_;.1;3i.

tldcli-r:cicgn n:i,at \.ar-

\af .lJillln:JI: :.\l:: :(\: i:::::-: --- -r..f-.
l'-eltet bler eirk.r :.:l'.::r:. :j:: ::-: :'ttnd ;aldr
fra, rnens tem :kuli: r:*.ii:. ::. :a:,---::t::::::i:. :l]ofl''et. Et stærk k\inici: Da:: ::;.:_:::: io:b:lle
Europamester Alcrander {;ij:.l;.:. ::. R-.i;nd.
I cit Eriks'on lra Srrrise (hr: :.-- r-!:f: -: .rl
Skandinaviens allerbed sre i ls- .3n3.1; .1; s. [ 171 :.;tol'Rozlcki (nej. der er incen .td\r;r. .
t.::: :r,.

-

der Krzysztol'til fornar n!
- Dei rr:)ii: l.::.irr:ter), den polske VM-toer fra sid,rre ar. Di::cr- Pa::.
Vesttysklands World Cup-r,inder fra l9S- o,!.nJ.-

lig Mihall' Varadi fra Ungarn, der ihrcr

n:cJ

modeller som er niesten identiske med [:\1-r:nd.-ren tra 1986.

Igcn kunne vi opleve dcn indledendc ncrrekric
går lørst'l Je_e huskcr ikke, hrem dcr Iak-tiskhvern
gik l'ørst. mcn det var tl,deligr, ar allc rillc

.r1\iri: .rrlrrr'ra luit. I lobct at halrandc'r minul rar
rll;::rtrJr'llcrnc ilultcrr
- og ingcn trirlom. at
\t;\:r:rdc:..\ndrjtrkor havdc langt dct bedste stig.

.r nlighcd tirr, at de bedste vinder konkurrenccrne.
Sadart skulle del gcrnc blire yed mcd al ricrc -oS\a nar jugoslarcrne om trcerr alholdcr vcrdcns-

glitl ogsa var overbevisendc
- den giider
kunnc Andrjukov lbje cndnu crr
[:\l-sejr til de to tidligerc en enestående pi:r:sla-

mr\rcr\kalrcr i Zrenjanin.

l).1 l:an.

.trnl r'o

.\l'c'r'-

-

rion. S\enskc Lei{'Eriksson var ikke så langt

ba_u-

.ller ogsa han havdc ct l'lot stig eltcrfulgr at el
lint glid, sd selr,om der var 44 sekunder op til
.-\ndrjukor', r'ar Leif vist godt tilfreds.
Rozycki og Dieter Paft fulgte pa trcdie- og tjerdepladsen, men Varadi som den eneste i leltet I'ik
cn tid undcr tre minutter. Det var tydeligt, at de
rnodeller, der klarede sig bedst, var dem, som kom
højest op i stiget.

Holdkonkurrencerne
Som det fremgår, så var der russiske mestre i alle
tre klasser. I FIA og FIC var der også en russer på
pa
andenpladsen
- i FIC endnu dn trcdiepladscn
men alligerel landt russerne
"kun,, holdkon-kurrenccn i FlC.
I FIA blei italienernc bedsre hold nred rcsnrskerne og polakkerne pa de tøl-se nde pladser. Dr-r
danske hold klarede femtepladsen og manglede
kun nogle få sekunder tbr at tage medaljer (hvis og
hvis .....). I FIC var vesttyskerne også på andenpladsen med tjekkerne på trediepladsen. Og endelig blev dct Frankrigs hold, der løb af med sejren i
Fl B foran russerne og ungarerne. Det danske hold
blev nummer syr'
- med lidt over et halvt minut
op til medaljepladserne.
Totalt løb russerne naturligvis med sejren, men
trods dcres kraftige dominans individuelt havdc
de kun 120 sekunders l'orspring foran det resttl skc
hold, der cndtc- pa en samler andenplads. I dctrc
.clskab kunnc- det dan\kc hoid ikkc rrille nogcr trp
r i rnanglc'de lo rnand p:r I'lC-ho1dct.

-

Afslutningsr is
-\:.lutninc.r i. cr der rsl kun ar :jge. ar dL-lte Europamesterskab bier en :ue cer al samme karakter
.om sidsre ar\ \'\1 i Frankrig. Der er dejligr ar kunne konslatcre, al \ores regler og arrangemenlcl
tfdelig\,is er indrettet sadan. at der er storst sand-

Dcttc ar'
tro. al o-s\a

E\l har givc-t mig al nrulig .-srund til at
\'\l l99l vil blivc en fremragende kon-

kurrenec. \om mitn roligt kan satse pir at kommc
med

till

f lA: I. \'illor C hot.
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llan Horejsi, CZ, 1260 -l-10-300r l2li 'ck...1. Nicolai R. Ruscn, B(i, 1260,ll0: -r(X)-ll9.ck.. 5. I,cr lrindahl, S, 1260r2'10-2ltll rck.. 6. \llan lcnrltolnr. I)K.
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(iobbo Nlassimiliano, I, 1260+ll7 sc[., Il. Sicglricd
Puttncr, D, 1260+196 sck., 12. Ulrich Schmeltcr, D.
1260- lr1'7 sek., Il. Allirnr PIanggcr, AUS. 1260-166
sch., I-1. .lcan Luc Drapcau, F, 1260 r I07 \ek.. 15. Vinorio Brussolo, I, 1260r 32 sek. ..... 26. Hcnning Nvhcgrr
Il39 rcl.. 29. Pcr (irunncl 1228 scL. /a/t 51 rteltuccre.
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ti, l,

1260+ lti3 scl., 9. Vladimir Sanda, CZ. 1260- 135
sek., 10. Ossi Kilpelåincn, SF, 1255 sel., ll. Bror Einrar, S.
125.1 sek., 12. Rudiger (ianslen. l). l:51 sek., ll. Anlli
N1anterc, SF, 12,19 scl., 1.1. Jozscl Krasznai. HUN. l2.ltt
sek., 15. (jcrard \oct1uc. I'. I2.15 rch. ..... ll. .l!'n\ Kri\t!'n'
sen, DK. 1227 sck..2.l. krr.cc'n Korsgaard. I)K. l2l7 rcl..
30 I'rank Dahlin, DK, l196 sek. lqlr 50 rleltuqt're.

IIC: l. \/alcrij Strukor. USSR. 1260 r 2.10+300. 160r
-ll2 sck.. L E\gc'nii \crhir\1,I, USSR. l2(r0+1.1().'.1(X).r
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lttl
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.\US.
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tl.

126{)- 1.10. 260 sc'1., 10. .liri

l.l0-:l: rck.. I0. .larorlarr Zclinsli.
PL. llfr()-2.10-232 scL.. 12.'Ihomas Kø\ter, DK.
l:60 -:-11 .cl... 13. Hubcrl Hubler, I). 1260- 222 sck.. I.l.
Du:an \ardr. \'L. 1260 109 rek.. 15. Karcl Hotrcel. ('1.
'
1257 rcf. /a/t 37 deltulert'.

Europameslerfor Iredie gang, Alexander Andrjukor', holder et vdgent øje nrcd sine konkurrenter pit
startlinien, ntens hon afslulter oplrcekket i en af fl-vo.ff-starterne. Bemærk beskyttelsesskit'en bag propellen, som gør det muligt at trække op uden at afrnontere propellen. En klar taktisk Jbrdel, clo nan pu
den mitde meget hurtigt kan gøre modellen klar til stort.

Ltm{ordsstævne 1988 (NM)
Danmarks største modelflyvebegivenhed, Aviator's
pinsestævne, var i år - for første gang - også åbent nordisk
mesterskab.

7

Dette år tegnede stævnet eller til at blire lidr af cr

antiklimaks oven

på sidstc irrs -<0 rr:

jubilæumsstævne;men det viste sig he ldi_eris. ar frygten var ubegrundet. Lørdag morgen stod der et hav
af modelflyvere og sagde: Har I ikke faet \{IN rilmelding? - den er ellcrs scndt for Iængc siden!
Skylden var posNæsenets. som harde en mindre
uovercnsstemmelse af den slags, sclm lagde postterminalcn død i en uges tid.
Resultatet var, at vi fik et stort deltagerantal i alle
klasscrne, trods de få forudtilmeldinger. Det er tydeligt, at linestyret modelflyvning er på vej ud af dødvandet, for der kommer flere og flere nye ansigter.
Det større deltagcrantal gav noget roderi mcd at
få tidsplanerne til at holde. Der var flere af klasscrne, der måtte improviscre. fordi dcr var mang.. som
deltog i flere klasser (rekorden var r,ist -5 klassv-r).
enten som deltagere eller som dommcr/hjælpcr.
Ved fælles hjælp gik det alligcvcl. uden at der blcv
for megen panik.
Vejrct, ja vejret skal også have et ord med på
vejen: Det var SIMPELTHEN FANTASTISK, det
bedste vejr de sidste 6-8 år. Stille og roligt, kun
lørdag formiddag var der optræk til rusk og overskyet. Resten af stævnet var der stille og roligt med
masser af sol. Den obligatoriske regn kom først
under præmieoverrækkelsen. Det kan da kaldes scrvice, at vores gæster ikke skulle køre hjem i stegende
sol, ikkc?

Der var ialt 68 klassedeltagere fra Danmark, Tysk-

land, Holland og Sverige. Den størstc klasse var
F2D-combat med 13 deltagere fra 4 lande, og der var
8 hold i både F2C-teamrace og Good-Year.
Lørdag aften var der middag; menuen var et stort
pølsebord. Det kunne ses, at det faldt i godjord; der
blev spist og spist til den store guldmedalje. Aftenen
- til langt ud på natten - gik mcd snak og fidusbytten.
Søndag var vejret også eksemplarisk, og konkurrencen forløb uden de store problcmer, så præmieoverrækkelsen kunne foregå n€estcn til tidcn. (Det
største problem var, at øllerne ikke kunne nå at blive
kolde; så hurtigr gik det i perioder).
Præmierne blev overrakt af CL-unionens nybagtc

formand, Stig

"Flpmms" Møller, der for Aviator

kunne overrække guld, sglv og bronze, samt vandre-

pokaler

til

vinderne.

I

de internationale klasser,

hvor der blev kæmpet om nordisk mesterskab, kunne han også udlevere guld, sølv og bronze medaljer
med indstøbt CL-U logo. (En nyskabelse, som DU
kan tilkæmpe digved det danskc mcsterskab den 21.22. august i København. - Dette var en commcrcial).
Hr. formanden sluttede af med at rette en slor tak
til dem, der gjorde stævnet til cn tbrnojclse, nemlig
den store flok frivillige dommere, hjælpere. tidtagcre og ikke mindst køkkenjomfruernc.
Desværre manglede alle de gamlc \ordisk \1esterskabs vandrepokaler. Hvis DU kender tilholds-

stedet

Q
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dørker godt og grundigt. De gør det som regel med
nogle meget imponerende vejrmøllcrl
Som stævnet skred frem, blev de fleste småfejl dog
rettet, og kun Carsten Thorhauge, der havde motorproblemer, fik ikke nogen tid. Han kunne kun flyve 6
omgange i standeren, før tanken var tør - motoren
er indlagt til afueenning på alkoklinikken!
Carsten og Jesper Buth anvendte assymmetriske
modeller, bygget op om målene for en PAWline,
medens Tom Pederscn fl1lj med en ægte sidewinder.
Alle anvendte PAW-motorer.
Som omtalt i Modelflyve Ny.t l/88 har Niels Lyhne
haft styreproblemer p.g.a. motorrystelser. Efter en
henvendelse til PAW-fabrikken er problemet løst,
ved at fabriklen har stillet en PAW-100 med bl.a.
lettct stempel til rådighed. Nicls kvittcrede mcd at
sætte ny Danmarksrckord på 131.3 kmit.

.
., .. :t ." ,.,,2'

flyvning fik landet modellen, uden at propellen fik så
meget Som en Skranme.
De øvrige deltagere havde knap så meget at glæde
sig over. Godt nok fl6j de stzerkere end Tom, men
især svenskerne levede ikke op til deres træningsresultater på omkring 270 km^. Disse tider havde de
opnået med MoKl-motorer, som var taget direkte
ud af æsken.

Danskerne lå også end del under daglig vande; det
er, som om de ikke kan få styr på den nye type Rossi.

i snart mange år været
stabile omkring 250 km/t, men de t er jo ikke i længden sjovt for en spcedpilot, så dc kæmper for at få
mcrc luft ide nyc motorer.
Dc nye Rossicr cr (åbenbart) meget anderledes at
havc mcd at gore, sclv om de udadtil ligner de gamle.
Så lad os sc, om Holger Danske snart vågner til dåd.
1: Goran Fælgren, 2: Ove Kjellberg, 3: Niels Lyhne.
Deres gamle Rossier har

Niels L1'hne-Hunsen

F2A Speed
I FAl-speed

lagde Tom for med et brag af et wingover; modellen blev plantet til ca. midt på vingen
(orden var ikke blød), men kom ikke værre til skade, end at Tom var klar til 2. runde senere på dagen,
så han i elegant

stil kunne flyve sig ind på resultattavlen med en bedstefartpå222.5 km/t. Hvad dervakte
større begejstring hos Tom var, at han i både 2. og 3.

for en af dem, så vil Pia fra Cl-unionen

F2A-1AMinispeed

42

. .

Action fra combat cirklen.

(08319198, efter 17) gerne vide det.

Fremgangen og interessen for mini-speed er ikke til
at tage fejl af. Fremgangen fremgår af resultaterne,
hvor de tre første er personlige rekorder. Interessen
for mini-speed blandt tilskuerne samler sig dog stadig om, hvorvidt deltagerne er i stand til at gennemføre uden havari. Heldigvis er modellerne små og
lette, så de går ikke ret meget i stykker, selv om de

,u

Hans Rabenshgjs ne ntodel i adskih stand.
Hans kan godt santle den trods
de belqmrede miner.

F2B-stunt
Her var svenskercn Ove Anderson i en klasse for sig.
Med tre meget flotte og konstante flyvninger (kun 22
points forskel på bcdste og dårligste flyvning) satte
han sig sikkert på førstepladsen.

Han måtte dog, som flere andre, benytte sig af
retten til en omfllvning, da næsehjulet dumpcde
ned i et stort hul under start, hvorved propellen

i, at der cr vaesentlig færre gennemfgrte heat, og ind
imellem var der optræk til panik i starter og landinger. N{cn holdene snakkede om, hvornår de helst
ville pitstoppe, og så sørgede piloterne for ikke at
lande i hovedet af hinanden. Smart og hensynsfuldt,
og i i undgik farligc rituationer.
Eftcr den indledende runde lå Kurt,DJiels klart i
spidscn med 5.0-5 min.. de øvrige kom med ca.30 sek.

fangede en græstot.

Der var til gengæld hård kamp om de næste
pladser, men her viste Hans Rabenhøj. at han ik\e
helt har glemt, hvordan man gør. Det var rart at se
Hans tilbage i feltet. Han havde en helt nl moiiel
med aftagelig vinge og meget stor spændviddc p;
hale- og hovedplan. Sjusket byg,eet. påstorj h:r t,:skedent. Sandt at sige var den nvdelie. holdt helt i
balsafarver. Det gør man kun. når det hindvsri.mæssige er i orden. Hans var godt tiiircd. ned
modellen, men motoren drillcde ham Iidt en,inu.
Johannes Thorhauge dukkedc tor-<t op om srrn.l:gen; men med to gode flnninger pressede han s;g
ind på tredjepladsen.

spring ned ad listen.

I semifinalerne kom der gang i tiderne med to
hold under 5 min. og flere undcr 6 min. Dog måtte
Åge WibergiTom lide den tort at få løbct flaget af
efter 10. min., de havde problemer med en fordrukken PAW 13 omgange pr. tank er lidt for lidt. Til
sidste semifinale havde de en knap så fordrukken
PAW, som viste, at tider under 6 min. ikke er utopi.
Motoren var lige så hurtig som Oliveren og de almindelige Super Tigre.
Carsten/Jan viste, at stabilitet også er mulig, ved
at køre 3 heat og en finale med 7 sek. afuigelse.

Stunt berynder
Her var ikke stor tilslutning; til gengæld var

Til

llalite-

ten i top. Aage Wiberg fløj - for 6vrigt for sidste
gang i begynderklassen - mcd en lille og mcget
hurtig sag. Manøvrerne lå særdeles flot, så han sluttede af med en scjr.

Henrik Ludvigscn stod for en meget stor præstation. Ca. 14 dage før staevnet havde han fået stjålet
alt sit fllvegrej (på nær akku og lader). Hvad gør

Konkunenceleder Ib Rasmussen humpede rundt efer
at vere oterfaldet af mosegrise.

man så? Jo. man bygger naturligvis omgående en ny
model. så man kan komme med til Limfjordsstævnel. På den baggrund må hans placering siges at
være særdeles flot. Også Flemming Jensen viste
megct fin fllYning.
Carsten Berger, der ikke har fløjet særlig længc,
viste også godc takter. så alt i alt må det siges. at dcr
er flere på rej op i ekspertkla:scn. os der arbejdcs
ihærdigt i denne klas-se.
Ddtl IIuti.'

sekunderne hurtigt. Svenskerne pittede perfekt på
168 omgange, og så var det Jesper/Carstens tur på
180 omg., gik det nu, første ryk
"shit" - andet ryk
rlk "hvad nu?< - fjerdc ryk, omsider
"bæ" - tredjc
afsted. Hvad var status nu? Havde danskernc tabt
det hele? Jesper/Carsten kunne dog holde skansen
og kørte et fortjent Nordisk Mesterskab hjcm 7 sck.
fttr svcnskerne.

F2C-teamrace

I Go.r.i-\'e;r \Jr d:r

Good-Year
Der stillede 8 hold. 6 svenske mod

I

danske. så det

flpe med 6-holds semifinaler. At de
danske farver blev forsvaret af kun 2 hold. hvoraf
Kurt Pedersen,t',liels nærmest er hyggeflyvere, slryldes det kedelige, at et hold få dage før var udgået
med hjernerystelse, og et andet (Ib/Jørgen) udgik
fredag aften med en kraftigt forstuvet fod. Ib var
trådt i et mosegrisehul, og så knæk! I stedet sørgede
de så for, at teamrace og good-year blev afuiklet på
blev besluttet at

bedste måde.
Første heat viste, at der ikke længere er så megen
fart i modellerne; til gengæld er stabiliteten hojnet.

cr_rl

-1

s\ ensiie. ra

()_q\r

dcr blev

rrp!tillrt i' hold. J danskc

o-ssa

flojet 6-holds -semifina-

runder.
De fleste hold stillede med bedagcdc Super Tigre
i forskellige udgaver, ellers var der en cnkelt Oliver
Tigre og en enkelt PAW.
KurtÆ.,licls og Bengstar/Olsson havdc cn flyvefart
på 25-26 sek., og var da også de enestc, der brød 5
min. barrieren. De øvrige fløj 30-33 5eldlO omgange
= 110-120 kmit.
At Good-Year er en begynderklasse, ses tydeligst
le

finalen gik Kurt/Niels med en

tid på 4.47,

Bengstar/Olsson mcd en tid på 4.59 og Jan/Carsten
med cn tid på 5.53. Lobet gik perfekt fra start til slut
for Kurt/Lyhne, som blcv fortjente Limfjordsmestre
i tiden 10.20. De havdc dog svenskerne ligc i hælene
indtil sidst i løbet, hvor deres motor backfirede i
luften, propellen røg af, og deres sølvmedaljer skiftede farve til bronze. Tab af en del er ensbetydende
med diskvalifikation. Sølvet gik så over på Carsten/
Jans hænder. De havde kørt et godt løb uden andre
problemer, end at deres Oliver lige så gerne startcde
baglæns som forlæns. Det sled godt på Carstens
handske at stoppe dcn igen.
Jesper Buth

F2D-combat
Ved tbrm.rnd Stig N{oller.
Dct rar eeentlig meningen, at dette referat skulle
rære blcvet et stort ærligt værk om, hvordan jeg
vandt mcd utroiigt små klip i l(X) mm højde o.s.v.,
men da alle de andre endnu engang var guddommelig he ldige (eller måske træner dc), bliver det kun til
dette korte referat.
13 flittige modelbyggere mødte op: I tysker, 2
hollændere, 3 danskere og 7 svenskere.
Selve indskrivningen gik godt, men så beglndte
der at inskrive sig turister blandt flyvcrne.
Tre svenskere røg efter anden runde, efterfulgt af
to til plus Henning Forbech og undertegnede run-

den efter.

Vi tabte begle til Matias Bluchert,

en

Der var flere. som floj

3-.1 hcat med undcr l0 :ek.
difference mellem bcdste og dårligstc tid.
Flyvefarten rar lq.U-1q.i for dcr hu:tig.tu. :L'3.r l:

omkring 20-20.-5 og reslcn r,mknr:
mærke målt effektirr i traiix.
Efter første runde var pldc.i;ri.::
sten med 3.3E. 2. Hærne
Nicl.,Kurt med 3.55 os:i

ll-ll. \'.. ::
-.

J;.:';i

Car-

Guil:i:\i: :::.; -1.-- lS -:.
ii:: :.- ::. iJ ,'\::ii.

Dette bler.dcr il-\e æri:;: r.; -.-:.:i.:.'s:mitrnalerunde. hroi .{opringB..:.:n ::i .::r:r:.i \iels

Kurt

til en i

ovrigi ære::.; -1. :-.,1. \icl.Kurt

udmærkede sig red ar lare ;.:.. ::;;r irJjniLrr -:
sekunder, se det er stabilirei.
Til finalen gik så Hærne Gu':.li-': rrrJ rt rtrrilestabil 5 stops Nelson. Jesper Ca:st;n ::lci cr hurtig Nelson, som gik 30 omgansc = 6 -r:ol. .lpr;i::g
Bøhlin med en hurtig 25 omg. Cipolla = - iio:. D;:

: ;s"$$tq

tegnede særdeles spændende.
Efter en perfekt start, danskerne i spidscn. g:i iet
slag i slag; Jesper/Carsten var hurtigst og lå konrrani
i overhaling, kunne motoren tåle det?

I første stop udgik Appring/Bøhlin med linctrrud.
hvorefter de øvrige kørte stabilt derudad. Ved i-i()
omg. havde Jesper/Carsten opbygget et forspring på
små 10 omgange. Det lyder meget godt, men de skal
have et stop mere end svenskerne, og så forsvinder

b
Niels Lthnes radio er kun til kommunikation mellem ham

og

piloten, der styrer modellen med lineme
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første års beglnder fra Sverige. Monique Wakkerman var også tæt på at blive slået ud af ham, men for
hende gik det dog lidt bedre.
Dette resultat skulle give gå på mod

til

nye folk i

F2D. Det er åbenbart ikke så svzert; og de få, der er
tilbage i Danmark. synes selv, de er hyggelige og

hjælpsomme. Protester

hertil bedes indrykket

dansk top-komprimerede 4 år gamle User stadig
flyver lige op med selv nye forkortede combat RV
Nelson motorer. De nyudviklede slagesutsmodeller
fra Århus virkede også godt, trods deres ringe størrelse og få byggedele.

i

roocoo<lokalblad (red. censur).

Norbert Figus røg ud i 4. runde, hvilket efterlcld
de to Wakkermænd M/K, Christian Johanson plus
selvfølgelig Bjarne Schou.

Bjarne vandt med 596 points over Monique

i

en

god aggressiv kamp. Christian, der havdc scoret
mange points i de indledende rundcr. r,andr over
Loet Wakkerman. I finalen var så Christian med to
liv, plus Bjarne, som havde tabt sin kamp mod Christian.

Som det tit går. når man t'lper med to liv, især
mod Bjarne, gik det galt for Christian. Efter to rigtig

gode kampe tog Mr. Fun pokalen med hjem for
femte gang. Til lykke!
Angående motorer blev det konstateret, at de

Critgrium

Holdkonkurrencen
Danskerne vandt F2c-teamrace og F2D-combat,
svenskerne vandt F2A-speed og F2B-stunt, så det
blev uafgjort. DET kan vi danskere gøre bcdre om to
år, når Nordisk Mesterskab afloldes i Sverige.
At det nordiske mesterskab er åbent, betyder, at
alle med ryldig FAllicens kan deltage, også fra ikkenordiske lande. Så næste gang kan det vaere, at
tyskere og hollændere render med titlerne. De kan
bare komme anl

-

Midden,

Efter kampen.

Holland

r,ingover og randede inde i græsset (dog uden ska.
der).
Der var en ringe trøst, at juryen, efter løbet, udtalte at de havde dekreteret omflyvning, hvis det var
sket før 100 omgange var nået. Efter 100 omgange
kan en finale ikke flyves om.
Så vi æææææærgrede os og drak en trøstepils,
før vi erkendte, at resultatet var vaesentligt bedre
end ventet: 3.37 med reservemodellen er udmærket.
I speed blev der ikke vist det store; kun to tider
registreret. Det er dog ikke hele sandheden, for der
lgd tit nogle arrige vræl fra speed-banen. Det kneb
dog meget med at nå de 10 omgange, før der skete et
eller andet mystisk. Deltagerne kunne bestemt heller ikke lide blæsten.
På grund af præmieoverrækkelsen blev det sent,
før vi kunne sætte næsen mod nord, og det var et par
trætte Aviator-nesere, der landede i Aalborg s6ndag
efter midnat.
Alt i alt var det en hyggelig og økonomisk overkommelig tur. Vi håber, at der vil komme flere
danskere til Europa Cup'en, der afholdes søndag
den 2. oktober. Stævnet, banen og deltagerne er
pragtfulde.

Af JeSpef Buth RaSmusSen
Lørdag morgen kl. 4.00 startede vi fra Storvorde
med kurs mod Holland. Vi. det er Carsten Thorhauge og Jesper Buth Rasmussen, og formålet med
turen var at forsvare de danske farver ved det 20'ende Criterium Midden, som afholdes i Utrecht, Holland.

Kubben hedder De Kemphanen (kamphanerne).
Den er måske bedre kendt som stedet, hvor de første
USE combat-motorer trådte deres børnesko.
Turen gik på lette fjed derudad. Vi var ikke specielt kede af, at det var gråvejr, for det er dBdens pølse
at køre bil i stegende sol.

Efter en omkørsel ved den tysk/hollandske grænvi kommet så langt bagefter tidsplanen, at vi
måtte betragte de nye hollandske fartgrænser som
se var

vejledende (for hollzendere).
Det lykkedes os at ankomme til Florida dreef, før
checkin sluttede. Deltagerantallet viste sig at værc
det laveste i mange år: kun 11 mand i F2C teamrace
og kun 4 mand i F2A speed.
Vi fik trimmet modellerne og wrderede, at Bmodellen SKULLE være hurtig nok til at bringe os i
semifinalen. A-modellen, som to uger tidligere k6rte
det nordiske mesterskab hjem, skulle gemmes til
senere.

Første heat gik fint. Modellens effektive flyvefart
var bedre end ventet, og selv om jeg klumrede og
tabte modellen i sidste stop, blev tiden alligevel
dagsrekord med 3 min. 39,5 sek.
Anden indledende runde skulle flyves om søndagen. Der kom flere tider under 3.40. bl.a. fra det
franske tophold Surugue/Delors med 3 min. 36,6
sek. (nr.4 til EM i 1987).
Metkemeier's måtte indkassere 2x disk. så 1't me d
dem. Piloten lærer nok en dag, at reglerne også er
skrevet for ham.

Vi

blæste ind, hvilket der var flere andre, der
gjorde. Selv om vinden var hård og drillede mange,
generede den ikke os, undtagen ved et pitstop. DET
xqzw*!>x*l# pitstop!
I semifinalerne kom der pludseligt flere tider på
bordet, ikke verdens bedste tider, men der arbejdes
idag meget med stabilitet fremfor fl1vefart. Vi konstaterede, at det ikke gjaldt vores A-model. Den
viste sig særdeles lunefuld, både i ubelastet og i
toptrimmet tilstand. Et eftersyn efter stævnet afslørede et hovedleje msd
i.
"grus<
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Jesper Buth-Ravrutssen

Grænsen til finalen blev på 3 min. 46,4 sek. Der lå
mange hold mellem 3.45 og 3.48, så der var flere,
som talte på knapper, som heatene skred fremad.
Til finalen gik undertegnede med Nelson bagudstødning, Delors/Surugue med en meget hurtig (og
kritisk) Nelson sideudstødning og Nitsche/Kuhnegger med en hurtig Cipolla.
Vi valgte det bedste pitstop til finalen. Efter en
rimelig start gik det efter en snor til sidste stop på 167
omgange. På det tidspunkt havde vi ca. 15 omganges
forspring og en sund motorgang, lækkert.
SÅ slog Nemesis til. Under indfllvningen til sidste
stop underflyver vi den østrigske model, som mekanikeren sidder og piller ved. Han havde børstet
propel og bukket landingsstel, så han havde modellen lpftet langt fra jorden. Desværre hverken så eller
mærkede han os, og Carsten havde ikke set, at han
sad og strittede med deres model. Summa summarum krydsede linerne. o.-q vores model lavede et

Resultaterne:

t.

F2A Speed

1. W. Holle
2. J. Frolle

Holland
V-tyskl.
V-tyskl.

3. G. Rosenhan
4. P. Rietbergen

Holland

F2C Team Race

1. Delor/Surgue

Frankrig
2.Nitsche/Kuhnegger Østrig
3. Thorhauge/Rasmussen Danmark
4.Dessaucy'/Dessaucy Bclgien

5. Heaton/Thomason St. Brit.
6. \larschallKuckelkorn V-t1skl.

Schor
S. Ousen Con:tant

Holland

9. Langrrorth Cambell

St.

7. dc Riddcr

i0. BrendelPieper
11. lr{etkeme\'er

Frankrig

Brit.

V+yskl.

}{etkem. Holland

256,23
190,47

00
0-

1. heat
3.42.7
3.58.8

2.

-t-

0

0

0

0
0

1. semi
3.46,5
3.45,7

2. hcal

3.36,6
diskv.

3.52,4
3.47,7
3.47,5
4.02,0
3.48,8

4.42,4
diskv.
3.48,8
3.50,1

4.33,2

4.01.,4

L)\A

diskv.

diskv.

Landskonkurrtncen

1. Holland

i.

Vesttyskland

2. Frankrig

3. Østrig

point
161116

8-

4. Danmark
5. Belgien
6. Storbritannien

finale
8.i6,1

diskv.

9.52,0
1.67

3.37,6

3.39.5

3.40.4
3.48,2
3.48,6
3.56,4
3.s8,5

3.49,1.

2. semi

6-1

-

-i-

diskv.
3.55,5
diskv.
4.1,1,3

4.01,7
diskv.

r

SMSKs 2-meter postkonkurrence
29. maj 1988

Dette års postkonkurrcnce mrrnilrcde dehagere fra
tre klubber og en dcl flerc deiragere end i 1987, selv
om vejret og andre stæ\ ner giorde sit

til

at begrænse

deltagerantallet.

Det lykkedes pilorerne fra Borup Modelflyvere at
gennemføre to runder på selre dagen. De andre blev
nødt til at ben\lte resenedagen. Piloterne fra Hjørring gennemforte tre runder. selv om vejret drillede

Med undtagelse

afl4lly Clristensen

ses

her det nordjyske hold i

"Postkonkunencenn.

en del.

Det er fra venstre: Henik Nedergaard, Jan Chistensen, Bqtge Martensen, konkunencens vinder Torben Chistewen, Søren Bolet, Finn Nielsen ogJohn Chistensen.
Foto: Bptge Manensen

Det er glædeligr ar konsrarere det meget høje
antal point, som derre års r.inder fik. Det er det

Postkonkurrencens resultater:

højeste, der er opnået. siden konkurrencen startede.
Den suveræne vindei blev Torben Christensen fra

Hjørring Modelflyveklub.

Torben har nu to pokaler, da han også vandt i
1986.

SMSK vil hermed sige tak til alle deltagerene, og
lad os se frem til en meget aktiv 2-meter klasse i 1989.
Steen

Hgj Rasmussen

8. Børge Hansen, Borup Mf.
1. TorbenChristensen,HjørringMfk. 4296pt.
2. Henrik Nedergaard, Hjørring Mfk.
4260 pt.
3. John Christensen. Hjørring Mfk .
4192 pt.
4. Jan Christensen, Hjørring Mfk.
4180 pt.
5. Søren Bolet. Hjørring Mfk.
4053 pt.

6. IvanLassen,BorupMf.
7. B6rge Mortensen, Hjørring Mfk.

3990pt.
3784 pt.

9. John Olsen, SMSK
10. Finn Nielsen, Hjørring Mfk.
11. Jens P. Jensen, Borup Mf.
12.
13.
14.
15.

Jesper Madsen, SMSK
Steen Høj Rasmussen, SMSK

Henrik Nielsen
Villy Christensen, Hjørring Mfk.

3694 pt.
3428 pt.
3184 pt.
2639 pt.

2552pt.
2541 pt.
I

995 pt.

l7l0pt.

Heli - Fly In lseminar i Filskov
Kr. Himmelfartfeien 12. -

15.

maj1988

I indbldelsen ril seminaret blev det antydet, at hvis
sæsonen 1988 skulle starte rigtigt, så var der ingen
vej udenom:
"Kom til Filskov!<
Helikopterfolket har ofte fået skyld for, at de altid
sidder hjemme i

Der kom 25 deltagere med29
helikoptere.
Der var præmier for ca. 4.000 kr.
Dervar udtagelse til EM-88.

"hulen" ogjusterer på mekanikken.
Men som I kan se af ovenstående, kom de ud af
,hulen., og som en endnu slørre overraskelse for
nogle, så fløj de fleste virkelig godt - både mekanik-

ken og piloten.
Stævneleder

For at tingene kan fungere, og sikkerheden er OK,
cr dct altid vietigt med cn god stævneleder, der med

myndighed (ikke mandighed!) leder slagets gang.
Stævneleder var Benle Nielsen (K.H.'s forkvinde), og der var styr på tingene.
Hjælperne havde hun også styr på. Den ene blev
kapret således:
"Vi skal have et helikopterseminar - Flemming.
Det bliver alletiders, og det er i Kr. Himmelfartsfcri-

en-kun4dage".
"4

dage! Hvad skal jeg lave?"

"Hvis du tager Elsebeth med, kan hun sælge øl og

vand - ikke pølser".
>Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan? Hvad skal jeg

lave?"
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DDu skal bare hjælpe lidt til - vi skal også hygge os
med grillmad om aftenen..
Så tror jeg godt, vi kan".

"Nååå!

"Du

skriver også lige din artikel

til

>Fly for Fun-konkurrence<<
Søndag blev der fløjet for fun således:

l) Slalom mellem styroporpindc på afsat bane herefter vælte øldåser, der var anbragt på jorden i en
cirkel. Altsammen på hurtigste muligc tid.
2) Flyvning i ottetaller mcllem markcringcr - på
rid.
Alle kunne deltagc, d.v.s. opdeling i klasscr.
Under konkurrencen blev der klippet nogle stykkcr af styroporpindcne (1 meter høje), og krcativiteten var så stor, at en cnkelt deltagcr var megct tæt på
en diskvalifikation. Mcn da det var fly for fun, redde-

bladet, du

vedu.

"Hvem

-

mig?

Aldrig!"

- det aftalte vi".
Nu har Arild rykket for artiklen til "bladet.

Jo-jo

du

ved!" ogjeg har spidset kuglepennen.
Har I prgvet at hjælpe til? Det er allctidcr:. De r
skal kun laves nogle enkelte ting, f.cks. hcntcs ol o,c
vand, grillkul, izendvæskc, rundstyklier. toilctp:prr.
borde og stole ud af klubhuset - ind igen - ud - ind . .
., generator startes op - vi scr llsbiJlcdcr. udresncr
resultater, tidtager, klipper græs os afrluner rcqnskab for stævnct.
Moralen for dette må r'icrc: Kan du litlc crillmad,
sidder du i 1... til op clvcr Lreg_se orcrl

de han pelsen.

Resultatet blev således:

Nr. I K. H. Nielsen (præmie: helikopterbyggesæt
fra Batronic)

Nr. 2 Henrik Rasmusscn (præmie: l szet rotorblaAvionic)
Nr. 3 Michacl Nygård (præmie: glycololic fra RT

de fra

Så starter vi!
Seminaret var for bcgrndcrc og tænkt som hjælp til

selvhjælp.

Ved

1.

briefing

bl*

hvem skal have hjælp'l

dcr også straks spurgt om hvem kan give hjælp? Efter

-

dette blev parterne bragt sammen, og 'skucriet< tog
sin begyndclsc. Denne fremgangsmåde givcr rcsultater, fordi det,qøres således:
Hjælpernc siger, hvad der er galt, og ejcrne skrucr
selv. Dercfter undersøger hjzelperne igcn.
Der var mange, der fik et godt >tip<, helikoptcre

blev bragt i trim af øvede piloter, gyroer blev vendt
rigtig, og så blev dcr fldet. De hclt nye piloter blcv
hjulpct i gang; de, der kunne, blcv lidt bedre, og de
gode holdt træningen ved lige.
Sålcdes gik de 2 forste dage.

Konkurrence for begtndere
Lørdag var dagen, hvor begyndcrne vistc, hvad dc
kunne, og dcr blev flrtjct følgende program:
l) Lodret start + hovering
2) hovcring cirkcl

3) hoveringottetal
4) top hat uden pironette
5) loop
6) stejl anflyvning + landing.
Der blev giiet til sagcn ogvist god tlwning. Resultatct blev:
l) Otto Nielsen. Præmie: Gaupner afbalanccringsapp. til rotorblade (lb Andcrsen).
2) Lars Jensen. præmie: Schluter qradmålcr

(Maaetoft)

- Kurt Anderscn.

priemic: Glicololic

(RT teknik, Rlldby).

Rundsrykkeme kom med >tam< fra Hærens Flyvetieneste
K H. Nielsen tv. og hans kone Bente.
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Stævneleder Bente Nielsen

klar

til biefing.

Hvilke fabrikater?
Folgcnde var rcpræscntcrct:
Graupner. Hcini. Hirobo. Kavan. Schluter, X-cell.
Dcrudover rar dcr 3 hclt cller dclvis selvkonstruktioner.

4) LeifAndersen
5) Arne Jensen

6) Rasmus Thorsen
7) Henrik Rasmusse

tl)

teknik, Rødby)
Nr. 4 Søren Østergård
Nr. 5 Rasmus Thorsen
Nr.6 Otto Niclsen
Nr. 7 Leif Andersen
Forskellcn mcllem deltagerne var ikke så stor. og
det lover godt for fremtidcn.

n

Sponsorer

Peter Wicdcled

Sagt på godt jysk:

FAI konkurrencen - udtagelse til EM-88
Eftcr at begynderne havde vist dcres færdigheder,
skullc de "gamle" i faget ogsir gcrne visc cn god

derfor tak til:

-

Avionic
Batronic
Graupner

RT-tcknik

"figur".

Lad det vicrc sagt mcd det sammc: FAI programmct ser svært ud og er litr dc meget øvedc piloter.
Dcr blev vist virkelig god flyvning af allc 3 piloter.
og rcsultatct blev: Nr. I Michae I Nygård - (præmie fra Graupncr: Ib Andersen albalanceringsapp.
til rotorblade)
Nr. 2 K. H. Niclsen (pra:mie: I sæt rot<trblade fra

"De havde ikke vzerct nærige<

TV Syd
Fjernsynet var på pletten og bragte et indslag på ca.
l0 min.

SIut

Avionic)
Nr.3 Søren Østcrcård.

Det blev et godt seminar, hvor vejret
lidt blæst - viste sig fra sin bedste side.

Dct var Michaels dag. o_e han lbrtjentc og nod det.
Eftcrnrllercn Sorcn ristc slr god tlwning. at han
bl* præmicrc! nrccl ritltlge i.e til E\1-.\S. \lichrel oq

Mange har efterfølgcndc givet udtryk for, at de fik
det nodvendjge skub.
Dct gir frcmad for "hc)ikoptcrfolket< - fortsæt i
\ammc spor.

K. I L l::rrJ; kr.rlilie sr.t .iu lrJli-iuru.

Går det galt, så sparervi kroppen.

-

bortset fra

Foto: Bente Nielsen

BMF 2 Meter Cup
Eftcr at have været aflyst ct par gangc på grund af
dårligt vejr fik vi endeJig afholdt stævnct mcd dcltagelse af 7 pilotcr. Solcn skinnede som bcstilt. r indcn
var nok cn smulc kraftigcre, end alle brod :ig on:
men dcr var ingen store huuu'i7",r,.,.
.sA,

l.

x.

Kaj Andcrscn, BMF

,171I pr.
-j061 pr.
l7l0 pt.

6. B6rge Hansen. B\IF
7. Poul Erik Witzcl. B\1F

2414

l.
l.

Ns Cup, Sønderborg

Als Cup hlev i ir at\ irlct undcr godc rcjrforhold, dcr
dog ikkc gar anlcdning til n1c rckordcr. Der blcv
flojet forsigtier. lor ar :liddet pa modcllcrne ikke
skulle blive for slort iniicn:ommcrens store stævncr. Dc nye fly fra Strnderhorg stcld deres provc og
skal nok gørc sig bcmu:rkcdc i lobet af sommcren.
Torben lirc11h

l.

Peter \{ikkel:cn. B\lC
2. Niels E. Rasmusscn
3. Kcld Sorenscn. BIUC

BIvIC
5. Peer Hinrichsen, SMK
6. Torbcn Krogh. SMK
7. PrebenJcnscn,SMK
8. Jcspcr Jensen, SMK
9. Giue Jcnsen, SMK
10. Flcmming Wccl Jcnsen, BMC
I l. Lars Krogh, BMC
12. HarryJcnsen.S\{K
13. Jan Hanscn. SN{K
14. Bjarnc Hansen. S!1K
15. Finn Mathiescn. S\lK
4. Torbcn Rasmussen.

5932 pt.
57-5u pt.
5666 pt.
5,14.1 pt.
5256 pt.
.18,17 pt.

58t't9 pt.

5. Jens E. Holm, Thy RC
6. Carsten Berg, NFK

5805 pt.
573tt pt.
5655 pt.
547t1 pt.
-5097 pt.

7. Heine Tønncsen, Den røde Baron

1249

ti. Kim

4223

9.
It).

Forsingdal, NFK
Finn Johanscn. NFK
Rend Madsen. NFK

3014-US

1968 pt.
67-s pt.

Mesterskab Vest (Jtvtl

Fint vejr, som gav mulighed for at prøvc nyt matcriel
i god tid, samt en masse træning. Sammen mcd det
var dcr cn dcl nvc navnc. som gjorde det vcl og var
med til at gørc stævnct til alletiders. Og dog var der
rigelig tid, så vi sagtcns kunne nå 5 rundcr. som
ingen lavcde vrøvl over.
Den fynske gæstfrihcd kom også til udtryk.
Ejncr
Kasse:

,1459 pt,

.j845 pt.
3697 pt.
3353 pt.

l.

.ll7lpt.

2. Stkn Lr^ud. .\llk.

2l'53 pt.
157-i pt.
li;e pt.

Anders Harpsqe, RC-Ømene,

Hjot

A

l. PctcrChristensen.Mfk.Falcon

Falcon
3. Kim Frandsen. Hadcrslcv RC
4. Carsten Pørneki. Windy
5. PcrAndrcasen.NRC

4652pt.

pt.
pt.

24tt6 pt.

11. JackLesscl.NFK

2. Svcnd Plougstrup, Mfk.

222{)pt.
20 lti pt.
1572 pt.
1532 pt.
1526pt.

Klusst': B

('ltr. Kruglt, ill.lk.

Ftkon
f'ukot

105t)pr.
]t)51)

-i. .lnrltrr Rri'rrrr^',rr. llLiLl,r'l,v R(
-1. OL Kri'ttrtttrt. ltatil:i,r R(

Klr':c:
I

2914

BjornKrogh,NFK
Lars Pedcrsen. NFK

-1. Finn Hebsgaard, Thy RC
-1. Jorgen Larscn, Thy RC

-i19: nr.
5 1s.l pi.
;-\.1 pl.
l(.)-i5 pl.
F

glt)

N

lt.

\.i.i/)/.

Junthrr

. Erik Nr mark

Jen:en.

\lll.

Falcon

I

lll

pr

SM Skrænt 1988

Alle mcldinger lod på frisk til hård ostcnvind.

så hcle

skræntflokkcn drog til Mandehoved på Stevns, hvor
vindcn dog viste sig at så i ØSØ mcd ca, 12 m/sck.
mcd højredrejcndc tendens.
Hvor dcnne lodrettc kridtklippeskrænt (ca. 30 m
høj) ved Ø til NØ vind giver lantastiskc flivcforhold.
bcvirkcr den lokale topografi, at en hltjrcskæv vind
forvandlcr fllnvningcn til nogct afdct mcst kricvcndc
(lumske) i kongeriect. Dettc n'raittc irær I{enc ,sandc

til fulde mcd et stlrt direklc ind i klippcn. mctlcn'
Jack og en så rutinerct pilot vrm Jr)r.tcn (\r\.r nr..'lJ

Hobbyflyvetræf i Soderup
Re.ferut

5.

u.f KFK's og RC-unknens Ilobbt'.llttvtnvl den

juni l98li på KFK's nodelJlt:epluds i Sodtntp

ved

Roskikle:

Det traditionclle KFK-pilottratf i samarbcjde med
RC-unioncn, som cllcrs plcjer at findc sted i eftcrårct. var i irr rykket frcm til den 5. juni, grundlctvsdag.
Dct blcv pi allc måder ct rcllykkct træf: vcjrct var
pcrlckt. og cn cruppc gan cdc \t&\ ncitrrangttrct lrlt
KFK hardc l.itlralct til cl profc'.iortclt \lirj\uc. h\or
.irrcrhic;ll r.:: ; :lr':..:.1, :.

cn tur ned, dog med mindre matcricllc \krdrr :il
følge. Kondien blev dog også tcstct grundigr ltrr d:
tre med cn anstrengende
'trckkinslur,, Iorrt til kal'værket ca. 1.5 km mod nord. tilbage lang\ \trrind.n.
som ligner et månclandskah. og så hcle turcn rctur
mcd modcllcrne.
På trods af tiltagcndc resn lik dc cllcrc dcltagcrc
fløjet 4 runder. hror kun cn rdcrst pne cis t-llning
kunne give ordentlige point:. IJcr lik I-ars i andcn
runde vist eminent flF nin,c mcgcl l.ut pi k[nl.n.
Vinden blev langsomt mgyg hojrcdrcjrnrlc-. trl rcSnen tiltog, så efter ca. I times pau:c giii turcn tii
Mosede-Strandpark med cn SØ-rcn.jt n'rini.t.r,,rnt
på ca. 5 m's højde. Sclv med vcnslrc.l,tr r tnJ p.r .,.
8 m/sek. var det muligt at flyve på tider omkrinc 5\
sck., dvs. ca. 2 sek. hurtigere end dcn 6 ganec ri hojc

Æ

l*-&"!
\
K

MF.K.

H*t,,,

2. Ivan Lassen, BMF
3. John Olsen, SMSK
4. Jørgen Meier, SMSK
5. Jens Peter Jensen. B]!

scoring kunnc holde konkurrenterne hag sig og derrcd rindc Sjællandsmestcrskabet 198u, og med rarc
1(){)( I points i udtagelscsregnskabet.

I

it,.:nu:L:;t: Sor.n Bush' Long-E:t. og bug etl

sikkcrhedsfolk og instruktorer på flyvcpladsen, forl()b \tæ\nct udcn uhcld ellcr hararicr.
Eftcr pilotbricling ved l0-tiden, bød Svcn Abrahamsen rclkomnren pi RC-unioncns vcgne, hvoreflcr S()rcn Bush fra KFK veloplagt kommcntcredc
drscns bcgir cnhedcr tirr publikum.
Formiddagcn startedc med "fri fl)nrning" undcr
klndig rcjlcdning af KFK s 6 instrukttlrcr. som især
hialp pikrtcr udcn A-ccrtifikat.
I frokostpauscn var der loppcmarkcd, og som en
overraskclse for publikum dukkedc 2 "rigtige. fly op
over modelflyvepladsen. en Piper Super Cub samt
det særpreegcde "andefly" I-ong Ezc. Et par lowpass samt diversc manøvrcr ovcr pladsen begejstrcde publikum. der var vcl ca. -5(X). hvoraf et halvt
hundrede var pilotcr. som udstilledc 92 modcllcr.
Efter frokosten var der opvisning af KFK's mcd-

lcmmer. Flcmming Madscn. KFK's formand, og
Erik Hubcr fløj firrmaticrnsflrvning med dercs lynhurtigc "Bluc An-qels", tJcnrik Kcjlå luftcdc sin 20
kg Mctropolitan udcn problcmcl den flyrer flot!
Kurt 'Hcli" Larscn vistc clegant fllvninq mcd sin
schkonrtrucrcdc og mcgct flottc Iluqcs--S(X) hclikoptcr. Dc:udcn t-ltrj I{cnrik Ahrahamscn's Tigcr
\lotl:. rrrl.i l:-1.-1. ilirrntltion mcd Kcld Hansens

rcs Åcjlri.s Otter og

lletroplitan.

!n*

\då'

,$r'i,

fik pnentie for flonete

rnodel med denne Zero AM 5.
Den har en spændvidde på 162 cm og veicr 1,1 kg.
Moloren er en OS 90, og rudioutlsry'ret opererer nted 5
kanaler (incl. Jlaps).

ft,

$
s

$.-N-

:.'Y*

Stevns skrænt.

Her viste Jørgen (vcrdensrekordindcharcren) :it
umiskendelige talcnt ved at vindc 2 runder, medcnr
Lars i sidste rundc attcr vistc strålcnde flyvning bedste tid (hvilket gav et stopur i præmie).

Men

til

sidst viste det sig dog, at den "gamlc

gravstenspasser,, Bjørn med en mere jænvt fordclt

**'Nxm*XffiWn*'
4'7

Sopwith Pup, ligeledes skala 1:3,3. Det var et smukt
syn med de 2
"gamle" stormodeller i luften. Keld
Hansen er fra Falken ved Slagelse.
Efter opvisningen var der igen
"fri flyvningu, og
stævnet sluttede kl. 15.00 med overrækkelse af små
erkendtligheder til nogle af piloterne: Anders Harpsøe, RC Ørnene, for det flotteste fly, en Zero AM 5,
Kcld Hansen, Falken, for den smukkeste stormodel,

Sopwith Pup, Kurt >Heli< Larsen, KFK, for den
flotteste helikopter, Huges-500, Ole Holmer Petersen, RFK, blev præmieret for stævnets >grimmeste"
model, en trekantet selvkonstruktion, og Torben
Schlag blev kåret som dagens tapreste og mest udholdende pilot, idet han knoklede hele dagen med
motoren på hans Piper Cherokee. Forst -5 minutter
før stævnet sluttede, fik han dcn i gang. og i11et kom
i luften under Flemming Madsens $'ndige vejledning.

Der var også tænkt på cn præmie til dagens uheldigste pilot, men lykkeligvis var der ingen havarier,
så i år kunne Henrik Abrahamsen tage hjem uden
røde ørerl

! !

Til slut en tak til alle de fremmødte piloter og
interesserede gæster, men ikke mindst en varm tak
til Københavns Fjernstyringsklub for det dygtigt arrangerede og professionelt afu iklede pilottræf .
Sven Abralutmsen

Alt i alt et stævne, der blev afuiklet i en positiv
ånd, som ikke burde kunne afholde andre fra at

Rødspætte-Cup,
Frederikshavn
2215

Triumferende kunne stævnelederen ved briefingen
meddele, at \ejret villc blive fint til forskel fra tidli-

deltage en anden gang. Modellerne var flotte, og der
blev vist fin flyv-ning, men andre skalapiloter kan
bestemt også værc mcd.
Anders Rasmussen

gere år. hvor der er kommet en del regn.

Med hensln til rinden lovede vejrudsigten NØ
vind. men den kom imidlertid fra SØ, så vi satte
omloberen op. så vi startede i en østlig retning. Det
blev da o,cså kun nodr endigt med en enkelt justering
ai omloberen i lobct af dagen. Der blev udvist szerdeles pæn fl1lnins. og dcr skcte kun et enkelt uheld
efter en lidt uheldig landing.

397lpt.
1. KarstenJeppesen,BMC
3920 pt.
2. John Rasmussen, BMC
3. PeterJuulChristensen,BMC 3775pt.
3767 pt.
4. Niels Rejner Rasmussen, BMC
5. Peer Hinrichsen,

SMK

3. Kim Knudsen, Årsler,\{ft.
4. Per Holm, Falcon

4/6

282pt.

207,5pt
169 pt.
99 pt.

ArrowJunior Stunt

1. Hans Chr. Mathiesen. Skibelund RC
2. Finn V. Rasmussen, Ribe Mfli,

83 pt.

3. Leo Enggaard, Nuserne
4. Kim Thorsted, Arrow

68 pt.

70 pt.
46 pt.

3687 pt.

6. Torben Rasmussen, BMC
7. JesperJensen,SMK

3649 pI.

3584pt.
3376 pt.
3348 pt.
3251 pt.
3020pt.
3002pt.

SMK
9. Jan Abel, FMK
10. t-eif Mikkelsen, BMC
8. Preben Jensen,

11. JanHansen,SMK BMC
12. LarsKroghJensen,BMC
13. Hans Hansen. F\{K

2182pt.

S\IK
15. L.ifvestergeard.F\lK

2133 pt.

17. Bjarne Hansen. S\{K
18. Henning Hansen, FN{K

1373 pt.

1.1.

1. Kim Frandsen. Haderslev RC
2. UlrikLiitzen,Årslevtr{fk.

Ni: Jacobscn.

l079pt.

jo. Hrn. L. D. Chri.icn.en. \1FK Gudun" l--n pi.
9,s0 pt.

4 og516 Jumbotræf, Nuserne
1. FlemmingJensen, Hjørring Mfk.

2. Poul Erik Nielsen. MMF. Herning
3. Kaj Sørensen, Nuserne

5/6 NFK Skrænt Cup 1988
Grundlovsdag var længe en meget dårligt valgt
skræntdag med til tider svas skiftende - til tider
skær vind på cn ca. J m .ek. ind på SV-delen afstore
Karlsmindcskænten. I rundcr kunne afuikles, før
r inden t'ier hcrjrcskær.
Efter en lur rundt om Roskilde fjord endte
skræntholdet red Kulhu-ie-skrænten. hvor der var
vestlig vind ca. 6 misek.. som umiddelbart så jævn og

25-261 5

Falcon International

Kasse: A

RC-unionens fotmand skjult bag et par solbiller.
Han havde ellerc ikkz noget at gemme sig for - Modelflyve Nyts juni-nummer var udkommet til tiden.
(Benny Steens kommentar! )

1. Peter Christensen, Falcon
2. ErikToft, NRC

3501 pt.

3. Svend Plougstrup, Falcon

3229 pI.

4. John Nielsen, SRK

2638pt.
2604pt.
2453pt.

3251.

5. Carsten Pørneki, Windy
6. Jørn Søvsø, Mfk. Gudenå
7. Finn Lerager, NFK

pt.

2393 pt.

Kasse: B

I752pt.
1675 pt.

1. SteenLervad.Falcon

2. Chr. Kragh, Falcon
3. Morten Jensen. Falcon
-1. Harry Hougaard.
Kasse:

591 pt.

Jurtbo

ErikNlmarkJensen.Falcon
2. Hans P. Nørgaard, AMC
1.

1616pt.
82i pt.

deltage i disse konkurrencer.
Starten gik ca. kl. 10.00, i en let brandstorm fra SØ

hvilket på vores bane er ret uheldigt; men alle tog
det p:ent, og der blev fløjet en speed på godt 19 sek.,
så det var muligt at præstere gode resultater. Der
mødte 14 piloter. 2 valgte, på grund af vejret, at afstå
fra deltagelse, og af de sidste gennemførte kun 6 alle
tre runder, hvilket alene skyldtes den hårde vind. En
enkelt model fik vingerne revet af i starten, og det
må siges at være billigt sluppet efter de mange starter' men bedre held næste gang
per Nymork

416

JM Danskala Haderslev

vores indbydelse skrev vi, at vi glædede os til at
afholde JM i Danskala i år. Efterhånden som tilmel
dingsfristen nærmede sig, blegnede smilet dog noget, og det endte mcd, at vi havde 4 (fire) deltagere.
Det er jo ikke meget. når man tænker på, at det var
et stzevne for samtlige jyske skalapiloter.
Efter at det har de regnet i en times tid, blev vejret
supergodt, og vi beg.rndte flyvningen. Per Holm måt-

48

3795 pt.
3565 pt.
3496 pt.
3137 pt.
3090 pt.
2941 pt.
2530 pt.

havde et rct _srimt st) rt umiddelbart efter starten.
1. fl1,ning riste. at Kim Frandsen med sin Airaco-

2240pt.
852 pt.
852 pt.

De deltagende piloter fik mellem flyvningerne
god vejledning fra dommerne om de fejl, de havde
lavet, og udtrykte efter konkurrencen, at de havde
lært meget af af deltage. og at de ville gøre alt for at

779

pt.

3 pt.

1. Knud Hebsgaard. Thy RC

6976 pt.

2. Finn Hebsgaard. ThyRC

6830 pt.

3- l-ars Pcdcrsen. NFK
4. Bjørn Krogh, NFK
5. CarstenBerg,NFK

6827 pt.

6. FinnJohansen, NFKRC

6356 pt.

7. JackLessel,NFK
8- Michael Have

5775 pt.

6760 pt.

6469 pt.

4254

pt.

I

te dog ret hurtigt udgå, da han grundet radiofejl
1. Karsten Jeppesen, BMC
Niels E. Rasmussen, BMC
Peter Juul Christensen, BMC
Torben Rasmussen, BMC
John Rasmussen. BMC
6. Keld Sørensen, BMC
7. JesperJensen, SMK
8. PrebenJensen, SMK
9. Per Hinrichsen, SMK
9. Lars Krogh Jensen, BMC
10. Bjarne Hansen, SMK
11. Gitte Jensen, SMK

NFK

1254 pt.

l\{ft. Gudenå

8/5 Gudenå Open
"Modelflyveklubben Gudenå" har igen i år afholdt
F3B stævne som foregaende år i dct håb et kunnc
motivere nogle af klubbens egne medlemmer til at

retfzerdig ud. Men helt ensartet har den ikke været
med 5 forskellige rundevindere i 6 runder: Knud,
Finn, Lars, Carsten og Bjørn. Det kunne dog ikke
helt registreres via vindmåler, men vindstyrke og løft
er forskellige parametre.
Knud er som bekendt både dygtig og heldig, så
hans sejr var der ikke meget tvivl om; men at de 2
andre pokal-placeringer skulle gå til Finn H. og Lars
(med kun 3 points forskel), var en artig overraskelse.
Bjørn kan nok ikke undskylde sig med "bad luck"
denne gang over for I-ars, som nu i flere år har
kæmpet for at få has på sin læremester - så lykkedes
det endelig. - Tillykke Lars.
Bedste tid fik Bjørn i tredje runde:54.44 sek.

bra klart distancercde sig fra de to andre, som fløj
med Neuport 2E og SE5A. Dette er måske også et
godt tip til kommende Danskalapiloter m.h.t. modelvalg. I 2. o-u 3. 111"rning fik Kim Knudsen proble-

1U6

JM-Skrænt

Desvaerre skulle der 4 forsøg til, fpr JM-skrænt
kunne afuikles i år. Dette betød, at deltagerantallet
blev reduceret fra 9 til kun 5 deltagere.
Der blev fløjet 10 runder i h6jt solskin og med
masser af vind (p-11 m/sek.), fra nord. Dog var vinden ca. 20" skrå ind på skrænten i starten. men den
drejede Iige ind på skrænten i løbet af dagen. Bedste
tid blev fløjet af Finn i tiden 44.00 sek. Mads var
uheldig at tabe senderen midt under en flyvning,
men han fik dog rettet flyet op. inden det var for
sent.
Knud Hebsgaard

mer med sin motor og gennemførte derfor ikke.

slå sjællænderne på deres hjemmebane

til DM.

1. Knud Hebsgaard, Thy RC
2. Jørgen Larsen, Thy RC

8904 pt.
8710 pt.

3. Mads Hebsgaard. Thy RC
4. Klaus Untrieser, Thy RC
5. Finn Hebsgaard, Thy RC

8604 pt.

8578 pt.
8485 pt.

+

R(:

*

Radiosvævediplomer (RSD)
B-diplom

unionen

RC-unionen er den danske landsorg:rni:;tion for modelflyvning med radjo.i\:..:;
modeller. Unionen er tilslutte: Ker;'lSr'ii_c
Dansk Aeroklub og Federatioir .\e;oi-.au:ique lnternationale. Ar:konlingenrel er kr.
250,-. Ved indmeldelse rLal i:r al:id betales et fuldt årskoniin-isr::. \lediemmer.
som indmeldc's iarei..i;.:: halrdel, r'il
automatisk ta orersl,lde nie 'belob refunderet i næste ar> illnii3,gentopkrær'ning.
Bestl relse:
EriL Jep.en. KFK. tormand, tlf. 0l 93
ll 03. Ole \\endelboe, KFK, næstlormand. Sren Abrahamsen, Den røde

Baron. Philipp Emborg, Skive Mfk.,
Anders Breiner Henriksen, Falcon,
Arild Larsen. A\IC, John Møller,

\l\lF

Hernin-e

Sportsudralget:
Philipp Emborg
Rusengvej 6, Junget, 7870 Roslev, tlf.
07 597082
Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Ejner Hjort
Syrenvej 5, 6650 Brørup,
rlf. 05 38 13 17.

Svæverttodeller
Jørgen Larsen

Hjertegræsrej 3, Sperring. ;700 Thisted, tlf. 07 97 13 63
Skalamodeller
Bo Lybæk

Vi starter med at byde velkommen til en ny klub,
nemlig Danmarks nordligste, som er beliggende i
NuuldGodthåb på Grønland.
Nuuk Modelllyveklub, v/Hans J. Kristensen, Box
439,3900 Nuuk.

Ny kontaktadresse
Kolding RC klub's kontaktmand er flyttet til: Agerland

11,

6091 Bjert.

Vi henviser iøvrigt til den komplette klubfortegnelse i Modelflyve Nyt nr. 3/88.

A-certifikater

rlf.08 96 80

783 Lars Jensen, Holstebro RC
784 Jacob l-olk
785 Niels Roskjær, Å,rslev Mfk.
?86 Kurt Kristiansen, Årslev Mfk.
787 Kim Knudsen, Å,rslev Mfk.
788 Søren Andersen, Årslev Mfk.
789 Niels Peter Bomholt, Mfk. Gudenå
790 Arne Barsballe, Skibelund RC
791 Ole Burild, Mfk. Falken
792 Karl Aagaard, Skibelund RC
793 Lars Jensen, Årslev Mfk.
794 Mikael Pedersen, NRC
795 Jan Severin. Grenaa Mflt.
796 Henrik Clausen. Vestsjællands RC
797 Helee B. Andersen. \FK

Yderligere information om dette stævne kan fås
på et af de ovennævnte telefonnumre.
l4lE: Fly for Fun NFK.

Nordsjællands Fjernstyringskiub indbyder igen i år
alle naboklubber til FIy for Fun, søndag den 1418 på
NFK's plads i Tulstrup.
Der vil være mulighed for fri flyvning fra kl. 10.00 12.30. Briefing kl. 12.30 med start af F.f.F. kl. 13.00 til
- ja. hvem ved?
ø1,

vand og pølser kan købes.

Tilmelding med oplysning om RC-nummer, frekvensnummer og A-certifikat til Arvid Aagaard
02 81 85 80,senestden7/8.
AwidAagaard

2G2l

Tlf. 05 58 58 83
Rekordsekretær
Borge Cramer Han.e;:
,r.-1{10

Stævne,oplysninger,kontalrtmand,udtagelse,reservedag

Bykamp, Nordvestjysk RC, Chr. Manly Thomsen, 07 82 35 24, res. 'l /8
Hobby-træf, Falcon, Ejner Hjort, 05 38 13 17
Nordjysk mesterskab 2-meter klassen, Hjørring, Børge Martensen,08 922'l l0
7
Åbent Hus, Dragsholrn RC, Søren B. Jensen, 03 45 13 92
Fly for Fyn, NFK. Arvid Aagaard. 02 81 85 80
Hobbytræf RC-motorlly, VestSns Mfk.. Jens Chievitz. 09 75 16 15
20-21/8 DM kunsfflyvning F3A. Holstebro RC. Leif D. Jorgensen.0T 424224
2G21/8 Helitræf. Si'd$'ns \Ifli.. Per Strandhauge. 09 56 19 24. UT: EM-89

Flyveplads-udvalget
Anders Breiner Henriksen
Gejsingvej 56, 6600 \'ejen

Hiiier'rd

l6 6:

l-rekvenskonsulent
Frede Vinther
Violvej 5, 8240 Risskor
56 44

RC-unionens sekretarial
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup

Ttf.062263

med en 2-meter svæver vil slutte op om dette stævne, som er det første arrangement for svævefly, som
Hjørring Moterflyveklub har afholdt. Alle med en 2meter svæver er selvfølgelig velkommen - uanset
hvor i Danmark man bor.

Kaffe,

H-certifikater

23).

Det er naturligvis vort håb, at alle i det nordjyske

6/8
6-'l /8
6-7 /8
/8
l4/8
2018

30 90

Far rholrnrængei l{10.

slutter søndag den 7. kl. 16.00.
Dette mesterskab afrikles på Hjørring Modelflyveklubs bane på Slettingenvej, Nørlev, og der flyves
efter de gældende regler for 2-meter klassen, dog
med den tilføjelse, at der må benyttes 2 modeller.
Model nr. 2 må dog kun benlttes, såfremt den model, man startede med, ikke længere er flyvedygtig.
Startgebyret er kr. 40,00, som betales på pladsen.
Af hensyn til stævnets tilrettelæggelse skal tilmelding med oplysning om navn, RC- og frekvensnummer ske senest tirsdag den 2. august.
Tilmelding skal ske til Børge Martensen, Fynsgade 30, 9800 Hjørring, tlf.08 92 27 10 (efter kl. 17.00,

Officiel stævnekalender 1988

Hobbyudvalget
Gert Larsen
Pilehaven 9, 5610 Assens

Tlf. 06 t1

Hjørring Modelflyveklub indbyder til Nordjysk Mesterskab i 2-meter klassen lgrdag/søndag den 6.-7.
august. Stævnet starter lørdag den 6. kl. 10.00 og

Ny klub

Dato

Nørregade 25, 4970 Rødby
Tlf. 03 90 2t 27 .

2_\

6-7lE: Nordjysk Mesterskab i 2-meter klassen

20 l-eif Andersen, Holbæk Mfk.

H e li kop ternt ode lle r
Rasmus P. Thorsen

Tlf. 09 7l

Indbydelser

19 Michael Nyegaard, Falcon

Storegade 46 C, 8500 Grenå
Tlf. 06 32 78 68

TIi. 0l

32 Børge Martensen, Hjørring MIk.
33 Torben Christensen, Hjørring Mfk.

t9

Giro 3 26 53 66
Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-19.30
Lørdag kl. 10.00-13.00
Søndag lukket

-!

Storsvævertræf

& fly'slæb. Hobro Fsk.. Viggo

Jensen. 06 46 62 35

ll 3 BMF firtafl-træf. Borup \{odelflpere. Per Andenen. 03 67 65 12. stafi kl. 9.00
ll 8 Luft-Show. Brondersier.\{fk.. Jan Laursen. 08282448
21 8
Esbjerg Open. Eieil N. Hansen. 05 11 66 4l
2T tg
Elekrotæf. EFK-87. Bertel Tangsø, 0298 67 20
DM Junior Stunt, Grenaa, Niels Bille, 06 33 41 95
27 18
2818 Junior Stunt, Esbjerg, Eigrl N. Hansen, 05 ll 66 41
2818 Åbent Hus, Brande, Bent Jensen, 07 18 19 3?
2'l-28/8 DM-skala F4C, Jumbo, Dan-Skala, KFK, Ivar Nobel, 02 48 5l 00, res. 3-4/9 (se indbydelse)
2818 NFK Open F3F, NFK, Carsten Christensen, 02 29 08 42,UT: NM-89, PK, Norsø-Cup

28/8
319
319
3419
1119
1ll9
l8/9

Junior Stunq Esbjerg, Eigil N. Hansen, 05 I I 66 41
Falcon Junior Stunt, Falcon, Ejner Hjort, 05 38 13 17, UT: DM, res. 4/9
DM-højstart F3B, SMK, Torben Krogh,04464823,UT: NM-89, Vlvt-89, PK, res.4/9
Flyshow, Mfk. Falken, Jens Hoffmann, 03 75 70 53
2-meter DM, SMSK, Jørgen Meier, O2'75'1053
Luftshow, Sønderborg, Hans Chr. Rokahr, 04 42Ol 46
Mols Cup, F3F, BMC, Iæif Mikkelsen, 06 22 50 07 , UT: NM-89, Nordsø Cup, PK
2+2519 Heli Dommer Seminar, Falcon, Ejner Hjort, 05 38 13 l7
2+25/9 DM Helikopter F3C, Nakskov M{k., Rasmus Thorsen, 03 90 2l 27, UT: VM-89
l/10 DM-skrænt F3F, Thy-RC-klub, Jørgen I-arsen,07 9'l 16 18, UT: NM-89, PK, Nordsø-Cup 89,

2/t0
30/10

Rep

Nyborg
49

20-2V8: DM KunstflSvning

DM F4C, Jumbo og Danskala på klubbens flyve-

Holstebro RC Modelflyveklub indbyder hermed til

plads i Soderup.

DM i kunstflyvning rJen 20121 august 1988 i klasserne
A, B og Jumbo på Lindtorp Flyveplads ved Holstebro. Start lørdag den 20. august kl. 13.00. Der flyves
efter reglerne i Sporting Code gældende for klasse
F3A.
For at opretholde det sportslige islzet vil der kun
blive afholdt DM i klasser med mindsr 4 deltagere,
tilmeldt inden tilmeldingsfristen udløb. Husk, det er
i sommerferietiden, så tilmeld dig allerede nu.
Du er velkommen til at komme allerede om fredagen for at campere eller evt. sove i hangar. Som
sædvanlig vil vi forsøge at lave lidt fællcs hlgge
lørdag aften.
Startgebyr for alle 3 klasser er kr. l2-5.-. som betales ved aflkomsten. Tilmelding til:
Leif Damgaard Jørgensen. tlf . 07 12 12 21
eller
Kurt Rothmann Hansen. tlf.07 42 46 55
senest den

11.

august 1988.

2VE: Esbjerg Open

Søndag den 21. august 1988 kl. 10.00 på Varde flyveplads ved Alslev. 1.000 kr. i præmier, 500,- til nr. 1,
300,- til nr. 2, 200,- til nr. 3.
Ikke nok med det, men ALLE kan faktisk deltage.
Den eneste betingelse er, at det er ct motoriseret fly.
Det være sig 10 cm' kunstflyvningsfly eller 2,5 cmr
begyndermodeller, elektromodeller, svævefly m/
hjælpemotor, eller hvad ved jeg. Ja, selv jumbomodeller kan deltage.
Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på tre ting:
1. Terrænløb m/modelflyvning
2. l-oop på tid
3. 2 min. tidsflyvning.
Hele grundideen går ud på, at man ikke behøver
at være konkurrencepilot. Man tager simpelthen
den første og bedste model, der står på hylden, og
med den kan man deltage!

diciplin skal tages bogstavligt. Der er lagt en rute
(ca. 1 km i kuperet terræn) i en af Spnderjyllands
smukkeste nåletræsplantager, kun få hundrede meter fra Varde å (hvis du også fisker!). Det går så over
stok og sten med modellen højt til vejrs, for til sidst
at nå tilbage til startstedet på kortest mulig tid. Her
er det altså kondien, du vinder på! ! !
2. diciplin Tre loop på tid. FBrst når du har fået
1.

Startgebyr kr. 100.-.

Tilmelding fra den 8i8 til den 19/8 til Ivar Nobel,
tlf.02 97 99 01(dag)ogtlf.02 48 51 00(aften).

Steen

Sønderborg N{odeltlscklub indbyder hermed til
årets danske meirer:kiib i hojstart. klasse F3B, på
SMK's fln eplad:.
Konkurrencen rellcr mcd
Pokalkrmpen s9.

Briefing lordag

\i.

til NM

89.

VM 89 og

9.-i0. Rundstlkker og kaffe

graris fra kl. s.3i) ril 9.3{).

Tilmeldin,etil TorbenKroghtlf.0J +6 lE l3med
opllsninger om navn. frekrcns. evt. resenc freir-ens. RC-nummer oq telefonnummer senest den
31/8.

Startgebyr er 80,- kr. Overnatning kan tilbydes i
klubhuset eller hos lokale piloter.

Happylanding

TorbenKrogh

l1l9: Luftshow i Sønderborg

Sønderborg Modelflyveklub indbyder alle former
for fly til at deltage i vort store steevne søndag den LV
9 kl. 14.00 til 17.00 på vores plads, der er beliggende

Midtborrevej 4.
Der er gode muligheder for campering for dem,
der kommer lordag, hvor vi arrangerer fællesspisning vcd grillen. Der kan kobes polser. ol. vand og

Der er

til

sBndag morgen på pladsen.
gode opholds- og toiletforhold i vort nye

bestilles rundstykker
klubhus.

Vi prøver at arrangere natflyvning og loppemarked. Briefing kl. 13.00.

Yderligere oplysninger og evt. tilmelding

til

Mikkelsen,

tlf. 06 22 50

07

DM Skrænt Hanstholm:
Thy-rc klub indbyder til DM skrænt
V10:

1.

LarsPedersen
5 JørgenLarsen
6 FinnHebsgård
7 Jens Erik Holm
8 CarstenBerg
9 Rene Madsen
4

8 af3000
2989

2963

................. 2952
................. 2924

................ 2906
............... 2833
................... 2649

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

2535

til NM-Højstart med 7 afholdte

Endelig udtagelse

konkurrencer:
Karsten K. Jeppesen ....................
Peter Mikkelsen
Niels Ejner Rasmussen .................
Keld Sørensen
Peter J. Christensen .....................

3000
2976
296'7

2933
2908
2781

7 PeerHinriksen

2742
2727

.

8 John Rasmussen
9 JesperJensen ...

2588
2427

..

Foreløbig udtagelse til Viking F3B Slope Race med

senest den 14/9. Startgebyr kr.50,-.

l6rdag den

Endelig udtagelse til NM-Skæntflyvning med
holdte konkurrencer:
1 KnudHebsgård ...........................................
2 BjørnKrogh
....................
3 MadsHebsgård ...........................................

10 PrebenJensen

l8/9: Mols Cup
BMC indbyder til den årlige Mols-Cup skræntkonkurrence.
Briefing kl. 9.00 på P-pladsen ved Kalø Slots Ruin.
Stævnet er også klub-skrzent for BMC.

til Leif

Rasmussen

Rangliste

Hans

Chr.Rokahrpåtlf.04 42 0I 46.

Tilmelding

Høj

10 Finn Johansen ................................................ 2195

i

Hanstholm,

oktober med sgndag den 2. som reser-

vedag.

landingsrunde. Hurtigste mand vinder runden o.s.v.
Der er selvfølgelig indlagt >anli-snyd( regler, som
kommende deltagere vil blive indviet i.
3. diciplin Er nok almindelig kendt af de fleste.
nemlig 2 min. flyvning på fornemmelsen. Det lyder
såre enkelt, men prøv bare derhjemme! 2 min. kan
være mange ting, vil du nok finde ud af.
Formålet med denne konkurrence er helt klart
konkurrence, men konkurrence for ALLE. Idag er
det desværre/heldigvis?? sådan, at man enten skal
have det ene eller det andet fly og fttn det for at have
en rimelig chance for at vinde (for hvem vil ikke
gerne det?) Så derfor dette initiativ, som vi her i
Esbjerg Modelflyveklub håber vil blive vel modtaget.
Tilmelding til Eigil N. Hansen på tlf.05 11 66 41.

Mødested bliver på parkeringspladsen ved campingpladsen i Hambor,s. Briefing kl. 9.00. Derfra
korer vi ud til dcn skrænt. som pas-scr mcd vindretning. Dlv{ skrænt tælier med ril udtaselse tii N\I og
Viking F3F Slope Race 1989.
Tilmelding til Jorgen Larsen, Præstegårdsvej 22,
Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07 97 16 18 senest den
29. september.

5 afholdte konkurrencer:

1 KnudHebsgård ........................

3000

2 BjørnKrogh

2958

.........

3 MadsHebsgård

....

2908

4 FinnHebsgård

....,

2906

5 LarsPedersen

.....,

6 Jørgen Larsen

2877
2865

7 CarstenBerg

2616

8 FinnJohansen
9 KlausUntrieser .......
10 Jens ErikHolm ............

2139
1911

1874

Nordisk mesterskab i Højstart F3F og F3B
Norge den 5.-7. august.
Deltager bliver følgende:
Senior
Karsten Krogh Jeppesen
Niels Ejner Rasmussen
Torben Rasmussen
Junior
Jesper Jensen
John Rasmussen

Vel mødt i Hanstholm!

Orientering fra
RC-svæveflyvegruppen

Nordisk mesterskab i skrænt F3F
Norge den 9.-11. september.
Deltagere bliver følgende:
Senior
Bjørn Krogh
Mads Hebsgård

Junior Stunt

Grenå Modelflyveklub er vzert for D\{ i Junior Stunt
1988, lørdag den 27. august, med resenedag den 2[i.
august.

Konkurrencen begynder med briefing kl. 12, men
der kan trænes på pladsen lige op til dette tidspunkt.
Startgebyr kr. 30,-.
Der er øl og vand på pladsen og mulighed for
camping eller overnatning i klubhuset.
Tilmelding senest den 20. august til Niels Billc, tlf.
06 33 41 95.

Nyt fra

ISF

Vi kan blde endnu et medlem velkommen i kredsen
af aktive LSF-piloter med grad
Denne gane er det:

1.

Jesper N{adsen. Hvidovre.
Dermed er vi oppe på ikke mindre end 108 aktive

LSF-piloter iDanmark.

27-28l8: DM Skala

Det er ikke hver gang, jeg skriver, at det er muligt
at ønske en LSF-pilot til lykke med grad 3; men

Københavns Fjernstyringsklub indbyder hermed til

denne gang gælder det:

50

og 5.

3-419: DM i højstart

vejret igen, startes der! Så laves tre loop og en

2718: DM

Niels-Ejnar G. Rasmussen, Århus,
som siden 1984 har samlet points til grad 3.
Jeg ser frem til en aktiv sommer og glæder mig til
at modtage flere udfyldte skemaer med grad1,,2,3,4

International skr:ænt konkurrence i Hanstholm

næ-

ste år.

RC-unionen har jo altid været med i første linie, når
det gælder skæntflyvning i den internationale konkurrenceklasse FAIÆ3F. Næste år tages konselwensen for alvor. idet hele verden inviteres til Ziking F3F Slope Røce i Hanstholm i de første 5 dage af
juni 1989.
I vinter nedsattes et foreløbigt planlægnings- og

propagandudvalg. bestående af styringsgrp. formand Jørgen Larsen og Preben Nørholm, Midjysk
Mfk., og i april udsendtes et 13 siders skrift til 40
organisationer. bladredaktører og indflydelsesrige

personer i 13 lande fra Californien til Australien og
alle vegne der imellem. Men allerede inden da var
rygterne spredt som en løbeild, og vi havde henvendelser fra bl.a. 3 lande, der aldrig tidligere har delraget i internationale F3F konkurrencer.
Det bliver formentlig verdens hidtil lanst storsrc
F3F konkurrence, og det vil kræve noget af cn indsats af en hel del entusiastiske skræntflwerc at lase
vare på de mange gæster fra det fremmede.
Udvalget har naturligvis kontakt med eni:elre ntrslepersoner til nogle specialistjobs. men hcr er år for
stævnet er der slet ikke gjorl forscrs pr ar besætte
alle jobs endnu. Her er altså chancen for en r irkelig
oplevelse til en billig penge. ider <ier budgetteres
med, at officials ikke skal hare andre udgifter end
benzin og lommepenle.
Forudsætningen for ar påraee sie et official-job er,
at man læser oe mundrlier kommunikerer rimeligt
ubesværet på en-eelsk. Tlskkundskaber vil være en
fordel. og kan du funsere som franskiengelsk tolk, er
du dagens mand. \lan skal have erfaring i F3F
konkurrencer. og man skal kunne transportere sig
selv. Henvendelse ril srvringsgruppen, gerne allerede nu.

Tidspunktet forst i juni er valgt med hensyntagen
til, at den værste forårskulde skal være forbi. samt at
konkurrencen ikle må virke forstyrrende på Nordiske Mesterskaber, der traditionelt finder sted sidst i

S&evner, sæsonen 1989

Kubber, der er interesserede i at afvikle et skalatræf, et regionalt Dan-skala mesterskab eller skalaDM 1989 bedes henvende sig til undertegnede.
Henvendelsen må meget gerne ske i løbet af au-

Orientering fra
Skalagruppen

gust/september.

JM og SM i DAN-SKALA
På nuværende tidspunkt er såvel JM som SM i Danskala afholdt. Begge stævner blev godt afuiklet med
god konkurrence og i rimeligt vejr. Der er dog et

MEN!!
Der var kun syv deltagere ialt, tre til SM og fire til
JM. Dette er naturligvis utilfredsstillende og kunne
indikere, endda meget tydeligt, at Dan-skala IKKE
er noget for de danske RC-piloter.

I

styringsgruppen har vi da også analyseret situatil den konklusion, at Danskala seminarer ikke er nok. Derfor genopliver vi de
tidligere så populære SKALA-TR €F.
Det er tanken at afuikle skala-træffene i maj/juni
måned og så flytte JM og SM i Dan-skala til første
uge i august, efterfulgt af skala-DM i sidste weekend
i august som vanligt.

tionen og er kommet

Nye skala-dommere
Til vores stab af skaladommere skal der bruges endnu et par personer med en sund interesse for fl1vning.

Det kan på forhånd siges, at behovet er størst for
nye dommere fra Jylland og Fyn, hvilket dog ikke
skal afholde andre, såfremt interessen er til stede.
Som skaladommer skal man være RC-skalapilot
og have en generel interesse for og kendskab til
flyvning. Det gør heller ikke noget, hvis man er
fl yhistorisk interesseret.
For at blive og forblive skaladommer skal man
årligt deltage i et dommerseminar sammen med den
øvrige dommerslab. Skulle det være noget for dig, så
kontakt undertegnede, og lad os få en snak.
Bo Lybæk

august eller i september.

Der budgetteres med, at stævnet ballancerer økonomisk med Sports-Udvalget som garant/indkassator af evt. overskud.

Der skal narturligvis først og fremmest kæmpes
landshold-vandrepokalen The l4king Trophy,

om

som RC-unionen indstiftede sidste år, og som det
engelske hold fra British Association of R/C Soarers
vandt første gang i forbindelse med BARCS F3F
Intemational v ed Manchester sidste september.
Om et halvt år har vi et godt billede af konkurrencens omfang og \ ender tilbage med detaljer.
Preben.\orltolm

Far; koen ka' godt lide dh
Nu skal der jo også være plads til noget positivt. så
vi vil da gerne udtrykke taknemlighed over, at udvalget har brugt vendingen
om 2-meter
"indtil videre"
klassens placering i hobbyudvalget.
Vi håber da stadig på en lys fremtid blandt rigtige
konkurrence-piloter.
Med venlig hilsen
Børge Martensen,
Fynsgade 30, 9800 Hjørring.

2-METER KI"ASSEN
- hvorfor nu det. . .!
Det må være ovennævnte spørgsmål. stvringsgruppen har stillet sig selv, da de besluttede at henvise 2meter klassen til hobbyudvalget.
Det var med en vis forundring, jeg læste om denne
beslutning i kluborientering nr. 2/88.
Ingen har vel noget imod hobbyudvalget, og personligt synes jeg, det er en udmærket opfindelse;
men mig bekendt beskæftiger dette udvalg sig ikle
med konkurrencer, og så må 2-meter klassen da
være havnet det forkerte sted.
At man begrunder denne beslutning med, at der
ikke er faste regler for klassen, kan da kun skyldes en
misforståelse, eller er det hukommelsessvigt. Hvis
ikke, må vi jo have en klar definition på, hvad faste
regler er.
Reglerne for 2-meter klassen var forste gang offentligglort i Modelflyve Nyt nr. 11983 side 19 - altså
for ca. 5 V2 år siden - og senest i samme udmærkede
blad nr. 6, 1987 side 45. Disse regler har med enkelre
ændringer virket efter hensigten i de 5 år, der er

Svr t il Hj oning .ll ode lfln t klub.
Svzvefli

e-afdelingen.

og Borye l{anensen.

For 5-6 år siden, som du skiter. tld dsr btgnrlte ttt
komme gang i 2-meter Hassen. r ar det den sjtxllantlskt
Hub SMSK der var,pitruts motor- i dene .foreharilde. I gvigt et udmerket initiatit,.
Dengang ønskede SMSK, at 2-meter klassen skulle
manifesteres som en etableret klasse med pjeblikkelig

virkning, og at der skulle indstifies DM'er, SM'er og
JM'er ligesom i F3B- og F3F klassen. Den davcerende
styingsgtuppe, som undertegnede på det tidspunkt var
formand for, mente dog - helt i overensstemmelse med
RC-unionens holdning til den slags ting - at en sådan
>tiu-bang< etableing var en lidt forhastet handling, og
bad SMSK om at se tideh lidt an og anangere diverce 2meter anangementer for at lade klassen manifestere sig
selv og vise, at klassen var ,bæredygtig" som konkurrencegren. Om SMSK ville kalde en eventuek landsdæk-

gået.

kende konkunence ,Uofficielt DM i 2-meter klassen.
eller noget lignmde, var helt overladt til anangør-Hub-

At samme regler måske skulle tages op til revision,
er en anden sag, men hvis det var problemet, kunne
styringsgruppenjo have kommet med et udspil.

ben selv; blot var det ahså ikke en såkaldt etableret
klasse under SSG (Svæve Styings Gruppen).
Efier en vk ,prpvekpingstid" var afialen så, at etab-

lbter.

leingen af 2-meter Hassen under SSG, med bagrund

i

de indhpstede erfainger fra de aftoldte konkunencer,
igen skulle tages op til drpfielse, evt. med justeinger af
regleme i overensstemmelse med erfaingeme.

Tiden til denne drørteke er åbentbart nu kommet, og
SSG's side oplyses, at denne ikke ser nogen som
hebt hinding for, at klassen etableres som en konkurrenceklasse under SSG og dermed Sports-[tdvalget.
Den ovenfor, måske lidt lange udredning, skulle tjene

ta

til at forklare, at det altså ikke, som tlull åbenban har
fået opfattelsen af, er en ny beslutning, som SSG skulle
have taget, at >henvise< 2-meter klassen til Hobby-udv'alget, men blot en konstateing af tingenes tilstand
for

at hjælpe e|entuelle 2-tneter konkunence-anangører til
at vitle, bonil de skulle sende deres stevne-anmeldelses-blanketter!,-llle RC-anangementer skal anmeldes

ttl L-nionen bl.a.

oqså af hensn til forsikingen, og da
ikke-eobleret klasse ikke sonerer under SIJ (SportsUAalEett. rnå )-meter stær'ne-anmeldelser ahså sendes til Hobh-L'dvalget ligesom alle andre anangementer. der ikke horer under SIJ.
Således kan det også fastslåes, at den åbenbart udbredte opføttclse. ar .!SG, SU eller andre Unionen

tn

skttlle hare "et lrcm

i

i

siden. på 2-meter follg som
brugen af ordet
"henr.iseu indikerer el<sisterer, helt knn

af

kes og må v ære et udslag af ondsindet rygtesmedei.
Når du l beder om en definition af, hvad der forctåes
ved
"faste- reglen er det i lyset af det ovenforstående ret

nemt at forklare: Det er regler, som for en given konkurrence-gren administreres af den respektive styingsgntp-

pe. Når nu 2-meter klassen, højest sandsynligt fta næste
fl1tesæsons start, bliver en etableret klasse under SSG,
må man ahså være klar over, at >prøve- og forsøg*iden" mht regler er forbi, og at de regler, der fastsættes
ved etableingen, kun kan ændres via SSG.
Med venlig hilsen
Formand for SIJ - Philipp Embory
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Indbydelse

til Høst Vest

Limfiordsstævnet
Aviator's modelfltlere indbyder hermed modelflyvere i helc landct til den traditionsrige Høst-Vest
konkurrence.
Stævnet afloldes i år søndag den 25. september.

Officicl træning er helc lordag den

24. september.

Tilmelding og betaling:
Senest lørdag den 17. september til:
Ole Bisgaard,
Helgolandsgade 66,
9000 Aalborg.
Postqiro 5 62 01 77.

DM 1988
Årets danmarksmesterskab afholdes i år i weekend-

Fiwninsen tbregar på Aviator's baner ved Hesteskoen. Rordal. Det er muligt at campere under
primitive forhoid tæt r ed banen.
Klasser':

F2A Speed
1.00 ccm Speed

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation tor modelflyvning med linestlrede modeller. Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub
og Federation Aeronautique I nternalionale. Arskontingentet er 170,- kr. for direkte

medlemmer. Medlemskab kan også opnas
gennem indmeldelse i en af de klubbel der

er tilsluttet unionen. Nærmere oplysninger herom fås fra unionens sekretariat.

F2B Kunstflyvning
F2B Berynder
F2C Teamrace

F2B stunt

Startgebyr':

pågiro5 20 87

OBS: Der er rkiko for motorkontrol
Diesel combat.
Tidsplanen:
SBndag den 25. september kI. 9.00 præcist.

Præmieoverrækkelse

Kaffebord kl. ??

+

kl. ??.

10 min.

Konkunencekalender L988

2110
9ll0
16110

Jørgen Aagaard
13, 4140 Borup
Tlf. 03 62 64 18

99

Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 04 52 51 0l

Henning Forbech
Elmegade 10, 8200 Arhus N
Tlf. 06 l0 34 53
Benny Furbo

Sofiendalsvej 22, 7 400 Herning
89

Jesper B. Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde
Tlf. 08 31 91 98
Linesty rings-Unionens sekretariat:

Pia Rasmussen
Engtoften 33, 9280 Storvorde

TIf. 08 31 91 98

seniormedlemmer 320

kr.

lndmeldelse
sker ved at indbetale kontingentet til unionens sekretariat.
Bestyrelsesformand:

Leif Nielsen
Landlyst 12, Lilballe, 6000 Kolding

Tll.

05 56 16 76

Distriktsledere:
Distrikt Øst (osr .[or Storebcelt):
Henning \il he_en

lndusirirænget 28. l{00 Hillerod

Hugo Ernst

Linestyringsredaktør:
Luis Petersen

Ægirsrej 18. 7000 Fredericia

Østergårds A116 28
2500 Valby
Tlf. 0l 30 05 5l

kt:

Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup

Tlf. 03 62 68 37

Aeronautique lnternationale. Arskontingentet for juniormedlemmerer 160 kr., for

Tlf. 0l 16 35 15.
Distrikr lesr lvest 1br Storebælt1:

Giro: 5 20 87 69.

3-4tr2

er den

danske
landsorganisation for modelfl yvning med
fritflyvende modeller. Unionen er tilsluttet
Kongelig Dansk Aeroklub og Federation

distrikt Øst

Odense. Kontakt Claus Bo Jørgensen,
09 12 36 95
Distriktskonkurrence, distrikt Øst og Vest

5-6t1l

Fritflyvnings-Unionen

1,

Jysk mesterskab

27 t1t

30/10

6,

Høstkonkurrence

OM-F's klubmesterskab klasse A,
St. Højstrup, Odense.
Kontakt Claus Bo Jørgensen,09 12 36 95
Høstkonkurrence 2, distrikt Øst
Høstkonkurrence 2, distrikt Vest
Distriktskonkurrence, distrikt Øst og Vest
OM-F's sidste fl1vedag, St. Højstrup,

23t10

Jørgen Kjærgaard,

Kurt Pedersen

l. distrikt Vest, Harrild

Hede
Sjællandsmesterskab

24-2519 Danmarksmesterskaber

Tjørnevej

5700 Svendborg

Høstkonkurrence

18/9

Jørn Ottosen
Fløjtevej 5, 3650 Ølstykke
Ttf. 02 t7 66 62

U ngd o m ssko leko n ta

\44 for juniorer. FlA. FlB, FIC i Polen

6-12t8
2U8

Østergårds Alle 28
2500 Valby
Tlf. 01 30 05 5l

Tlf. 07 22 50

69.

64

Luis Petersen

TIf.09 22 ts

begynder

{0 kr. pr. mdnd [or lllc klr.cer.

Good-Year

Bestyrelse iøvrigt:

Schrumsvej

+

F2Cteamrace + GoodYear
F2D combat.
Startgebyr for en eller flere klasser 80,- kr. pr.
deltager. I F2D skal der yderligere betales 40,- kr.
for
"frit" breendstof.
Der kan camperes ca. 300 meter fra banen. Drikkevarer kan købes på pladsen, men ellers sørger man
for sig selv!
Indbetalinger foretages til unionens sekretariat

Bestyrelsesformand:
Stig Møller
Offenbachsrej 24, 2. tr.
2450 København SV

Tlf. 0l 46 28

en 20.-21. august i København på Ikeas parkeringsplads i H6je-Taastrup.
Tilmeldinger og indbetalinger skal være unionens
sekretariat i hænde senest den 15. august, efteranmeldelse 100,- kr.
Der flyves i følgende klasser:
F2Aspeed + 1cm'

Tlf. 05 92 92 93
Frilflyvnings-Unionens sekretarial:
Ole Vestergaard
Steen Billes Torv 4, 2. th., 8200
Århus N
Tli. 06 l0 19 86
Giro: 7 13 95 35.

2V8: Høst i ves! Harrild Hede

Første høstkonkurrence i distrikt vest flyves på Harrild Hede ved Arnborg, mere præcist imellem Fasterholt og Ejstrup, ca. 3 km fra Fasterholt. Der vil
være opsat tydelig skiltning.
Konkurrencen starter med en briefing vcd parkeringspladsen kl. 10.00. Herefter flyves 5 perioder af
halvanden times varighed.
Der flyves alle klasser.
Startgebyr er 25.- kr. for seniorer og 15,- kr. for
juniore r.

Du bedes venligst tilmelde dig pr. telefon eller pr.
brev senest den 15. august til konkurrencelederen:
JBrgen Korsgaard,

Ahornweg 5,
D-2397 Ellung-Handewitt,
Vesttyskland.
Telf.009 49 4608 6899
(drejes fra Danmark).
Leif Nielsen (05 56 16 76) vil tidligt søndag morgen
fra kl. 7.00 kunne give dig oplysninger om vejret og
fortaelle dig om evt. aflysning.
27 -2818:

Eifel-Pokal, Vesttyskland

Der er stolte traditioner for dansk deltagelse ved
denne internationale FAl-konkurrence, der t€eller
med til World Cup-konkurrencen.
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Flyvepladsen ved Ziilpich er glimrende, når man ser

bort fra de spredte majsmarker, der normalt står
tilbage på det store areal, som Zilpich klubben kan

efter lanse

råde over. Der er mulighed for at campere i eget telt

på selve flyvepladsen

-

Herefter fln'cs der 5 starter i halvanden timcrs perioder. således at dcr bliver god tid til hjemhentning

der er primitive, men til-

strækkelige sanitære forhold på pladsen.
Konkurrencen starter med første periode lordag ki.
9.00 og slutter med præmieoverrækkelse sondas kl.
14.30.

Desværre foreligger der på nuværcnde ridrpunkr
ikke flere oplysninger. Er du intercssc'rcr i ar dsirage
i denne World Cup-konkurrence. bedes,ju hcnrende dig til seketariatet hurti,sst muligr. tia rilmclding

llp nineer i den gode vind

TIf.07 37 24

3400 Hillerød.

Ttf.02 26 35 25.
Henning vil om morgenen fra kl. 8.00 kunne give dig
oplysninger om vejret i Hillerød og fortælle dig om
evt. aflysning.
24-25 19: D anmarksmesterskaber, Skjern

De danske mesterskaber i fritflyvning afuikles dcnne
gang på engene omkring Skjern. som jo er en af de
bedste flyvepladser. r i har id.rc.

Konkurrencen fonentes at slarte krrdag den l{.
september kl. ca. 13 med en hriefins pæ llncpladsen, og den fon'entes at slurlc slrndas den 15. ridri
på eftermiddagen - forhåbentlig med cr -srorr fl) -off
.

..2
Der vil blive arranseret fælles ovcrnarning pi Amagerskolen, ligesom der vil blire arrangerel fælles
aftensmad på det lokale hotel og feelles morgenmad
på selve skolen sondag morgen. Priseme kendes
ikke for nuværende, men det plejer at være utrolig

billigt!
Deltagergebyret kendes ligeledes ikke i skrivende
stund, men det vil sammen med en masse andre
detaljer fremgå af den indbydelse, du vil modtage
med posten først i september måned.
Husk nu datoen - sæt et stort krvds i din kalender.

. !

mcdlemmer af jyske fritfllvere - præmierne af alle.
Startgebl.r for seniorer 50,- ogjuniorer 25,- kr.
Af hensyn til forarbejdet, præmieindkøbene og det
afsluttende kaffebord bedes du tilmelde dig enten
pr. telefon eller pr. brev til konkurrencelederen:
Frank Dahlin,
Gjerager 7,
6880 Tarm.

skal finde sted inden den 10. aueusrl

l8/9: SM-88, Hillerod
Sjællandsmesterskaberne t-hrei endnu en gang på
arealerne ved Trollcsmind Far rholm ved Hillerød.
Konkurrencen starler med en brieting på pladsen ca.
klokken 10. og dcr fl1es -så 5 l-timers perioder,
såfremt r ejret tilladcr.
Der fl1res alle klasser.
Startgebyr for seniorer 25.- kr. ogjuniorer l5,- kr.
Af hensyn til forarbejdet og specielt indkøb af præmier bedes du tilmelde dig enten pr. telefon eller
brev, senest den 10/9 til konkurrencelederen:
Henning Nyhegn,
Industrivej 28,

..

Der fl1c-s alle klasser, og alle er velkomne til at
delrase. Vandrepokalerne kan dog kun vindes af

OS firtaktere

42.

FS 48 Surpass . ........... ,

FS61

BRUGT eller NYT??
En flyvekammerat spurgte mig. om jeg ville
være ham behjælpelig med at afhænde en
helikopeter, som han havde erhvervet sig i en
byttehandel. Jeg bad ham komme med modellen, så en wrdering kunne foretages. Det var
en ???? med 10 ccm motor - sund mekanik nydelig bemaling - virkelig en fryd for øjet.
Hvad er den værd?
MAX kr.500,-.
Min
"dom":
En noget uforstående nybagt heliejer indvendte spagfærdigt, at den (i hvert fald en
tilsvarende) i sine yngre dage havde krydset
Den Engelske Kanal og dermed sat verdensrekord. Det var så sandt som sagt. Så prisen
blev hævet til -s01.- kr.
Begrundelse:

i)

Han harde incen tegning. blggebeskri-

Første høstkonkurrence

i

distrikt Øst flyves som

altid på TrollesmindeÆavrholm ved Hillerød.
Konkurrencen starter med en briefing på pladsen kl.
10.00 præcis! Herefter flyves der 5 stårter i 1-timers
perioder, såfremt vejret tillader.
Der flyves alle klasser.
Startgebyr for seniorer 25,- kr. ogjuniorer 15,- kr.
Du bedes venligst tilmelde dig pr. telefon eller brev
senest den 20. september til konkurrencelederen:
Henning Nyhegn,
Industrivej 28,
3400 Hillerød.

Ttt.02 26 35 25.
I tilfælde af direkte dårligt vejr kan du ringc til
Henning tidligt søndag morgen, helst ikke for kl.
8.00!, og høre, om vejret er til at flyve i.
9/10: JM-88,

S\iern

Årets Jyske Mesterskaber afuikles traditionen tro på
de Skjern'ske enge.
Konkurrencen starter med briefing kl. 9.00 ved vores
sædvanlige mødested, nemlig branddammen på vejen mellem Skjern og lønborg.

..........

kr. 1 .570,kr.1.790,-

FS 91 Surpass ............. kr.2.45O,-

ENYA firtaktere

46-C............
60-C ............
80-C ............
90-C ............
R 120-C

kr.1.590,kr.2.090,kr.2.380,kr.2.450,... kr.3.640,-

Modeller
Graupner Starlet
+ pilot, spv. 1.525 mm . kr. 1.390,Graupner Taxi ll incl.
998,OS 25 FP motor .,.........

kr.

Helikoptere
. kr. 1.750,Sport 500
Sport 500 er den billigste helikoptermodel på markedet
- og det er også
den bedste til begyndere.

velse og resen'edelsliste.

1) Fln edemonsrration \.ar ikke mulig.
3) Han måtte nodvendiglis fortælle en evt.
kober. at de reserv'edele. der stadig'æk kunne
købes, var uforholdsmæssigt dyre.
4) Derudover at: Styresystemet var gammeldags - Motoren var for svag - Helien var

for tung, o.s.v.
Mange af de helikoptere, der er til salg,
ligner til forveksling min kammerats. Skat du
en tur ud på brugtmarkedet, så må du kunne
forlange at:
a) Tegning og byggebeskrivelse medfølger
i pæn stand.

2/10: Høstkonkurrence I, Øst

AMAGER
MODEL
HOBBY

b)

Demonstration af flyveegenskaber tilby-

des.

c) Dokumentation for. at reservedele

sta-

digvæk kan købes her i landet. (Mange modeller har haft en meget kort produktionstid,
måske fordi konstruktionen var for dårlig).
Hvis punkterne a, b og c er opryldt, kan du
roligt købe, hvis ellers prisen er rimelig. Hvis
det modsatte er tilfældet, er prisen efter min
mening MAX.500,- kr.
Desværre har vi her i landet kun få egentli-

ge specialforretninger for helikoptere. Modelflyve Nyt's annoncespalter kan være en
ledesnor. Køber du brugt materiel et sådant
sted, har du en god sikkerhed for, at det købte
svarer til prisen. Ofte vil de også være dig
behjælpelige med besvarelse af tekniske
spørgsmål om netop den helitype, du har
kobt.

Schli,iter
Scout

Junior

60
50

.. kr. 5.390,.. kr. 3.660,-

Begge to er afprøvet med fremragende resultat. Ring og hør nærmere om
disse modeller!!

ENYA heli-motorer
Enya 60 XH ........ . . ........ kr. 1 .848,Enya 49 XH .................. kr. 1.480,-

RC-anlæg
Vi har alle Robbe RC-anlæg på lager.

F.eks. den nye CM-Basic, som du
til . kun kr. 3.600,-

stadig kan købe

Vi har så meget andet, som der ikke
kan blive plads til i annoncen.

Ring og hør, hvis du mangler noget
- eller endnu bedre:
Kig ind, når du kommer forbi!

AMAGER
MODET HOBBY
Holmbladsgade 54
2300 København S

MÅSKE _ MEN PÅ
LÆNGERE SIGT NOK BILLIGERE.

LIDT DYRERE
God

landing!

-

5508
53

teif O Uortensen nonng-ru:
Sig Kadet Junior. spændvidde
motorer fra 2,5 til 4,0

cm3

.1

220 mm. for
kr. 440.-

Modelhob Escuela RC-svævemodel, spændvidde 2.000 mm ........ . ..
kr.360,-

Futaba New Attack med to servoer .. kr. 625,-

Sig Kadet Senior, spændvidde
motorer fra 5,0 til 8,0

1.981

cm: .............

Futaba servo S-38, S-138 og S-128:
Ved 1
Ved min.3 stk. ........ .
Futaba servo 5-148

stk.

mm, for

... kr. 650,-

kr. 155,kr. 140,-

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

kr. 200,-

Tilbehør
kr. 49,00
blade
................... .. kr. 10,00
kr. 50,00
Listeskaerer
Balsahøvl m. 5

5stk. høvlblade
Modelhob Delfin, spændvidde 1.380 mm, for
motorer mellem 3,5 og 6

cm3

kr. 590,-

Graupner Fokker EV./D. Vlll, spaendvidde
1.050 mm. Modellen er beregnet til motorer fra

Hængselskærer sæt ............. ...... kr. 28,00
passer til hængselX-Aclo kniv
kr. 22,50
skærer
..... ...
50 stk.
8,50
kr. 55,00
Gløderørsklemme,
kr. 88,00
kr. 290,00
Graupner
Graupner varmluftblæser .............. kr. 395,00
kr. 295,00
Sullivan Hi-Tork
Sullivan De luxe Hi-Tork starter ..... kr. 320,00
Sullivan Dyna Tron starter .............. kr. 460,00

s€et
T-nåle
metal
Sprøjtepistol
foliestrygejern
starter

kr.

Master Airscrew propeller

51/2x4"
.............
6x31/2"
6x4" .............
7x4" ............
7x6" ............
6x3"

Modelhob Omega, spændvidde 1.320 mm, for
motorer fra 3,5 til 6 cms.

Graupner Eurolighter 90, spændvidde

710

mm. til motorer fra 2,1 til 2,5 cm3 ....... kr. 615,RC-beslagssæt
.... kr. 99,-

vinge

Med balsaopbygget
kr. 570,Med balsabeklædt styroporvrnge ...... kr. 820,-

. kr. 10,............. kr.'10,-

. kr.'10,-

.............. kr. 10,............... kr.11,............... kr.11,......... kr.12,......... kr. 12,.... kr. 15,. ... kr. 15,.... kr. 15,.... kr. 18,.... kr.18,-

Coors Melling Thunderbird, 1/10 skala RC-bil.
Med i byggesættet er der både dæk og fælge til
kørsel på asfalt og i terræn
kr. 1.150,-

Nyt byggesystem fra Billing Boats

Modelhob Tucano, spændvidde 1.400 mm, for
motorer fra 5 til 6.5 cm3 .................... kr. 825.-

16x6"

........... kr.60,-

RC-anlæg

Leif O. Mortensen
Hobby

Norden
Er du interesseret

Nørremarksvei 61
DK-9270 Klarup
Telefon 08 31 94
Giro 9 00 00 62

kr. 320,i

at høre mere om byggesyste-

met, så ring efter en beskrivelse af systemet.
Der er forelØbig udsendt fem modeller

Robbe CM-Rex

.

22

Åbningstid:
kr.8.3e5,- Mandag-fredag kl. 13.00-18.00

NYHED: Fokker Ill skalaf'ly ... kr. 64E.Spændvidde 1.200 mm. Bere,qner lor motor
på 3,5 cm'.

æ
'æÆ

ti

€' I
;*,ry'

Iutaba 7 FGK RC-anlæg

. i.',s
_t_

-{%fl
*

22,,,,...

*

med 4 servoer, akkuer, lader.

Pri: ligc nu .............

?tjr.......

kr.4.150.-

Fantasi-tilbud
l0 cm' HP motor komplcr ....... kr.
OS 6,5

1.250,-

kr.

Servotilbud: Fr-rraba S-iE S-138

GraupnerSkl Ralll -- ultralight model med
motor ........
tilbud kr. 1.485.-

170,-

cm'lirtaktc-r ......... kun kr. 1.350.-

Særtilbud
20 liter Robbe bri.endstol i metaldunk.
Robbe

Graupner starler ............

kun

kr.

lader

..

....... kr.

295.-

Graupner MC-I6 anlæg
395.-

Robbe dope

lVlC-16 RC-anlæg med

I servo .. kr.

2.895,-

kun kr.

5

nu .

385,-

Tidsskrifter
Vi fbrhandler lagtidsskrilterne

Flug,

kun

Modell, RCN4&E, Model Airplane Nervs.
Ring til os og køb et abonnement på et al dis-

Brændstof

r,: liter Robbe dopelak ...

kr.

Vores pris ligc

liter brændstol ..................... kr.

100.-

se blade.

RØDOVRE HOBBY
Roskildevej 284, 2610 Rødovre, tlf. 01 70 19 04
Vi sender overolt!

Alt i modeltilbehør byggesæt, RC
anleeg, f ly-, bil-, skibsmodeller.
Forhandling af alle kendte mærker.
Modelbygni ng, reparation, reservedele.

KSS HOBBY
Mandag kl. 14-19

HADERSLEV HOBBY
v. U. B. Modelservice
Storegade 79, 6100 Haderslev
Telelon 04 52 43 44

Ring til

Åbent ma.li. 12i730, to -lre. 10-1930,

lø

1013.

ons lukket

lr.

1.399.-

KøBENHAVN
- lim -

skalateSninger

-

mm.

I \cr\o

Udover de sædvanltge mangfoldigheder
af trælister - balsa - fin6r - rør - tråd

silicone

Futaba,

brændstof

il

Robbe lerru lop IMS

værktøj - bytge- og
til fly og skibe m.m.m.

har vi det fornøjelitt

i

& H0BBY
M0Dtit
Frederiksborggade 23,1360

KSS.I

Kbh. K.

KSS, Rødovrevej 47,2610 Rødovre
01-41 29 98

T11.01.14 30 10
Ma.r ti. lo, lt.'13-11, 1ø. 10-'12, onsdag lukkell

MÅLØV
Alle mål i trælister, krydsfiner, balsatræ. Fittings til fly og skibe. Tids-

\oErr@

$;s"

skrifter.

M

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 276O Måløv
Tll. 02 6s 23 33
Åbent hverdage 13-1230, Iørdag

1O-13.00

RANDERS
Vi kan levere et bredt udvalg af
kvalitetsprodukter f ra f .eks. Model hob,
Multiplex, Graupner og Robbe.
Egel serviceværksted for RC-anlæg og
elektronik.

Randers Elektronik & Hohby
Klostergade 5, 8900 Randers
Telelon 06 42 58 15

X-Cell, Schltiter &
Heim helikoptere
Reservedele til X-Cell, Schluter
og Heim. Råd og vejledning
med bygning og flyvning.

BATRONIC
Kløvervænget 26
5935 Bagenkop
Telefon 09 56 14 67
efter 18.30: 09 56 19 24

1,0 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 1,7
M 2,0 M 2,5 M 3,0 osv. ......

Alt i boltevarer. skruer skiver & møtrikker i stå1, messing. rustf ri & nylon.
Pænt udvalg af håndværktøj og file til
modelbygning
Send kr 6.00 i løse frimærker og få tilsendt katalog. Du kan også besøge forretningen i åbningstiderne:
Mandag
.. kl 19.00-21.00
Onsdag
... kl. 19.00-21.00

Lørdag..........

kl

13.00-1600

SARSGO 4,
HANDEL .-d)
Richard Storgaard
Mal 4116 138, 2730 Herlev
02 91 90 91
Giro 1 74 96 17

-

-

Kom en tiger i tanken
Din modelmotor kan omsætte utrolige krælter, hvis den 1år dct rietige
brændstoi'.

Hwrrdan kan man kcndc RobbeROKTAN-brændstol lia,,h.jemmeblandct,, brændstol?
Robbe-ROKTAN er riqriq maskinblandct. så hvcr enesre millilirer
indeholdcr nø.jagtig samme bl:rn-

ding
- tilsat specielt udviklede
smøremidler og antikorrosionsstoll
fer. Du undgår allcjringer i motoren, der holdcr længerc og yder
mcre og har.j.rvn motorgang.
Robbc-ROKTAN llndes i seks versione r. der kan købes hos din frlrhanclicr. oq- ur omtalt i Robbcs

' iror ctl
kataloq rnt rl tlt t
korrtplcttt Rolrlrt progllnl k:rn kolrt:
hos <lin lirririrncllcr
Rol;lre

hove dkat:rkrq-.

Fremtidens fritid
Generalagentur, import og en{ro.\
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